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r"tilläten, Gimßige Herrην, en liren gniftä framlyfa af
den eldr /öm uti ett wdrdnaåsfult ock tackfamt hier¬

in länge levat förborgad. f weteh, huru ffrfynen,.
burars- bejfut jag doch for min lag af hiertat wordar. i-
fran mittjfrfiä intrade pä werldfens flora Ocean r låtit
mitt lilla· lefnads fkiepp af en oblid lyckas böljor ßändigt
(kakasy det ock wißer ligen. Jedt en djup afgrund', derefl
icke v näß' den alhui/a ftyrmantienr Édra rad och händer
det femma uppehållit. Som ff, Herr Capitain , underßodt
till deβfortgång, fä hafwenff, minHerr Morbroder bi¬
dragit tili' deff: början och inrättande. Menjag har icke
enfam waritett:malfor Edar godhéu- Edorfrikoßighet
priftis af hwarmm; och Hederstechn deraffhljer Eder
iiedigrafwen. Eder bada år jag derförefkyldig lika wörd·
nadi Anfc dä,gunßige Herrar, fä]om prof deraf, ät jag
widerflar mig öfwerlämna Eder deffe gamla handlingar„
ach fortfaren atgynna den rfom medbejländig wordnad'
liefwer
eder:,, MINE, günstige: HERRAR·
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i dag eder mdes fkrifwelfe, i hwilcket eder nade rö-
rer om min ikrifwelfe till AJpfale , tha wet Jak mik
intz annat hafwe ikrifwit, ån thet iak will wara till
fwars före lör -Gudh oc eder nade oeh hwar erlig
Man. om thenn lerdom fom eder .nade fkrifwer ther
oppe predikes, hafwer iak mich intet her till aftagit,
ty att iak intet af honom hört hafwer,uthan een tijdh
nogot foge i eder nades nårwaru, ån tha att till for¬
me af the artide fom tha rördes, iolde ingen faft
grund af mitt foge finne : doch hafwer Jag lathet
thera ther mz betåtne fom thz tillrörer, oc hafwer
iak alrig lofwat eller tilifakt eder nad-e nogot annet
om the nye låre &c. ån thz en rått chriiten man
bor att Jiolle, foni iak oc neft gudz hielp gerne holle
willepter min ytterfte fårmage,, oeh thz eder nadhes
Hogmechtighet år fåregifwit om.nogot prånterij, an¬
finge inlåndes eller uthlåndes, pa mine wegne antin-
ge ©m vnfer böcker eller nogot annat, år ey i min
makt themcthet förtage, ther fadan ofanning ftemple,
helft inför eder nades högmechtigheet, thet the doch
aldrig bewijfe kunne ehuru gerne the thz göre Wil¬
le. Jak häiwer opthe, Kerefts m Herre, odmiukeli-
:ge bedet oc raat eder nades Hégmechtighet af min
r.aadz eed, fom en tro vnderfaate borde göre fm råt¬
te Herre, att eder nade wilie werdes, epter eder
Konungzlige eed oc i) ffte, ftyrke then helge Kyrkie
oc hennes rått, oc late alstingz beftaa cm then nye
lare, till theft om henne worde ranfakat af then ali-
mennelige ehriftne Kirke,ther alle ehriftne Herrer oc
lörfter,bode andelige oc werdzlige, eller theres myn-
doge procuratores bör wäre tillftådes; fom oc ikedde
i thz fifte concilio i Konung Erickz tydh af Pomern:
Iiwad Chriftenheeten tha wilie vnderga eller famtyc-
%e ©ib faadane nye lååre, motte tha hwar man hol-
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le uthän ilraft eller fynd. befinner oc eder nade yt-
termere ån iak kan fkrifwe, att om ån all Kyrken i
Swerige wore fulkomlig i fin ledemoot medh wigde
bifeoper &c. oc nogot wille be Πute om nogre fada-
ne lare, fon heele chriihenheeten wore anrörencles,
heilt uthan fulle befallning, hwadh the wille oiT fo-
reholla eller ther af tage, hellt medhen thenne nye
iåre hafwer i hg fadane artide, forn chriftenlieeten
hafwer tillforende dömpt wäre orått oc otrolige.
Th;za fkrifwer iack eij i the motta , att iak will af-
rade thz eonfilium provinciale eder nade befinnet
hafwer, att thz nu maa ikee epter eder ηades låglig-
heet och willia. Then allzmechtig Gudh werdes
holle eder nades perfona oc Sweriges rijke i long-
1ig makt oc velmoge, till hwilcket eder nade fkali
altijd finne mig welwillig, then föge tijd mik itaar
tillbaks, odmiukh bediendes att eder nade eij wille
litte tro till thenn ther mik befåie mz fa mykin o-
(anning. Cit*.ne ex Jonefcopia B menfis Februarii
anno &c. 15^7.

K. GUSTAFS den I:s fwar till Herr MÄNS JO¬
HANSSON unp§ des ankomne ikrifwelfe,

\A/år fynnerlige gunft Wij hafwe fått ider
ikrifwelfe Hr. Måns, uti hwilk> J gifwe tillken-

hurulunda J och flere the gode mån ther i lands-
endcn, hafwe hwar uti fitt lähn opåbudit, det cler-
kerne utufwer ait fkulle epter thenne tijdh holle
MeiTon på theris allmennelige modersmåbi Swenfke
&e. Så hafwe J uthi then måtton icke rätteligen för-
flåit war mening, epter J icke finne uti wår ikrif¬
welfe något fynnerligit berört om thenne Swenfke
Mefifo, icke heller henger wår håls fahgbet ther o-
på allena, att Mefian hålles, på iwenfka , men laken

hen-
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henger faß friere tber o på, att man kunde beikaf^e
allefiådz gode och chriiixlge predicanter, och lårcre,
the ther then meenige limple allmoge rettelig.n un-
derwijfe och lare kunne, både om meffones och an¬
dre flere misbruker , fom å fårde åre. och rvå· all¬
mogen uti få måtto underwijrt wore, och the Wide
någon god grund i faken, få wore endoch tij 1 nog,
att gore få iVrängt budh om then Swenfke måiTe, o_h
förthenfkuld fynes ofT ånnu gott och rådeligit wäre ,

att J gode mån, icke thenne (aak om ιτκίϊοη , få
ftrengt före, epter ther fålgier doch foge fot bättring
utaf, förr ån allmogen fom för:wit itår, något yt-
termere och bettre må underwijrt: blifwe. J η åt te
heller winleggie ider, hwar i fin iladh, att (kaffe al-
lertedz gode och chriiielige predikanter, ther låge fart:
ftoor macht opå &c.

Konung GUSTAF den liftas breG till Abbotii-
fan i Skoclöfter. 152g.

T/åre Fru AbotiiT», Wij ha' we (port, att wår Syffer-
dotter 0LGÄRD år kallat uthaf denne werldh, gudh

hennes Siåhl nåde, tac kandes Eder för det Omaak
och vmfyte J hafwe haßt for hennes och hennes
Syfters vålfårdh , det Wij och deras Moder wehl
(kulle förfkyjle medh Eder, men det J lethe tubba
ett ßmpelr och me löft harm i fin dödztwång, att
begiåre klåder udi Eder Phariiaifke hahijt, det fe wij
intet, wehl wetan ies, att icke år mehra hehgheet i
eder klådebonat , ån een annan, endoch edre och
fiere ordin : Perforier, en tijdh lång hafwe hafft
flijkt och annat tolkit bedrågerij för en metekrok, ett
dragé till fig thera godz och penninge, fom the haf¬
we thermedh bedragit; Sende wi j till Eder wår tro man
Hr. ESKiLL medh Huftru BIRGITTA till iörefkr fne
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wår Syflrerdotters" begrafning ther J edert Clöfteiy be-
gårandes att J antwårde them then andra Syilren,
att the mage på een annan ftadh fe henne före, på een
tijdh, få långe thenne plage kun ne ftillas, vmGudh will
fpara* henne till en annan tijdh &c9.Wij kunne wehl trco,
att hon tagit fig fara och reddhogn till,, att hlifwa ther,.
eftter det nu fkedt år, yderrnehra fom J ikrifwe ofT
till om Sy florn an &cv Therom hafwer Eder budh
till Mefler LARS archedeken i Upfala, hanfkallbe-
ffella på wåre wågna att J fkuile blilwa forfede medli
en godh fkickelig' man y fom ikalf wetta Eder ocii
C/oÄrena befta.

Excerpta4 de refponfo Legatorum Svecicorurrp
D:ni MAGNI JOHANSONS,, GEORGii NOR-
MANNl&Doit. ΑΝΗΚΕΙ OLAI, fuper exhibifa?
ab Epifcopo Arrebatenfi, nomine Cxfh rece Ma jr tis
certificatione, qua Suecix RexGUSTAVUS, Ele--
Bus infcr. 1551. ex Mfcr% baud adcurare adormto

ijt non multum alte repetamus, qua commodiflime
hoc loco, ex veris hiftoriisluculenter dicipoflent^ie

antiqua linea regum Suetice, quam fereniflf. Rex nofter
proxime contingit, eftenimex antiquiffima regnatrice
domo natuSjCAROLI Priini in regnogothorumsbneposp.
ita quod hoc jure nemini alii Corona vacanre regnurn
debebatür: cum nunc igitur confiderarent regni or~
dines hoc aviium ac paternum decus* & prseterea e-
jus ingentia merita virtutem & nobilitstem vere he-
roicam r ardentiffimum ftudium im pafriamr amorem
fmgularem & egregiam voluntatem, ut qui liberali
manu eos ab immaniflimo· hofle, magno an im i robore
in priflinam libertatem adferueraf, sequum fadluri vi-
debantur , fi in hunc Principem regnum deferrent.
Ekec funt ejus regni aufpicia, hifce nunc fubje&is ils,
quce de juribju$ regnorutn ibidem habentur, illuftre ö-
rifc ηum tantuinmodo pra Electo vel etiam pro cou¬

gh-
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fivmafo fit jofe habendü« fereniff. Rex Sueclse GUST.
R'egnum Suefiie & gothorum avita fua libertäre,,ab hominum memoria jam plüs tribus ferme millibus

annorum, longe ante Chriilum nstwm, priusquam Ro¬
mana Monarch!« Grcecorum fbccefiit, fuum jus pe-
euliare ,< legesj conffcitutiones & ordinationes habuiffe,.
omnibus feculis ac «tafibus liberum nec unquam ull&
alii externo aut peregrino imperiOj ficut de plerisque
aliis conilat, infifum feu incorporatum fuiiTe, & quta
haec ipfa antiquiffima regni jura- eontinent, pofitum
eiTe in? fubditorum arbitrio ex fuis fribubus, quem afd
regium munus idoneum fibique vtilém ac reipubl. fa-
lutarem indicaverunt, regem libere eonilituere, con-
flitutum ungere, coronare & confirmarc neq;' infu-
per opus habere ulla alia eonfirmatione r hoc nec
iio päélo omnes reges quotquor unquam in fuetia
regnarunt, iniriatos eile, darum eil ac manifeiTum*
Neque usquam in ullis Veterum monurnentis eil re1-

pertum, ullum aliquem Regum Sueti« fuum jus foris
qusefiviflfe» aut aliunde quam a fuis confirmatum eiTe.
Non videt Ergo Rex Suetiae D.-nus nofter, quare for-
fe in prsejudicium fuorum Regaliorum, nunc demum,
annis jam plus quam friginta pöiTesfionis iuae pacifi-
ee elapfis^ Eleffuf infcribatur tantum Snetiae & caete·
rorum Regnorum, praefertim quum conilat, quod et-
iam anfiquitus nemo quisquam 1 vel Romanorum Pon-
fificum, vel quorumcunque maximorum Regum &.
Principum alio nomine Reges noilros falufarir, afque
etiam nunc fit ab omnibus. Nomine igitur Re¬
gio magnopere oramus, nobis rationes reddi, quare
hoc alienum & recens nafum Ele&us adponatur. di-
eitur quidem Tmperatorem fuas ad hoc rationes ha¬
bere, quoe vero illse ipfae fint, unde orianfur, certe
ignoratur,. nec comperi poteil3 nifi förta* vetus illud?
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fit, quod quidam olim, nefcimus nos quidem, quo
iudicio monere voluerunt , etun demum regem agno-
feendüm eile , quem iMonarcha mundi conhYmaiTet.
nos non argute haec difputamus; nocum alioqui eiE
hanc quaeftionem cum a veteribus , tum etiam ab iis
qui funt receniiores > ut in deciiionibus Cafuum Bur¬
gund. abuncie agitatam efTe 5 nec imperium Monar^
chicum ideo dici auguilum Omnibus aliis gendhus
quo jure vel qua injuria fibi fubacPcis» imperii ampli-
tudinem propagare ut produmatur, vel quafi extra id
nuiia iliarum gentium plena fit poteAas, neminem
pro Rege mere habendum quem Monarchia non con-
ftituerit, & propterea omnia regna Mundi Monarchie
eiTe fubjicienda. Quod utcunque fuerit de non Chri-

. ftianis gubernatoribus , & rebellibus aequa ratio eil,
ut iübjicianfur; de Chriilianis vero fua Rbi pronim-
ciata jura, Ieges & libertates habentibus, nec qui ul-
Iis unquarn fecuüs vicinis genfibus injuriam intuJerint,
utrum conveniat adhuc fub judice Iis eil. nec leve
eil quod contradieitur, primam Monarchiam nun-
quam cam habui-Te plenitudinem: tempora teftantirr
de divuliione Imperiorum oninibus acratibus jam inde
a primo ilatu Monarchien, nunquam eo usquim reda-
θ:ιΐΓΠι quod exutis fuis cujusque libertatibus uni Mo¬
narchie totus adeo orbis paruiiTet: idque haud dubie
Deo optimo rnaximo iic placuit, ut re ipfa monitra-
ret verum eile quod in Daniele dicitur , Deus con-
ilituit regna & aufert, et fapientia in Salomone, per
me Reges regnant, Paulus, omnis poteilas a Deo in-
quit. Necjj etiam a nobis hcec fernere conquiruntur,
conilat in cafu funili multos egregios Scnptores haec-
ce muJtao} aiia teilimonia in hanc iententiam fiepe
produxiiTe.

Lit.
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Ut.FHIL.MELANlHONISaåR.GUS ΊΑWMa.ttfu
S. D, Inclyte & Potentifiime Rex & DEmilie

clementisfime. Gratias agimus fumma reverentia Re¬
gi® Majeftati veftr®, Paftor hujus Ecclefi® Dodor
Pomeranus & ego, cfuod per legatos hac Her freien-
tes Regia Mäjeftas Veftra exponi nobis juffit fö&m
erga nos elementiam, & oramus Deuin conditorem
generis humani, cuft'odem & ecclefi® fu® & Regno-
rum qu® funt ecclefi® hofpitia, ut & Regiam >4. V.
diu fervet incolumen), & pofterifati Regi® Majefta-
ils veftr® fceiiceiri & faiutarem gebernationem tribuat.
Ecclefiam & dodrinam literarum & artium alibiTur-
ci, aiibi Pontifices delere conantur-

In hac tanta calamitate l®vatio queedam eft y

quod Regia Majeftas V. & Rex Danicus eximia pie-
tate tegunt & fovent ecclefias, ut olim Cyrus, Con-
ftantinus» Theodofius» Tales Reges & in terris ve-
re funt imagines Dei, & in celefti ecclefia perpetua
gratulatione celebrabuniur. Hic triumphus fplendi-
dior erit omnibus triumphis Julii ßr Pompeji & fimi«
libus. Cum igitur feirem Regi® Majeftatis Veftr®
elementiam erga homines modeftos & eruditos exi-
miam effe, dedi huic ERlCO HERCHIEPE Finlsndienfi
teftimonium, ut ejus ftudia Regiae Majeftati Veftr®
corornendarem. Vir honeftus eft & gravis, & cum Ro-
ftochii virum doctiilimum ARNÖLDUM BURÉNIUM
audivifTet biennio, Poftea in hac Academia trienniura
commoratus, ad ftudia latin® & gr®c® lingu® etiam
Ebr®arn aeijunxit, ut redius enarrare fermonem pro-
pheticum poffit. Et dodrinam ecclefi® Dei rede di-
dicit & confenfu ampleditur, quam & Svedic® &
noftr® ecclefi® uno fpiritu & una voce cum catholi-
ca ecclefia Chrifti profitentur. Curnque iciat ad dex-
teritatem in docendo prodeiTe philo!ophi® cognitio-
aiem^ etiam harutn artium dodrina fe inftruxit quas

Phi-
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Phiiofophia confinef. Nec vero dubito, quin Regia
Majeftas V. maxiine velie ut paffim ecciefiis pnefrcian-
tur viri honefti* eruditi & moderati. Talern efle
hunc Ericum Regia Majeftas V. cognofcet, Eft &
;haec ejus virtus laudanda, quod reditum fibi ad Aca-
demias concedi orat. Ut de multis dodtrinarum par¬
tibus eruditionem augeat & judicium confirmet. Ita-
que Regiam Μ. V. reverenter oro, ut ftudia ejus
diutius adjuvet. Xenophon inquit: Nihil cliiTirt Rex
bonus a patre bono. Hac fiducia Ericus ad Regiam
Μ. V. cujus feit paternam efle voiuntatem erga fub-
üitos , fumma reverentiahoc teftimonium & hane
petitionem adfert. Oro autem filium Dei Dominum
noftrum Jefum Ghriftum , ut Regiam Μ. V. iervet
Lncolumem, & Ecciefiis & Regno in Svecia piam L·
perpetuam pacem largiatur.

Datce Witebergce Idibus Januarii A:o 15 51,
Inciytg Regia: Majeftati V«

addi&us reverenter

Philippus Melanthon:
Sereniffimo , inviéliffimo illuftrisflmoque Prmcl-

pi ac Domino Domino GUSTAVOSvecorum, Gotho-
rum & VandalGrum Regi inelyto &C. Domino fuo
.clementiffimo.

Öpet bref til menige man i Finland, om thea
wiifarelfe the uti komne åre vtaf diefwulens in«
fkiutelfe, att fhe for hårde åhr ikul blifve Judar,
och halle Eögerdagen helig, och intet wörde Sön¬
dagen. Dat. Weftetås den 7 Becemb. Anno 15^4·
W ij GUSTAFined Guds Nåde Sweriges Göthes och

Wendes Ronung, Tilbiude eder Dannemån al¬
le wåre och Cronones fkattlkyllige bönder och Me¬
nige Man, fom byggie och boo wti Finland, war

gun#
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gunft och Nåtfe tilförende. Och gifwi eder tilkenne,
att oiT för någon tyd feden år förekommit, hurule-
des någre ibland then enfåHige och fimpel hoop me¬
nige man wti för:de Finland, åhre komne wti flor
Avillfarelfe och wantro, wtan twifvvel igenom dief-
wulens infkiutelfe och åggelfe, att the mene thet
Guds ftraff, fom åre hård åhr» dyr tijd och annet
fådent fkall tliem för thenfkuld wäre öfwerkommit
och af Gudi opålagt, thet the icke, fåfom Juderne
fordom wore wnder Mofi lag ock Regemente, then
fiunde dagen , fom man kaller Lögerdagen, helig hål-
ie, och förthenikuld en part fig nu företagit hafwe,
att Föllie Judefättet och opå famrne dag intet arbete
wele » wtan hålle och fkicke fig lijke fom Juderne
wnder Mofi lag wti gamble Teftamente giordt hafwe.
Wij hafwe och förnummit, att the fom åre komne
wti fådan willfarelfe gifwe och thet före att the mån-
gehande drömer och fyner hafwe, igenom hwilke
the til iådane fåfeng Gudstienft bewekes , öfwergif-
wandes thermed then råtte fanfkyllige Gudstienften
och the Chriftelige ceremonier, fom ifrå Apoftler-
nes tijd alt in til thenne dag, wti then Chriftelige
förfambling hafwe warit i bruket. Så finner man
och nog wti then Helge Skrift, att fadane mening
både om Lögerdags helg, få och om drömer och fy¬
ner , år en fådan willfarelfe, att hon fkader och för-
derfwer både till lijf och fiål. Må förthenikuld hwar
förftåndig mennifkia kunne befinne, att Guds hårde
ftraff och plåge, fom år hårde åhr, dyr tijd och jan-
nat mere ingalunde therigenom afwendt, vtan heller
inyckit mehre förmeret och förokt blifwer. Mån
thet råtta fattet till att förblidka Guds wrede och
thet ftraff, fom ther efter fölljer, åhr, att hålle fig
wid hans helige ord, fom wti then Helga fkrift,

D få
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tå wa! i thet gambla fom i thet nya Teftamentet fafl
grund hafwer. Och opå thet at then alzmechtigfte
Guds wrede och hårde ffraff motte blifwe afwandt,
ligger florligen macht opå, att man bruker thet me¬
del, fom till att förfone fådent med, beit tienligit
åhr. Wij wele eder och alfwarligén rade och ior-
mane, att J alle, then ene med then andre, fom u-
ti fådane wilifarelie och wantro komne are, ånnu la¬
te eder hårutinnen med Guds ord råtte och under-
wijfe , och fådane Guds helige ords forachtelfe, iom
J nu forhender hafwe, aldeles bortlåggie och undfly %
få frampt J icke hårdere Guds ftrafi, ån thet nu för¬
handen år, herefter iormode Ikole. Thet år wål
fant, att Gud alzg: mennifkione mångehande plager
fom år hård åhr, dyr tijd , peftilentz, krig och an¬
riet fådent for fyndenes ikuld opå iegger, opå thet
att hon fig befmne fkäl, wende igen att fynde , och
eiter hans Gudomelige wilje flg ikicke och läge ,
•hwilket off then helige fkrift klarligen nog gifwer
tilkenne: Så år och ther bredewid Guds alfwarlige
wilie och befalning, att wij intet annet for fynd råfc-
ne eller hålle ikole, vtan thet fom han fielf uti fine
helge budord hafwer förbudit att giore. Ty för-
thenlkuld hafwer Gud allz;g igenom fin blötte nådh
och barmhertigheet off (in helge lag och budord gif-
Wit, att wij icke twifwelachtige wtan wifle ther^o-
på wäre ikole, huru wij honom med görenie och
latende råtzligen tiene ikole. Nu gifwer oif Guds
helge ord klarligen nog tillkenne, att wij uti thet
nye Teftamentet icke plichtige are helig att holle
then fiunde dagen, fåfom Juderne wnder Mofi Rege¬
mente giorde, wtan fåfom hela Mofi Regemente el¬
ler Politia ofT Chrifine intet gifwer att fknffa , fortyMofi regemente med alle fine wtv/ertes fiad^ar och

Ce-
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Ceremonier fkiilfe allemil in till Chrifti tilikommel fe
och himmelsfärd beftåndigt blifwe, och feden få en
å ide; få kon mer oiT intet Wid att hålle the helge¬
dagar fom Judeine wti thet gamble Teftamentet wo-
re opålagde att halle, thet S. Paulus till the Gallater
i thet 4 Cap. nog bewijfer, ther han fager.·: J hållen,
fåger han, dagar och månader , högtijder och åhrs-
tijder , iag befruchtet om eder, att iag icke hafwer
fåfängt på eder arbetat, Item till the Coloffer i thet 2
Cap. åfinu klarligere, få låter nu ingen göre eder fam-
wet ofwer maat eller drick ? eller öfwer beftemde bei¬
gedagar, eller nymånader eller Sabbater: wtaf hwilke
Pauli ord man 110g mercke och förilå kan, att wij
Chriftne icke fkyldige åhre hålle then Judefke Sab¬
baten. Wijdare få hafwer och thet tridie budordet,
ther Gudaliz:g biuder och befaller,att man fkall helge
hwijiodagen, icke then mening med dig, att man en¬
kannerligen Lögerdagen framför andie dager ther till
bruke'fkall, wtan thet år råtte grunden och meningen
wrti thet tridie budordet, att Gud a!Iz:g biuder och
beffter thet wij en dag wti hwarie weku , til att hö¬
re, låre och med all fliit betrachte hans helige ord,
ifra wärt dageliga arbete affyndre , och Intet annat
fynnerligit på lamme dag förehafwe,, helft når fom till¬
fallet fig iå begifwer, åhn höre hans helige ord, them
lågge på hiertat, tacke lofwe och prijfe Gud för the
wålgårningar, fom han off dageligen låter wederfahres,
bedie honom om andelige och lekamlige nödtorft. I-
tem gå till Guds bord och anamme till oftChrifti Guds
Sons" Högwerdige Lekamen och blod, till wåre troos
forökelie och ftadfeftelfe. Thetta år wtan all twijf-
wel råtta förftåndet uppå thet tridie budordet, fom e-
der och wider her wm wnderwife kunne och ikole
Che godeMån, fom ther till förfkickade och ordinerade

Ds Ihre
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åhre, att the med Guds ord eder fkole föreftå. Ther-
neff fåfom Juderne wti thet gambla Teffamentet på
then fiunde dagen, then wi nu kalle Lögerdagen, lam¬
men komme , till att höre och lare Guds ord och
the Ceremonier förehafwe, fom Gud them igenom
Mofen gifwit hade, få bruke nu wij Cferiilne wti
thet nya Teffamentet icke mehre Lögerdagen ther
till, fåiom Juderne, wtan Söndagen. Förty efter
then helge Skrift och fynnerlig Daniels Prophetia thet
klarligen bewijfer och töregifwer, att efter Chrifti
död, wpftandeife och himmelslerd fkulle platt om in¬
tet warde Moii Regemente, med alle iine ftadgar och
wtwertes Ceremonier, hafwe then hele Chriftelige
förfambling, ftrax wti Apofflernes tijd beflutit och
endrechteligen ftadfeit och famtycht, att man icke
mer fkulle bruke Lögerdagen til att fammankomme
och höre Guds ord, wtan fundagen, efter Chriflus
på then dag wpftod ifrå the döde, och om intet glor-,
ae all diefwulfens macht och kraft. Så år nu fön-
dagen, then fom honom rätteligen hålle, ett wift och
fullkomligit wittnesbörd, att the icke twifwelachtigeåhre, thet Chriflus then förlofwade Meflias nu kom¬
men åhr, och hafwer οίΓ alt thet fullkommet fom
Prooheterne fordomdags om honom endrechteligenpredikat och fpådt hade. Therföre kan theres me¬
ning fom Lögerdagen begåre att holle fögo annorledes
wthtydes och förflåås, än att the icke ånnu fullkom-Iigen troo thet Chriflus fkal kommen wara, och ofligenom fin dyre blodtz wthgiutelfe thet ewige lyf-wet förweriwet. Item off then C h riffelige fryhetikånkt och gifwit, att wij icke mere till Mofi wth-wertes Lag och ftadgar ikole twingade wäre. Såda-
ne Chriffiflore och olaijelige wålgerningar icke full-kpmligen troo off wäre bevijfet, år en wederflygge-

flg
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lig fynd för Gudi» then ther och Guds wrede icke
Nidker wthan (om förr år fagt, håller mere föroker:
och efter nu nog bewift år, att lögerdags helg, drö-
mer och andre wijcifkeppelfe dragé then fom ther
opå lijte till ewig iördömelfe och förderf; therfore
wij till befbr icke allenaft förmane, wtan och få
biude och alfwarligen befale eder alle wti hwad ftand
j helft wäre kunne, fom åhre komne i (ådane wili-
farelfe, att j then herefter platt aflåggie och eder
med Guds helge ord råtte och wnderwife late. Wij
biude eder och, att j om föndagerne, hwilke till att
höre och låre Guds helige ord af then Chriftelige
förfambling fordom förordinerade åre, endrechteligen
tilhope komme, til att höre och läre Guds helige ord
och wilje , och att- j ochfå them fom eder Guds ord
låre, hörfamme och lydachtige wara lkole, befyn-
nerligen (å myckit then Chriftelige Religionen belan¬
ger ; Ther j dannemån alle eder efter råtte ikole,
iå frampt j wele wndwijke iorft och fremft then e-
wige maledicftelie thesilijkefte wåre ogunft och tilbör-
ligit ftraff hår opå jordens. Datum ut fupra.

Denne afikrift år jemford och befunnen lijkelydan.
de medh Kongl. Archivi regiftratur.

Konung GUSTAFS Bref till Her KARL i
Tunaat K. M. fkicker till honum en Krönike
fom åhr fwar på ths Danfkes Cröaike. Dat. Up-
fale 5 Decembris Anno &c. 1558.
år gunft tillfören de &c. Wij låthe eder förftå
her CARL, ath wåre granner the Danfke, hafwe

latijd utgå een Cronicke på rim 9 therudinaen wij
Swenike otilbörligenn blifwe antaftede, både till åh¬
re och redelighett, fom the och nu elijeft haffwe

E. Palmikiöldh.

till
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tiliwalleth ffg wårth och Rikfens gamble wapnn the
tre Croner, och oiT till forachtilfe, fath thett neder
under Danmarckis Wapnn &c- Så hafwe wij icke
wekth lathe them blifwe fwarlöffe på famme theris
Crönicke, efier fom off haffwer fyntz iikeff wäre,
och thenne iijclz lägenheter thått fordre, och j war-
de förnimrnandis aff thette medfölijende exemplar,
fom wij eder her med gunfteligeivn tillhande Ikieke,
och mage j förff thenne Crönike fielfwe ofwerlåfe,
och iedenn, hwar tillfälle gifwes, kann latbe famme
Crönike och andre wåre trogne underfåter höre och
förffå , ath the mage förnimme, med hwad grund
the Danfke plage muff umgå, och theraff lare wctte
tage fig therföre till wäre, fom fförfte macht opå-
iigger &c. hwilket wij edher udi enn gunffig wei¬
nteη ing icke hafwe weieth forholle, Dat. ut fupra

Samme mening till andre gode men^ fom Croni-
ker blifwe tillikickade.

Tranfumpt af the beiwåringer, fom K. GÖ-
STAF den I. hVt articklewijs anföra emot M«
LAURENTZ ANDREA, M.OLUF PETRI och
dehras anhang. införde tithi ERICH JÖRANS-
SONS ikrefne exemplar af K. OÖSTAF den L
Biftorie fom finnes uthi Songl. Archivo. ζ dee-
len ρ. io8 & feqq.

Qch efteriom landkunnigt och uppenbart år, huruTun-.de the Lybeike, når thethen iidffe feigden begynte,till finnes vore, at fördrifwe ochödelågge alle the hår
omliggende öfwerheter och Potentater ifra alle theresRe-
galier, land, folck wäld och autorifeter: theslijkeft platti grund rörlegge then menige Adell och Ridderikap. Ochpå thetthe på then forne tijd till fådant Regemente thefi
ffegeligare komma måtte, hafwe the tillfig draget det
menige pöbell, få hafwer och then gode mannen M.
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Olufif befkrifwed hiitorier och Kroniker» förmodan··
des fig therigenom a t inblåfe h. K* M:.ts underlåter
fådan Forgiftig otrohet, at the ifrå alt hotiåmhet, och
till upror hg fköle bruke lathe. opå thet at Hans KongU
M:ts Underfåter, lijke fom the Lybeike emottheras
pfwerhet hg upiättia fkulle, och i få motte agna fig·
till händer regementet 9 opå thet the med fioort wold»
frije och obehindrade regere motteoch dermed för-
drifvve eller och. plat af dagom tage tberes öfwerhety
och menige Ridderfkap cch.Adelen. Så kan man och
wiflerligenheiinne, afförjadane orfaker fkuld?ihaf\ver
famme Mk OLUFF PETRI hemligen ochjuthan hans
K. M:tswillie och iamptyckie doch med fin Rådgifweres;
ANDERS HANSSONS tordom Myntemåiteres råd,
tillfkyndan och medhielp under/landet fig at beikrifwa
en nye Swenik Cronika, uti hwilken han indrager
månge fållfamme och otrolige hiitorier, ther egenorrr
then menige many eller hwem henne låås, faft mere*
till ohorfamhett ån till lydne och trooikap ledde biitwa.
Altiådant at lörtellie will förlängt blifwe > doch ibland
annat, hafwer han indraget hurulundei hedenikapen,
befåte tlwerger the befåftinger eller flott, fom hår utj
Rikedt woro, och kome fåthereefer och Jätter,och dref-
we them therifrå» läggandes iådane hefåfthinger öde?,
få kan hans X. Mrt eller någen man, utaf iådane mörc-
ke hiitorier icke annad föritå» ån at han hafwer meent
thermed Rikfens ofwerhett och Ädell , hwilke lian
\^ed dwerger liiknat hafwer» men the Reier eller Jåtter,
fom them och theres huus öfwerfulle och ödelade» der¬
med hafwer han meent de wproriike Landsförrädare
och iådant. fgljfkap, hwiike fig emot theres öfwe.rhee£
och Rijkfens Adeil Wpfatt hafwe?. flägit them ibiål och
nederrifwt theres flott ochfåiter, fåfom han och flere
a£ thet förrådere fallkan femma M, OLUFFS och M.

LAREN-
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LARENTZES anhang uti Stockholm at bedrijfwe fig
foretagit hade, wiljendes nederrifwe flottet och jämmer-
ligen af daga taga hans Kongl. Perfon. Så hafwer han
och uti famme fin Crönika (ther han befkrifwerK. MA¬
GNUS Ladeiåfes regemente) indraget hurulunda uti fam-
rrie K· MAGNUS tij-i, war hårutiRijked (fom och tro-
ligit) ett gode Regemente och iådane tryggheet, att
ingen behöfde fettia låås eller ftångel för fine kde-
dörar, eller andre huus, uthan hwar och en war

trygg och fåker uppå den del han åtte ; men få be-
fluter han fammi hifloria med en artickel och råf-
weftiårt, fum föge duger, och uthtrycker uppen¬
barligen , at thet man på then ti j J kallade Ladufrid
eller Ladulåås, thet må nu wål opå thenne tijd kal¬
les Lctdebratt. Så förfeer fig hans Kongl. May .-t till
Gud och hwar förftändig man, then rått bekenne
will, at utj hans Nåds Regements tijd hafwer hår
utj Riket intet Ladubrätt eller öfwerwäld Ikeedt, fom
Mr. Oluft thet béfkrtfwit och uthfördt hafwer, med
mindre ån therofwer år tillbörligen ftraffad blifwed,
hwar fadant kåret och klagat warit hafwer, famma-
lunda hafwer och M. OLUF lätet uthgå ett uppen¬
bara Prånt, om the fwåre ock ochriftelige eeder ,
iom hår uti landet, ty wårr, nu myckit brukes, u-
tj hwilcket han antafter K. Mt. wår · nådigfte Herre
grofweligen nog , låggendes öfwerheeten all olåmpe
till, lijka fom hans nåde wore orfaken eller gofwe
tillfalle till fådane eeder, och alt annat ond t. Och
efter M. OLUF i få motte uthroper och befkrijer hans
nåde utj fin Crönika och Prånter, utan all fkiåhlig
orfaak: therfore wille hans Kongl. M:t utaf för:ne
M. OLUF gerna wette oeh förfahre, utj hwad mot¬
te Hans Nåde fadant utaf honom förtjent eller för-
fkylt hafwer, lijka fom hans nåde få oehrifteligen u-


