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Stx R:se Mjtis
ΜAGNΜ FIDEI VIRO,

Nobiliffimo atque Generofiffimo Domino,

D-.no J O Η ιΛ
R (JFE L T,

Juftitiae Rcvifionis SECRETAR10 Coniukiffimo,
PATRONO setatem colendo.

Nobiliffimo atque Confultiffimo Domino,

Tr.no A Ν D Ii Ε <y£
LUNDBORG,

JUD1C1 Territoriali Dexterrimo.

Jgnofcatis, fupplex oro, Maecenates & Patroni, quoä
neam: jubet enim hoc fiwjularis Veftra in me benevo-

mer. Fatminio autem, uti c&pifiis, etjam poflhac me-

Nobiliffimorum

NOMINVM

\ taltor
CLAUDIUS



NobiHfümo atquc Generofifllmo

Domino,

T:no GOTHtARTO
HILTEBRANT,

CUBICULARIO REGIO.

NobilifRmo atque Generofo Domino,

Tt-rn JOHANNl GABR-
AN R EP,

JUD1C1 Territoriaii Coniultiffimo.

Nominibus Veftfis , nitorem pa%inis bifcé addere Jufti-
lentia\ fvadet, quo jam diu inclaruißis, antiquitatis α¬
ίνοι ample^amini, qui permanfurur Jum

atque Generofißimorum
VESTRORUM '.

bumiflimnt
ENSTEDT.



f. I. FalTuntur & fallunt, qur hiftorico Ju¬
dicium denegant > iolius memoriae ope
totum ejus negotium abfolvi pofTe exi-
tlimantes* 1 >

§, IL Datur etjam in hiiloria cercituda, qua*
proxime ad Mathemacicam aecedit.

§. III. Monumentorum Islandicorum no0
eadern audoritas cft.

IV. PeringfcbioLdium ScHadofpBum ma¬
le intelleitis lapidibus runicis hiftoriam
Patrik veterem obnubilaiie potius, quam
illuftraifc, in aprica cft. Ed'itis diplo-
matibus, de media Patriae hiitoria, eos~

dem optime mcritos eile, inficias ki
nequaquam poteiL
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Ex originaK Bibi. Fulleröenfis in membrans

ij Olaff med Gudz nadb Erkebifcop f
Upfaie, Thomas i Strengenes, Sigge
i Scara , Magnus i Aboo, OlåftiWe·*
fterås med farnrna nade Bifkopa, Chri-
ftiern Nielfon Riddare Drotzedh i Swe~
rike, Karl Kaution aa wapn Rikins
Marfk ,Göizfcalk Benktfon Riddare oc

Naels Ärngiilafon Riddare oc Laghman i Sudherman-
nelandhe, Benkt StemTon Riddare oc Laghman i Nyr¬
ike, Karl Bondhe Thotdhfon Laghman i Wesmanne-
iande, Olaff Rawaldffon Laghman i Oftergathlandhe^
Kulot JonlTon Laghman i Weftergotlandhe, BenckC
JeniTon* Kulot Karlffon, oc alle Riddare oc Swenai
Rikis radh i Sweriki oc mena Riddherfeapit, frelffe-
men Clerke ocleeghmen, Kopftadhemen oc mena al»
moghen i rikino, gorom witerlicht och tifftaam med
theffo woro narwarande opne breffwe setehwar.
thet heltzft förekomma kan inlandz eller wtlandz, at
welboren man HANNS KRÖPELIN haffueriich beuijfl
ber i rikeno Swerikeoe med offomghanghitfom en ras t
ikelligh troo Dandeman med fatighe och rike fwo at
inghen maa aller kan med mtse macht haffue at leg-
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gia hanum annat til, oc Riddare oc Swena, Clerka
oc Leghmen, Kdpftadhe men böndher oc bookarle
tacka hanum allefammen for godhe famvaro. Och
wy alle fornempde Erkebifcop, Bifcopa, Riddare oc
Swena, Rikins raadh felum oc leydhum forde HANNS
KRÖPELIN oc hans tioenare ocwortnedhum oc hionurn
oc gotz iöft oc faft hvat thet hellt asr fom hanum
bor med raetta ath fordeythingha her j Rikeno Swe-
rike - - alt arkt ffor alle the fom for woro ikyldh
wilio oc ikula göra oc lathe. Til mera wiffo oc bae-
dhra forwaringh Tha hengiom wy alle forfcreffna waar
Inciglce witerligha for thetta bref. Datum Stokholm
anno D:ni 1435. feria quinta ante feitum Symo*
nis & jude Apoftolorum.

Liter* Giibernatoris Guftavi Erikions
ad Archiepifcopum G. Trolle

Ödmiuka helfan nu och aitid förfendt med wå~
rom herra JEfu Chrifto. Werdogafte fader kåre her
årchebiikop, jac hafwer unfanget eder breff, i hwil-
ken i begaere, att jac med någre andre gode Mån
fkulie komma till taliT med eder,J till att afilyra thenfkade och forderff nu ikeer och yttermere frudandes
år i Ryket, och att hwar fkulie fåttja troo til annan,
och hålla thet fom loffwas« &c. kåre her Erchiebifp
werdtg fader, Jac begasrer alfworiigen Gudh till witt-
nes, att mic tykker illa wara af alt mitt hjerta och
feeLlganfka nodigher at noghor Sweriges tro Man fom
wetta wiil Sweriges rykes beftha, ikal lida förderff
eller ikadha. Alswoldig Gud gifwi off nadh oc wis-
dom allom famman thet afftyra och thertil will jacwogha lyff oc all then del jag egher &c, om att tno-
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ta oc hwar ikal fåttia tro till annan oc holla thet fom
loffwas. Jac bekenner oc tillilar att thet bör οίϊ
Chriflne gode menniikior giöra oc hålla, ty jag tror
eder nådh hafwer ekke förglomth hwat iördaerf oc
obotelig fkada Sweriges herrar och gode mån hafwa
therutufwer lidit, förfbh och fremeith Biiper och Kler-
kår, fom moot brefl, infegel chrifielighe tro och å-
re, odömdhe oc ofcrifiadhe hafwe warit halshugna
mooth lagh och then helghe Kirkes fryheth, hwilke
eder nadh bör och hafwer fworit belkerma, fa at ep-
ther thenne dag tror jac fulkomlighe, at faa thöra
fåttia tro till annan, enkannerliga nu medhan Sweri-
ges infödde mån, faa wäl the wårdighe åre til Gudz
crrbeth oc til then helghe Kirke oc ikulle werja
fwerighes almogha oc al ting wendha til thet bseila,
brenna oe ikinna, fom nu fenft fkedde wid .Gaefle oc
flere iladz, fom andre, för hwilketh theres ernbeth
warder ty wårr förfmath och mo fkee then helge
kirke och hennes Perfoner komma i ikade. Therfö-
re beder jag eder nadh ödmiukeligha oc råder kerli-
ga', att j wårdigeff til at falla in til edert fådernes ri¬
ke, beikerma thet oc theff inbyggare, af/lyra then
ikadha os år a&ad, fa att wy motthom alle med Gudz
hielp fittia med fred oc nadher. Huru thet ilar mel¬
lan Kung Chriftiern oc Ståderne i Danmark ok Nor-
je, thet wet jak ful wål. Han hafwer nog annat
fielfwer giöra ån hielpa hår fina, ty wore edher nadh
fegether lefwa i Swerighe en herre fom J sere, ån fly
til Danmark, ther fpott och fpe pleghe gifwas för
gorlhe Swenlkar. Jac fruchtar il jac fom flere eders
nades wåner göra, at når alt gar omkring,' i få
famma lön aff Danlke fom flere theres wenner oc
hielpare hafwse fångit. Wil eder nåd falla i tid
till edert fådernes rike, jac beder mic få Gud till
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hielp oe al Guds helgon, fom al ting brutin mot Swe-
riges rike (kal wara eders nade förlatin både af mie
©c almoghin, oc jag wil waga mit lif med &c. få
hielpe mic Gud oc al helgon, oc aldrig annars5 hser
uppå begårer råt ödmiukeliga wålbegrundat fwar af
cdher nadhe. alswoldig Gud iiyre iig till tie-
nift oc then beige kitkio oc alt thetta Riket til hyg-
nath» &c.

Extraft aff K. Guftaf den Ls, Swar till
« BilköpHANS BRASK uti Linköping angående
det forbud han begårer uppå LUTHERS
Bocker, dat. ex Calmaria die Mercurii prox,
pöffg;vo* Corp. Chriiti Anno 1524.

/"Am Luthers Böcker at wy them (kulle förbiuda at
köpas &c. Wette wy icke huru wy thet med

fkåll göra kurmom, all thenftund wy icke förnummit
them ogilla dombda utaf umpartifka doinara , anners
ån utaff hans wedderparth , oc belynnerliga for thy
att hår införes i landet böker, fom moot famma Lu¬
ther fkrefne åro, kan för thenfkulld nyttigt wara,
epter wort föga förftandh, at fwa wåil then ene, fom
then andre komma för ögon, på thet att j oc andre
forftondighe mån moga thesbåttre ther uttaga hwar
oretteliga med farend år> oc fcriiTwa fedan ther någon
yttermera fchåli moot, för hwilka the böker mogo
förbjudas. Oc fom J ikriffwa at noghon Luthers di-
fcipuler (kulle hafwa nogon tiiflycht eller befkydd
under off, hafwa wy ingen förnummit för then fa-
ka hafft nogon tillflycht eller beikydd begårecl utaf
©ff, dog hwar fwa fkiedde wete j fielfwe wort welle
tillhöra beikydda hwar oc ea wor underfaathe for

offwer-
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©fifwerwoMh, dog hwar nogen wore uti toore be
fkydd then j eiler nogon armen wille tilltala med ret-
tai fhen eller andra faker, fkoll j icke fynna att wi-
honom iheremot forfwara wille, tha j nempne uf
bwem j rnene oc taler honom thilL· kan han thaa
icke tillbörligen forfwara figh ther lathom wy ho¬
nom före förgia, hoppas oft i ilyke motte ey an¬
tiers hatwe ofl, sen att wy ju thermedh wei beholla
möge en chriftelige forfles rychte, endog i anner-
lundh mene, dog wele wy gerna wetha med hwad
ikål oc fundament j thz göre &c,

Litcrse Epiieopi Lincopenfis HANS
BRASKS ad D;n. TURE J0NSON.

data Lincop. nona meniis Septembris
Anno 152Ö /

Ά/få j wette, at i thenne höft bland annen tyende^ oiT år tilicrifwit ifrå Rom, ar att wår helige
fader Påwenn war i förilonne fynnerlig benegd till
Keyiarens beftand på alle fidor, och fatte tke tro till
honom, att han ikuile mannelige befcherme chriften-
domen emoot turcken, fom flor firade giorde in på
Wngeren och renfe ur fin land thet lutterike kettery,
fom andre Chriftne Koninger och förfier giorde i the-
ris landh och ryke, fom Konungen i Ångeland, K i
Påland, Kon. i Wngeren, och att han ther till ikuile
hafwa macht,· fende han hortom VIII. refor hundrade
tufenn Dukater; och hans Broder Fernando fom ha-
wer Ko* fyller i Wngeren* och år hertig i Öilerry-
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ke, 80000. Ducater för famme erende fkull mött Ture-
ken: få fkrefz οίϊ och till, att Keyfaren mz alle an¬
dre chriftne Konungar och iöriter hafwe ey få myc-
kit giort Ko. af Wngeren till hielp emoot Turckent
fom Pawen allena hafwer giort och daglige gör 5 och
ty fedene Pawenn förmerchte ått Keyfaren ther in¬
tet tillgör, hwadfke moot Turcken eller the Kettere,
uthan medh ordom hafwer han πιζ fiere hriilne Kon-
och förfter upfatt fig emoot honom mz andre Landz
Förfter och menige ftålers hijfall, fom år Fenedier,
Florentiner, Genuefer och Kon- af Franckrijke och
Kon. af Ångeland och SweiTers bijfall; och begynte
ila hans folck af Lomberdij och flere ftedz i Wal-
land, ehuru Gud will thetlychte (then werdes fig tili
att foge all ting till thet befte;) år ty eij under att
Turckert hafwer thes bettre willkor, hwilken fom
hafwer fenntmoot Ko, af Wngeren till 100000. folck
och 80000 mooth Ko· i Påland att han eij fkulle kun¬
na unfette Ko. af Wngeren, forft han altijdh hafwer
plågat. Nu i thenne dagh fkreff ofs wår nådige her¬
re till, att Pawenn fkulle hålle medh Turcken , och
kunnom thez eij begripe, huru det kan wäre, medan
hann fådame fwåre fumrnor hielper moot honom på
alle fider: om thet ån få wore , kunde then helge
ch-ifftlige troo eller Kyrken ther intet i bettre thet
han fa g orde , uthan wille hanom gaa fom androm
the för faadana faker hafwe affatte war:t; och wore
inthz faft fen iamérite therforé wndgaa Lutters eller
hig:t annet kätterij : hwädh annet thz yttermehre
inrieh Her finne i thenne i; nelychte copie thet W'j
hafwe latz wende pi Swenfke Kejfarens heller Her-
tug Joriens bref och fatet them förilaa nogre Wåre
fynncrhge wenner åc hrns nadhe ingeftadz fomåår,
©ch eij anncrs forwånt ån fom brefwen lyda. Ingen

år
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Ir heller her ther något tweker om then helge chri-
itelige troo fom her i rijket hafwer warit ner til hul¬
len e fedhen chriftendcmen her begyntes, ait man to fte
theroin ciifputere yttermere ån Kyrkenes helge låre-
fåder i Yc aar difputeret hafwe. Wor lag fiåie then år
nefter i handom hafwer , Rijket och wij alla hafwom
haft trona ofwer IIII c aar oc ån hafwom i wor åge-
dome , will nogor henne winne fraa ofif fom tilltaiere
eller maadsågende, motte wij iu niuthe fwarendes well-
kor, att wij icke worde trengde fraa thet, fom wij
hafwe oc haft hafwe till urminnes håfd om faa wore
Wij eij hafde anner fkåål, men ehwad oif kan ower-
ga achte Wij döö en chriftin man och ingen kåttere»
Gören wel och biuder οίΓ till edert gode raad her in¬
nen rnz thet aldraforfte , oc om hans nade hafwer faadt
nogen copie af thez bref fom Wij feneft finge fra eder
H.-r Tyke war tillfkrefwit, oc fom therudinnen att Hr.
Steen Bille iagde till Doéler Anders i Helfingoör faa
fagde oc her Iwar Axelfon till wor fader fom ofs görle
minnes tha wij wore dreng , Danlka och Norfka wore

. förre Chriltne ån wij fa att wij are the ynxte i tronne
bland thenne III Rijke oc wore ofs teil ftörre blygd att
wi fkulie wäre the förfte ther falle ifrå &c.

GUSTAVI Regis Eleiti literär, ne träns-
feantur liters imperatoris vel aliorum princi-

pum contra Martinum Scribentium.
år fynnerlig gunfth tillförenn werdug Fader wij
hafwe foiiiandit att i låthe uthfette på fwenfke

någene bref, the i benempne af Keijferlige mandater
uthgångenn om then twedrecht nu på ferde åhrmz
lärdomen then ofs doch well witterligit år huru Keii-
faren och Pawenn hafwe iig thillfammen, och kan mz

B 2 ingea
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ingen fkål bewifes att Keijferlig Majrt &c. hafwer ixdh-
gifwit flieh man:ta uthan någre partifke, the fom achte
mζ fliehe ftycker bedrage och thii fig halle fimpelloch
enfolie menniikior, fom icke annet iörilåån them ward:r
i flijke måtto ingifwit, tycker ofs att Pawen Ihr thenn
fom mefth tråder ifrå chriftelig troo i the t han fig gif¬
wit hafwer in tili Turckenn fom nu år fulimechtig
uthöfwer alt Wngerenn och tråder fart in i Tyiland
och hafwer merckelig:t tillfeile uthwijde fm macht i
chriftendomen, ther han beftandh hafwer af Pawen,
fom förf: och måitfkullehonom motftåndig wäre; thes-
likes late i Hertigs Joriens bref af MiiTen uthfette på
Swenfko och ther i them fonde ma. ta uthgånge låthe
bland itmpefl folck kunne Wij wålformerke, att Wi
iher Enz wnder en förteckilfe fkole iiraffede wäre efter
wi icke fa alwarrlige traede i fakene moth för:de ler-
dom fom the göre, therföre år wår beger oc endelige
förmaning, att i hafwe fådant fördrag och icicke liiir
up någre lerde utaf eders Kyrcke, fom mz fkåål och
fkriftenes bewijsning kunne bewife att ber brukesoch
predijkes annen lerdom, ån thz helige Evange¬lium; the fkole tholfambl. hörde blifwe, och uthenn
all ogunft mage framfette fine Pofitiones, och hwar
bewijfes kann att her predicktes någonn ochriflelig:lerdom oc wedmakt höll:t blifwer , fee Wij dock
gerne att the thet woller flraffade biiffrr fom fig eckekunne therfore undlede. År icke heiler wor willie
att nog:t prentari fkaal upråttes i Södereöping thez
prenterij till förfonng fom nu i Stocholm med fioor
ko fl: uprettet år, för ti j thet ena kommer thet annet
til! förderf. hermed Eder Gud befallende. Gifwit paaWort flott Stockholm fredagen neii för Martini ar &c»
J52G Wnder v/ort fecret.

Åå



POLITICO ECCLESIASTrCA^ §

Ad D:num TURONEM JONSON Wc*
gotum A:o 1526,

Oinceram &c. Kere Her Ture broder och gode fyn-^ nerlig Wen, fom wi feneft fnackade med eder om
adelkana barnn och theris arf epter lagen, och att nå-
gre af the lagmenn up i landet åre ther?inne twekender
åhn tå att) War Iagh åre nogh Ifus i the måtte,. Tå
funne Wi feaene Wi fkeldes wid eder her en allftings
gammull bok rett Wesgötfk Iagh, hwilke wi ofwerlo-
pe, och ibland annen mång nyttigh erende fom wår
lagbook fatte, funnom thette Kapitell her innelucht få
lydendes ord frå ord om adelkonna barns arf, hwar Hus¬
lige fynes hwad fchellfong ther år emillom, fhe ther
are wighde för Kyrkedören epter landzlag och the
andre fom bloth åre fehh, få år och annen fcheelfang
I fomme måtte, att the barnn fom allas ij feilhe, och
Fader och Moder fedenn ikeels att för fcbylikap ,Swe-
gefchap, Fadderfchap eller annen fådan faak ep¬
ter kyrkones dom, tå åre fådane barn oåchte och arf-
we icke fom adelkonne barnn, ån åre the wygdh
och laglige för them lyfth, och fl<ellies feden ått för
några fådane forne faak och hafwe doch aflath barnn,,,
tå åre fådanne barn åchte och årfwa fom adelkona
fcamn, och år ty hor fkellfång i thenne twenne måt¬
te emillene fadann barn, Wi funne och i famme book
ftor rettilfe om ikoger, berg och Siöger i Wehergyl-
land hwem the tillhöre, thesliches och i hwad matte
fom treggie aara heffcl gilles i lagene emcot thz fom
nu menlige dömes af fomme oförfarne domere moot
fagen. Staar och i famme book, att faderenn bör haf¬
we VI m:kr. ner hans dotter warder fchemd, ther
finne i och hoo förfte lagman war i Weilergylland y



10 MONUMENTA

och federt hwar epeer annen, få och om Bifcopa i
Scara. \ Och om war lag förbettris fchulle fom optte
hafwer warit talit wore fadane gamble böcker omi-
ftende, och formerkiom att hwar landfchap , hafwer
haftt finn befynnerlig lagh eptt hwart landz legligheet
iom öftgöthe gamhle lagbook och wel uthwyfer. &c»

Ex Dalhatorp Dnica Invocavit. Anno &c. 16«

Litrae Regis Elcdti ad Ν. N.
dat. Upiåla die S. figfridi. A:n. 1527.

Oinceriflimis noftris in Dfno falute & favore pr«-^ miflisi &c. Wy gifwe Eder tillkenne Werdig fa¬
der, huruledes thenne brefwyfereWlofTyfte hafwer
lätet oiT förftaa, at hanom för nogen tydh fedan
war lofwat oc tilfakt en pyge till äktefkap, oc någhot
ther epter wort famme pygo ingefwen i Ciofter emoot
farnme hennes lyfte, och emoot ey alleneft gudz lagz
uthan och fom oiT undervvyft år, emoot then i kalle
kyrkenes hgh, För. hwi'ka faak han nu hafwer henne
uttagit och willbüwe vidh henne i rått åktenfkap, thet
wij eij heller ftraffe kunne, uthan förundrer ther ftorli-
ge pa at itherom ecke båttre befporde eder then tidh i
wigde hennei Qöftret fom wi förmode ateder wålhaf-
de boort, thertil beklager han (ig. att J hafwe hanom oc
henne låtit for tliee ikyll banlyie udöwer, alt edert ftikt.
Synes osi att them derudinnan iker icke alstinges rått bede
wi for the ikyll, att J aflåte fadan banlyfning» och late
themmedfredh oelandrede bhwe beiynnerlige till teff
att flere kyrkenes Prelathe kunne komma till fammens,
oc bland 2nnenerendekan ranfakat wardaom theerei.de
år råtteliga företagit eller eij, Hafwe wij och förnum¬
mit att wei flere utgongne äre i edert flickt» raz hwil-
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eke intet faa noge mz reknat warder fom medh thenne
her· Wetthe wi icke för hwad fak thz iker, uthan att
thenne will gifwe fig i åktefkap epter Guds lag oc the
andre till åwentyrs i något lööft iefwerne emoot
Guciz lag, Tro wi radeligere wäre att tiliiiådie henne
i åktefkap, ån att hon ikulle gifwe fig till nogot ΙόίΙ
partij, år icke heller theterende fa feeiiynt fom thz åre-
rier fom wel daglige fpörs af annen land. Eder her medh
Gudh befallendes. Gifwil i wor ftad Upfale på Sti Sig—
fridi dag A:o XXVll. noftra fub fecreto.
Literae d. Eledti Regis ad Epifcopum Lin-

copenfem HANS BKASK. datx Gripsholm
die purificationis 1527»

or fynnerlig ynneft tillförenne&c. wi gifwe eder
werdig fader tillkenne, att wij hafwe förftadt uthaf

någreedre ikrifwilfe fom i förflcickat hafwe till Upfale
oc till ewentyrs flereftedz kring om riket, huru i be-
fkrygethen Evangelifke lårdom fom hår Iäres och predi*
kes, fegendes then vare kåtterij&c. ecke anfeendes huru
tittoepptei oislofwet och tilfakt hafwe, att i iliktobe-
ftandeligit tall affåthe wille then tijd wij med eder haf-.
we wäret perionlige till famtall» och teslikeft hafwe w!
medh wor fkrilwelfe giort eder allwarlige förmaningh
om famme tals affettning och begaert fom wij än¬
nu begåre at i oe flere fcriptlårde utaf edre capitell oc
fierefteds udöfwerheele rijket. motte tillfammen kom-
tne paa nogen beleglig ftad oc tijdhther famme lerdome
ranfakning motte förtagas oc,' hwar thz bewifas kan, al
her predijkes någotkåtterij eller brukes nogen ochri-
ftelig lerdom, fee wij ta^erne att the therudower ftraf-
fade bliiwe fom fig therfore icke undlede kunne. Yt-
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térmera år ofs förekommit at i late nogen äeel prenfe
uti kopinhamffn theri kunne i framtijden lathe utfprift-
ge bland fimpeil folk till eder gerughetz forteckilfe
feden i ecke bruke möge preenterijd her in udi rijket till
the keijferlige rnan:tz oc Hertig Jöriens Brefz utpred-
ning, then enfallige man till bedragelfe fom udi flijehe
faker cch formelte lerclum eij anneriedes döme kan, ån
fom then bjinde domer om lett eller ferge then han al¬
drig fee kan» Wele wij för te/Te for:n faker fkyll
att i epter thenne tidh ingen deel lathe uthga bland hm-
pell folk förån wi thz fett hafwe, och forrde ranfak-
ning om lårdomen ofwerfarin blifwe, faa frampt i icke
wele nodge ofs att tenkie ther annat till» oc eder tillråk-
ne -hwad obeftand ther efter föll ja kan , om i thz
Icke fielf beiinne wele, medan Wy hafwe warit och
ånnu åro öwerbödig att late iamme lerdom gonge
genom lårde och fkriftförfarne måns ranfakning
uthan weldh, ochthem macht gifwe fom fin fenten-
tiam med betre fkål, diupere grund oc högre fcrifte-
nes förftand och rette ianning bewyfe kunne. Her-
om hafwe wy tillförne genom wor fkritwelfe begsert
edert gode raaclt pa hwadh ilad oc tydli förde ranfak¬
ning företagas fkulle mz thet aidre för/le, och hafwom
Ingen alwerlig fwar förnummit utaf edher ther wy
nogot kunne rette οίϊ epter, edher hermedh Gud be-
feilendes. Gifwit paagrypzholm >die purificatiorus.
Anno &c. 1527.

vnder vort fecret.

Epifcopi Lincopenfts HANS BKASKS refponfir-
les ad literas Regis Eleéli Gullavi* datoe Jenecopise

8, Febr. 1517.
humillima noilri recommendatione &c. Hög-^ mächtig för/te oc K. nådige Herre. Jak fick nu

i dag


