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HANDELSMANNEN uti Carlftad,
HÖSAKTAD,

HR. JAC.J KJELLBOM.
MIN H0GTÄRADE KÄRE SVÅGER.

Man bor Hen % gordt godfi tackfamt minne gömma,Det år naturens bud, fom vift år lyrlno vårdtj
Men att en dygd ig ej kan ikyif.fkaps bandet glömma,
Har mig Er efterfyn men ftörfta hugnad iårt»

J;g har då dubbelt ikåf, min Spader til att vifa,
Att jag i Vördfamt bröft, Ert minne hy*3 fkal,

Förft, af få gunftig Slågt kan jag mig lycklig prifåy
Sen, bor jag vörda den. fom tå idat mig för fall

Når lyckans hårda ftorm mitt hopp och våillård
riyckte,

Når döden tog från mig, mitt Röd och mitt för-
(Var

J med en hielpfam hand , mig ur förderfvet ryckte-,
Och lindra fiiart en forg, fom tung och kånbsr var.

Hos mig ha'n en fkuld , ίοιτν jsg ej kan Jarera,
Ja , rånfan kan ej fom hon bör, betalrer bli·,

Defs hugkomR gråmer mig: dock hvad år det alt
mera,

Min Vålgång år den vinft*, J endaR lyften fi:
Tit fyfta Edra råd, tit riktas gods och möda,
At jag med muntert mod,, rr å famla visdoms faft >

Tag mot en ringa ikörd af en få käftfam gröda,
Hon fkal ge tiofalt, då hon får tienlig kraft.

Lef kåre Swåger vel 1 Lef vel min trogna Syfler f
Och njuten begge två ai fåHhet lyckligt mått;

Er gifve himlen alt hvad Edert hjerta lyfter,
Da lefver jag förnögd, och fåsnas al Er lått.
min hogtarade kåre svågers

Uhrfamfle tjänar*
GUSTAV CARLS!KÖM.



Til

Emm RESPONDENTEN,

T Tur tankan fig ur mörkret rederi
■*--* Hur wiljen ftyrs med helgade nit t
Hur dygden upp til åran leder:

Hur 1årdom wihnas bor med flit.
Min Herre , J mig lårdt och lår.

Men hur man med fin trogna moda
Kan tackfamhet i fjålen fodä,

Min fwaga fjäder witne bår.·
"

/ / * " ■ ·Γ
Gå' munter upp att allmänt wifi

Den kåckhet, fom mig lycklig gpry
Ef lärdom iku wäl flere pr ila,

Fall jag thefs lof ej fjunga tor..
Njut J af Lyckan lika litt,

Som den J re'n af dygden äger.
Jag felar ej, om jag då fager:

J fån af begge ymnigt mått.

MAGNUS Ά von" BRUMMER.

\
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Artis fcriptorrae ante Mofen nulla habercus
veftigia fide digna.

ΙΪ.
Foedcra inter gentes maxime funt neceflaria«

1ΙΓ.
Nemo bonus civis niii religioiiisv

IV.

Certum tempos, quo majores ηοίΐπ iacris
Cbriilianis primum imbuti fuerint, determinare
admodum difficile ε iL

V. -

Hiftoria patriae ante OLAVOM SKAUTKÖ-
NÜNGüM lacunis laborat* poft Ulmη & ce>
tior & iiluftrior efL

/ T". vi .

Tres Coronas, quas pro infigni multö ante
MARGARETAΜ tempore habucrunt majores
noftri, fruitra Dani frbi vindicare ftuduerunt.

VIT. § ' Ι I
Wermelandiam baud exiguo an&e ÖLAVOM

TRytTELJA tempore, fuifle cultam, Regibusque
prsebuibe iedem^ Saxonis fide nonnulli ftatuunc.
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Hinc tale confetRarium fluit: Liber Symbolicus
eil confeflio coilimunis & publica omnium Ecclefia-
rum , uni Religioni addi&arum, qua' tanquam veris ii-
dei & dodtrinse notis ab omnibus aliis iedis difcernun-
tur; fecundurn cujus etjam normam ex unico De i ver-
bo defumptam omnia Religionis ηego tia Tunt exigenda
& examinanda. Liber igitur nofter fymbolicus eft
confeilio concors & perpetua omnium γνησίως Luthe¬
ranorum , per quam εχ unanimi & religiöfo confenfu
inter fe uniuntur, & Artiouli controverfi deciduntur.

I.) Ab exprelTo & tacito omnium Lutherano¬
rum confenfu, ut ( 1 ) unius pro omnibus p. m. D«
HUTTERI, cui nulliis Lutheranorum haéleous fe-
fe oppofuit, is titulum fua: expücationis in Fornuilam
Concordioe tradit« taiem formavit. „ Libri Chriilia-
„nte Concordiie Symboli Ecleharum γνησίως Luthera-
„narurn noviffimo hoc tempore longe Auguftiffirm ex
„piicatio plana & perfpicua.

2) In Prolegomenis fuis in librum Concordice
Cap. 3, de audoiitate ejusdem fic loquitur pag. 13.
»jimde de auéloritate hujus libri facile eft ju iicare,
3,quie licet fcripturis Canonicis jrquiparari nulio mo-
5><!o pofiit, interim tarnen, quatenus cum Scripturis
„facris ex affe concordat, eatenus certe tantam me«
„retur (idem & aucRoritatem; quantam über Symbo-
„licus mereri unouam vel poteit vel etiam debet.

3 ) In Compendiaria Regula afque norrna, ad
quam omnia dogmata exigenda , & quse inciderant cer-
tamina pie declaranda & componenda funt, pag. 7. fic
loquitur: M Nunc poftremo loeo quosritur, quxriam
j.fint illa Symbola & Scripta, ■ quorum Aufhoritas in
„dijudicandis cehtroveriiis , quo ad teftificationem va-
„lere debeat? Refppndet fe primas tribuere tri-
.„bus Ulis Symbolis, Apoftoüco, Nicasno & ( A-

F f „thina««
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„thanafiano; Seoiindas Auguftanae ConfeiEoni primae
„illi , minimeque variafse, Ejusdemque Apologin;
„Tertias Articufls Smalcaldicis; Quarta« utrique Ca-
„techifmo LUTHERI, Majori, & Minori, proutl
,%Tomis LUTHERi funt inierti; poftrernas denique
„folidae ilii deciarationi Controverforum Articulorum,
„quam ipfe über Concordiae exhibet.

Confeétarium.
i. Si fimplicioribus ac rudioribus, purioris tamen

flo&rinae & Religionis Sociis explicaretur, quid iit li-
ber Symbolieus, & quomodo Formuia Concordiae fit
necelTaria, & immediata explicatio Auguftanae Con-
feilionis, atque «ihil aliud, quam Ejusdem repetitio,
iteratio & ulterior deeiaratio, Si inquam, explicite
hoc Laico proponeretur & quacitio ei moveretur, an
Formularn Concordiae pro iibro Symbolico agnoice-
ret? Nullurn eftet dubium, quin affirmative eilet re-
fponfuriis.

ι. Propter jam diélas rationes Catechifmum Lu-
theri in Ecclefiis .Vueeanis, omnibusque Lutheranis
rnereti authoritatem libri Symbolici, onines uno ore
tacitoque confenfu credunt & fatentur, licet publi-
co in conventu, pro libro Symbolico nunquam apud
Suecos fit renuntiatus.

II,) A contraria fententiae incommodis:
i. Si Concordiam illam» pro libro Symbolico, omnia

Ecclefiae Lutherance membra per tot & tanta jam
fuborta diifidia in varias partes & opiniones diftratfta
uniendi, &controverfias decidendi nonhaberemus, no-
vum jam fcriptum Symbolicum eilet formandum:
quod proclivem Calvinianis aliisque Se&tariis daretan-
iäm nobis infultandi & fimpliciorum mentes a veri-
tate diflrahendi & abalienandi,

2- Scan·
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ζ. Scandala , furbs & fufpiciones in Ecclehs Or·
thodoxa hinc excitarentur, Γι nunc demum, poil in¬
tegrum ferme Seculum authorifas fcripii iliius plane
divini in dubium vocaretur & a Suecanis Hccleiiis a.

iiqua ratione extenuaretur.
Ex fententia contraria nullus plane fru&us,

nulla sdihcatio, Ted porius mentium diftraötio & tur-
batio in ovile Chriiti redundat.

Anno *047· 8- 26 Martij, blef elter många the
förrige dagars conferens, om libris Symbolicis och i
fynnerhet Formuia Concordis godt funnit, flutit och
alldeles aftahlt, ätt famptelige nårwarande Pråfterika-
pet, i flit och fine 'medbröders namn fom hemma vo¬
re , (kulle underikrifwa efterföljande fkrift, och ther-
med alldeles hg fö: eena om the Böcker, fem med
råtta åre te/Te ra et Symbolum Ecclefise vere Luthe¬
rans , på det ftadig warande frid och enighet i reli¬
gionen hofsofs, nu och i tifkommande tider, må erhål¬
len, och all occaflon till fkadelig ikiiliachtighet aifku-
rin warda; hålft medan någre af the höge Riikfens
Herrar, fom om inrådande åro åtfporde, fådant för
rådfamt och godr funnit hafwa, i betrachtande, att
bemålte Formula Concordise år ljika fom en balk,
förmedelfl hwilken Crypto-Calviniani befynnerligen
ifrån fraternitate i religionen, elliefl och desförutan
andra fe&er , blifwa atflångde och afföndrade. Bemel·»
te fkrift lyder ord från ord fom föiljer :

Wi efterikrefne Biikopar och Pråiferikap, fom på
denne Riiksdag hår i Stockholm hafwa för famlade
warit, giöre witterltgit, at wi för ofs och wäre Med-
bröder, (om hemma åro, hellft dhe fom denne tj dh
i religions controverfier något förfarne åro, at wji
hafwe hållit, och ånnu hålle Librum Concordis för
wår råtta Religions Regel och Kännemärke, och den

F f 2 oför-
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an-kade Augsburgifka bekånnelfens ytterligare forkk-
ring 5 derrrredh vvji wår e-nighet rnedh wa s Reli¬
gions'forwandter och råttiinnige Lutheraner, ihrjiks
och uthrjiks betyge och ilcillie ofs ifrån the hernbli-
ge Calviniiter» fom under dhen Augsburgifka bekån-
nelfcn hg flcyla, och hg nu i många land och Stader
Infmyga: fåwål fom och ifrån andra ny· upkomne
Kättare, hwad nampn dhehåiil hafvvakunne. Hw-r-N
före vvele och wji hoos Hennes Kongl. Majtt wår
Allernådigfte Drottning, uti underdånighet anliåila 9 att
Hennes K. Maj:t. wille^nu för fin Kröning det (am¬
ma confirmera; wifierligen förmodandes, att famptelj-
ge Rjikfens Råd och Ständer göra ett med ofs, och
hoos H. K. anhålla, att bekomma hår uppå H.
K Maj:ts Nådiga fö iåkring, på det icke allena Prå-
fterfkapet, utan och alla Stander fampteligen - måge
hålla Librum Conöordiac För fm råtta froos bekånnel-
fe och libro fymholico; det man hoppas landa Guds
Forfambling till fåkerhet, och rfcångotn till råteelfe
o ;h underwjisning. Actum Stockholm den 27 Martij
"Anno 1647. 1

Thetta underfkrefvve alla Epifeop! och Superin-
tendentes, fampt hela Pråilerikspet, tå til Rijksdagen
förfamläde λ

Johannes Canuti Andreas Johannis Jonas Magni
Lenseus,Upfalienf. Prytz, Lineopenhs Scharenns
Johannes Maffhiae Olavus Laureiius Epifcopi & con-
Ep fc. Stréngn. Aroiienfis. filiorii Åboenfis
Petrus Jon«, Su- Jch. Razlus nomine-
deröoph Gothus, Epifc, Vexiön. Matth, Stodius. .)
Epif. Vibuhgenfis»

Eri-
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Εy'icus Brunning, Ericus Sven, Scri- Nicolaus Ε fqh i III
S S. TheoKProf· be'fus, Ρ. & P. Superint. Calm.

, inAcad.Upf. Hedemorenfis. Samuel Emnder,
Ρ Sudercop.&p.t.
Notarius. public.

Andreas Tolftad. Olavus Sveno- Samuel Dryfe«
Gymn Stoeh. led. nis, Paftor Sca- nius, Pafi Vafte-

v* Notp. t. Puhl. renfis* nenfis.
Nicpiaus Lange- Gunno Brynoipbi Ericus Ivari P. 8c

4ius, Bluther.P.&P.inÖhr. P. in Ai&eke.
Laurentius Riffe-
lius Led. Lincop.
Laurentius An- Gudmundus An- Mart. Nie. Holm
drae, Ρ Hieiita- drse, Paftor in So· Paftor Ovanho-

dienfis derhamn. enfis.

Ericus Andrae ? LaurentmsJohan> M. Thomas Ja-
Up! an. Paltor nis 5 paftor Sole- cobi Paftor in

in örs'ofa. thanenfis. Niuren.

Olaus Chr. A, Meo&rev.M.Ar« NomineR-M Juli-
Schol. Upfal. Re- vidi Tixlfri rtomi- nj. Pdf. Nycop.

dorv ne fubfcriboBene- fubferibit Benedi«
did.Pet. Koniffadius. dus K.

Ifrael Starfeeckius , D. & Theo!, i Calmar.
Joh Petri Arbogienfis, Guftavus Nicolai Lodigius/
Ltd. LL in Gymnaf. Arof. Paftor i Kimmerfta.
-Daniel Job. WefHus, Pa- Gudmundus Barzelius Pa*
fior in Berg. Ror i 'Äksroo,
ErscuS Mart. Vlndslius Kermännus Paftor in Lima,
Paftor Borfellenfumi. Dan. Bceüi· P. in Kila, meo

Hea«
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Henr. Boisman Phil.praöh & M. Jonne Ben Kiufandri
Leér. Gymn. Viburg. LeöbTheolStreng.nomine fubf.
Laurentius Oldengren Johan Eiai TerferusTheoI.
§eh. Scar. Con R. Prof. in Aoad. Äboenii
Laurentius Typseus Paftor in oftra Ny Kyrkia.
Georg. Petri P. Neo-Hel- Benedidlus Paftor in Sand-
fmgforiTenfis. hem.
Andreas Haquini Paftor Ander. Hoffmannus J. P. &
in Ackiinga. Phyf. Leétor in Gymnaf.

Wexion.
Concordiam aecrefcere & Jacobus Brennerus,Crono»
Librum Concodise regia autft. byenfij, nomine Cleri O-
eonfirrratum iri exoptat. rientalis Botni£e& proprio.
Laurentius jBillichius Pa¬
ftor Philipftadienfis.
Georgius Ofaengius Pait. in Samuelr Joiephus , Paftor
Fridentjid, Suo & Sunner in Limmingåå.
boenfium nom. merito fubfcr.
Phil. Bononius Paft. in Ca- Petrus; Girs Paftor in
feaby. Pyttis.

AXEL ERICSSONS til Härfåjter bref af 3r 1555.
4. Maji, til MåfterMÅRTEN och RASMUS LUD-
VICHSSON.

Min willige helfen altid foriånt med Gud &c. Kla¬re MåfterMÅRTENfamt RASMUS LUDVICHS-
SON} betackendes Eder ödmiukel. förmonge wålgier-
ninger, Com I mig altidh uti monga motta giordt och
bewift hafwej hwilkit jag intet förgåta fkal, utan det
gerne förfkylla wil iå långe jag lefwer.

Kil-
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Kiåre Mefter MÅRTEN famt RaSSMUS LUD-
VICHSSON förflackar jag nu Eder til handa thet Re-
gifter, Tom lydendes år om the Aikeby Cloiler-Gods
uti Bancka, Kind och Tiuit Håreder, och få år notte·
rat uti bredderne uti hwad Soeben hwar Gård lig-
gendes år; få år förthenfkuld min wånlige begiåren ti!
Eder, at i wiile giora fom Åhrl. Mån och förfor»
dre mine iaak för Kongl. Majrr. at jag måtte bekom¬
me hans Kongl. Maj:t. bref på förbemelte Gods, Kifi-
reMåfterMÅRTEN famt RASSMUS at J wiile wål gio¬
ra och fly mig ett wiilt fwar herpå, at jag kunne få
weta hwar jag mig eprerråtta fkulle; jag wil gerne
wara Eders cienare igen uthhwad måtte jag kan och
rc. o

iorena.
Widare kiåre Måfter MARTEN iamt RASSMUS

LUDVICHSSON gifwer-jag Eder gandfka wånlig til-
kienne hwad then Herr, FREDRICH BURGRAFF
vann DONaIJ hade för Wårf hyt til Hårfåfter, in" -
tet annet, utanat han gierne wiile kiöpa någre gånge-
re och , at det war iagt för honom uti Wa-
ftena, at jag fådane håfter fkulle hafwe fahle, hwilke
jag icke hade. Sammaledes Jofwede och prifade han-
bögelig Kongl. Majrt. wir allernådigfte Herre, famt
med Hans Kongl. Majtt. Höglöflige Fürilinne och
unge lifs-arf Herrfkaffer. Men annet Invad dehl han
hade på taal, thet kan jag intet få fkrifwe, utan wet
wål thenne min tienere gifwe Eder therom wjdare
tilkienne; men mig tycker, at en part giör fådane alt
för wjfe oppå alla lågenheter efter fom jag utaf ho¬
nom förftått hafwer; thet fom thenne min tienare e-
der wål underråtte kan. Kiåre Måiter MÅRTEN famt
RASSMUS LUDVICHSSON giöre fom åhrlige Mån
och warer på mit båfta, få at jag med det fnaraffe kun¬
ne bekomme fwar ifrån Kongl. Maj:t, J fkole akid

befio-
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befinna mig för en willig iienare igien, mig få fant
GUD hielpe, hwiikcn jag Eder til lif och hål ewin-
nerlt befaller. Dat. Hårr Såther d. 4 Maji Anno 55·.

AXELL ERICKSSON.

item: War thette efterikrefne Herr FREDRICHS
ord. Hårnåit at han wilde komme hår i Landet, wil-
le han draga igenom Finlandt åt Äbo, och (edan alt
Finland igenom, och igenom Norrabothen. och til Hel-
jfingehrod, ochfedan til Stockholm 5 efter at han wifte
h-uru lång wåg det år och hade han det förnatt af en
uti Waftena (om år född i Finland.

Ther gaf jag honom fådana Swar oppå, at den fin¬
nes hwarken i Waftena heller Stockholm och ecke
eller uti Finland, fom honom kan före then wågen
fram honom til någon fördel $ här hafwer wål warit
förr node wåhner, fom fåhafwer Budit üb men det haf¬
wer "intet lyckats them når t lie flafwa kommit ther
in.·, förty Tawäfter öch Careler the årel fit förbittra -
de på' frejBinarirle fom okwar the år på iåår. Seden
fade han Heg wiile draga en annen wag, then han
hade draget tilförene, fi enden wågen v/ii han intet
ut. K åre Måfter MÄRTEN meg tyckte wål .rådjeiigit
wara, at thet unge Sållfkap Fom Gården efterföljer
blefwe tilfägde, ät the giorde få dan e mån intet få wy-
fe på Landiens lägenheter ; och befynnerlig the fom li¬
re födde uti then Lands anden Finland. Meg tyck¬
te, och wål rådelig wara, at the måtte blifwa alfwar',
tilfagde och icke late få dragé tungan af munne på
ieg." Intet kunne jag widere förnimma utaf honom
the t någet mackt kunne ligge på, men på alle fina
Utfrågning fick han wål fwar på, få at han blef icke
mycket wjis bår hos nr g.

irrfcr. Kongel. Maj:ts wår allernåd. Herres Ehrljg
och
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och Förftåndlg MåRer MÅRTEN fampt RASSMUS
LUDVICHSSONN ödmiukeligen tilhåndha. Sigillet
äeme Axel EriébJJon hår :brukar liknar BIEL-
KE wapnet. ; ,

Narratio CAROLI PETRI Dannemoreniis dc
extremis Mag* NICOLAI Bothnienfis Archi Ep.
Upfalenfis. Stockholm d. 7 Junii Anno i(5co.

GUds Faders nåd, wårs Frelfares JEfu Chrifti mild¬
het och then Helige Andes uplysning i alle iaker,
lamt en god hjlfa och fundhet, med långt lif och
lyckfalig framgång i alle ChriRelige och Gudi be¬
hage! ige Regements handlingar E. F. N;de altid a£
hiertat odmiukel önfkandes*

eogborne FurRe Nådige Herre, Jag ringe Perfonbekom i går, fom war then ytterRe Maji E, F.
Nådes gunftige ikrifwelfe, ther uti E. F. Ν."de nådel.
uppenbarar then medömckan fom E. F. N:de hafwer
6fwer war fahlige Förmans i ordet och utwalde Ar*
kiebifkops NILS BOTHNIENSIS dödelige afgång ifrån
thenne werldene 5 theraf Guds förfamling Ror åfak-
nadt i denne bullerfamma tiden hafwer: och fynner-
liga i thetta Stiftet, ther ingen Vifitatio i mång år
fkiedd år, hwilket altfammans af hiertat (örjande år,
efter han wifferl. war en fådane Man, hwilkens lyker
nu nåppel. månge finnas innom Sweriges gråncfor,
fom i det Ämbetet ett fådant njit om fanningen och
Guds Forfamlings wålfård hafwa. Derhos, befaller E«
der F. Nåde gunftel. at jag ringa man fkal låta E. F.
Nåde med thet förnimma, Sahl. framl. MagiRri
NICOLAI Bekiånnelfe, Förmaning och tahl på iitfi
ytterRa, famt hwar hans lijk begrafwet år: hwilket
jag nu gerna i all underdånighet, fom mig bör, E. ,F.

G g Nåde
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Nå le örd från ord iofn det fkiedt år ödrniukel tilhan-
da fånder. Sedan han denne bekiånnelfe giorJt haf*
Wer -, wille han Icke gemå något ikulle bekymra ho¬
nom, utan OiWerandtwardade alle faker Gudi och ii1·
na Medbröder i hånder, bad och fin Kiåre Huhru,
(lom nu en iorgbunden quinna år) når bon frågade
honom hwiiken han wilie fåttia til Förmyndare til
theras rnånge fmå barn, at hon wilie wara obekymb-
raf* ty lade han , Gud altsmåekcig och alle menni-
fkior fom Gud ålfka-, the fkole wara tine och wåre
barns Förmyndare når jag ikiljes ifrån thenna werl-
dene, Hans tahl och fwar war aliid, fedan han HEt>
rans Nattward annimmst hade, når både jag ringa
perfan ock andre gode Wånner honörn på fin döds
fång befokte ock frågade huru honom dyknade: Cre¬
do me brevi viiufum bona Domini In terra vtven*
lium-, it : Chriilus femei introivit in Sanölum San-
ötorum & invenit nobis ttfemm redemptionem it?
■Sangvis jEfu Chrifti mundet nos ab omni peecato it.'
venite ad me omnes qui iaborantes & onerati eftis,
ego refocillabo vos. Ii: Sieut Mofes exaltavit Serpen·
fem in deferto > ita exaltariopoftebat »Iiium hominis,
Dt omni» qui credit in eum &e Dens non mißt ii-
lium fuum in mundum ut mundum daronaret fed ut
snandus per cum fervaretur·. Et·: Sic Deus delexit
maftdum &Ό.

Med invilka ord han Dominica Trinitatis, Ittel
förrån ett flog efter middag, upgaf fin anda uti Guds
bänder. Torsdagen ther nåft efter förde wji hans
lijk til Upfahla, fåfom han fielf begiårade medan han
lefde-, ock nu i nåft förleden Tjisdag late thet enfal-
fel. och åhrl. i Üptahla Domkyrkio Choor begrafwas.
Nå ligfte Herre, jag ringa perfon famt mins kiåre
•Medbröder tafcke Eders F. Nåde på det ödmiukeliga-
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ils for then höga omwårrlnat fe. F. Nåde for Guds
Förfarrfings wåifård bår i wärt klare Fåderhesland al-
tid haft och ånnu dsgeligen hafwer, far hwilket E.
F. Nåde Gud altsrriåcktig hår och i ewighet warder
rjikei': belönandes: och efter wii icke nu heller ån
tiiforene kunne för rrånge fwåre orfaker fkuld, be¬
synnerliga hår i Stockholm iom det wille Gomorri-
ike folcket år, wara Ärkie-Bdkop förutan, tiggie wii
i JEfu namn, och innerligen af hiertat bedje Gud,
fåfom cch på rhet ödmiukeligefte E. F. Nåde ,
thet Eders F. Nåde wårdes ånnu iåfom tilforen-
de, af Fitt höge Furftelige förftånd och infödde god¬
het hielpa til, at Arkie Bifkops wähl fnart fkie kun¬
ne , af alt måtte ordcnreliga och wål tilgå i Guds For-
famllng, diefwulens Riike til för ftöring. Thet wii
ock É. F. Nåde wiferliga i all underdånighet ombe-
tror. Jag befaller hår med E. F. Nåde famt E. F«.
Nådes Hogborne Furili.nna och höga Lifs Arfwingar
Gud then altsmåcktige til all lycko och wåhifård nu
och ewinnerlig. Datum Stockholm d. 7. Junij Anno
1600. Eders Furiterliga Nådes Trophchtige Under«
fate och enfallige tienare i Guds ord.

CAROLUS PETRI, Dannemorenfis.
Anno idco. d. g. Aprilis emellan 8 och 9. förr

middagen , når jag owårdig perfon Carolus Petri blef
kalfader til adminiflrera Venerando F.ieclo Archiepi-
fcopo Magifter NICOLAO BoTHNiENSI Herrans
Nattward; i hele STOCKHOLMENSIS MINISTE-
Bil och någre andre perfoners nårwarelfe, tahlade
han fom efterföljer.

Jag betackår tig altsmåcktige ewige Gud wåt
Frållare JEfu Chrifti Fader, för alia tine wålgternin-
gar 3 fom tu mig fattige fyndare bewifct hafwer 5 doek

G g i fyn-
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fynnerlig at tu hafwer fkapat mig til en ikiåhlig och
förnuftig, menniikia, låtit mig upwåxa, och dagel.
mehr och mehr ityrikias och ftarifåfhs i then rene
och fandfårdige Evangelii Religion och troo ,

inpå wår Fråiiare JEfum Chriitum; och then icke al-
lenail undt mig för min Perion weta och behålla, u.
tan och gifwit mig nåd (amma Religion och troo,
androm låra och underwifa, theslikes förlånt mig then
Helige Andes frimodighet henne bekiånna och for-
fwara i alle anfåchmingar, oanfedt jag hafwer der e-
genom blefwen tagen ifrån min Huftru och Barn och
iniatter i Fångelfet ja undfagder til all wålfård i then-
ne werlden. Jag tackar och tig HErre JEiu Chri-
fte, at tu hafwer giordt mig dehlagtig af titt Kors,
forg och bed· öfwelfe, i thenne werldene, thet forn
och mig ett fant wittne år, at jag år tin broder och
medarfwinge til det ewiga lifwet. Efter denne tack-
iaijelfe, giorde han fm bekiånnelfe fåfom hon ord i-
från ord tryckt år, i wår Swånfke Handbook. Jag
fattig fyndig menniikia fom i fynd både afladt och
född år, bekiånner mig infor tig Altsmåcktige Ewi¬
ge Göd &c. Sedan hade han en förmaning til os Pra·
fierne och the andra fom ther tilßades wore med thef-
fe orden. Kiåre Bröder, J fee at jag år en fwager
Man, wetten ock, at Guds Förfamling hafwer altid
haft ftoor anfåektnrng, och fynnerliga i thenne bul-
lerlamrnä och fidile Werldenes tiider befiiter iatanas
fig på de! alidrahögfte, at förmörckja och förblinda den
hålfofamma och tröftriike låro wi hafwe om HErrans
Domini noitri JESU CHRISTI Sacramentt, ef¬
ter the åro et b( ilut och Iniegel til alla wålgierningar
fom JEfus Chriftus menfkelige flächtet med fin bittra
Pino och död förwårfwat hafwer. Och hår i wärt
Kiåra Fädernesland er Guds Förfamling långe anfåch-

tat
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tat och ånnu dagel. anfåchtas, af deffa fkadeliga fecter,
Papifterne och Calviniiterne ; Påtwen, efter det han
är riik, gifwer före han hafwer nog och mycket
förmår, lägger han til HErrans JESU CHRISTI Sa-
cramente, "'will föröka och förmehra och glöra
them båttre, ån JEius Chriftus dem iieif giordt haf-
wer. thes' liikefi Itympar han det fom JEfus hafwer
fammanfogat. Calvinifter evacuant verbuin Domini,
the förblotta &c, ReΗqua åefunt.

GREG, BORAST til ARNOLD JOEL MESSE-
NIUS År 1Ö41- 16 Febr,

Eder tu bref med ind-Ice Scriptorum paternorumhafwer jag bekommit i det i begiåra weta , hu -
ru fnart i Eders faders f ri; ra kunna bekomma; det
kan jag icke få ja, ty jag hafwer them intet hår, och
icke f6r hela Rikes fkuTl beg årer jag refa i Wintern
och fafhn ett hundrade mihi fnart fram och tillbaka.
År icke eder lågligit bliwa iå långa på then Påhlni-
fka fidan, lå kunna i nämna någon iDantzig, fåfom
åi ERICH ERICHSON Rånteri åharen eller andra fom
jag de fcripta måfte åtfånda r år jag dem bekommer.
Jag fände 12 nycklar, dock icke gierna, till Varfau, att
HENRICUS JONJE fkulie fokia i mine kiftor, men
han fkrifwer tilbaka, att icke mer ån 2 nycklar woro till
faken, och den ene Kilian war full med teen och in¬
ga böcker uti, uti den andra fan han 3 Rycken» dem

, Will han gifwa åt en frifk Adelsman fom i Hofwec
råftegång h.-.fwer, når jag dem harwer bekommit ,
ikole i dem ock få; jag gi wer mig j.å ingen reia
hwarkcn hit eller tit >ör Påfka. Och initio Apriiis
kan ingen Canouieus wara boita ifrån Refidentia:
hwiiket jag eder klarligen ikrifwer, kunne i icke få

lån-
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långe bida 'tili Ines att jag kan beilåiia hwad i hafwa
fliahia, thet rår icke jag fove. Hade jag dem haft
hår, ß hade i långe fedan och kunne haft, quod in
mea poteilate nun effc der med kan,intet jag handla
ad nuturn vei neceflitaiem alterius. Det icke mera

nycklar woro till faken ån twå, forftår icke jag och
wet icke hoo på rnine lås och kiilor, hafwer wa-
rit, fielf kan jag icke refa fdr ån mig lågéligit år och
valetudo sut occafio permittet, der till af mig ingen
wifs dag eller termin kan fåttias, ty ingen tid eller

1 lågenhet in humana poteilate eft. Hwad peffibiliter
kan fkie, fkai intet blifwa ute. Det brefwet tillPEL-
PL1N fåndt år, år wål ikiedt, ändock deruti intet war
utan en recommendation 5 derföre hafwer P. RUT-
GERUS intet behof bekymbra hg, efter det att de®
dit kommit år forn det ikulle hos min wård Jbnas
Jacobfon i Joppen gaiTe } når något förekommer iå
i om mig weta, och behofwe intet draga hit, ty ak
år owiilj och jag, fånder alt till Forbes-Eiberion fe-
dan widare hinder. Hårmed Gudi befaliandes. Fru-
enborg d. 26, Februarij 1641.

GREGOR. BORÄST.

Pro Somnio tackar jag, åndock jag icke thet
låfit ånnu hafwer, utan hördt deraf, når de Eiblnger
kornmo utur Swerige, kort år thet ier jag wel, och
han långe fedan ceiebris iua & temporum injuria år
forn thet uttyder. Interim befaller jag eder Gud als-
iråcktig. Dat. Fruenborg d. 9. Marti Anno 1(541»
E. A. W. W. ,

GREG. BORAST.

BENEP.
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BENED. BAAZU bréf til JOHAN CASIMIR
om Gr. AXEL OXENSTIERNAS uphöjande ill,
Grefwe, af Stockholm År 1645. 29· Noyemb.

Illögborne Nådigfte Förfte och Herre. Eders Fur»Lft ftelige Nåde warder harmed i underdånighet
sviieraf, hwad nyligen fkrifwårdigt krη wara törelupit.
Wålborne HerrKNUT POSSE hafwer bekommit bre£
af AXEL LILLTÅ, det hans F. Nåde Hertig CARL
war ftdft t Octobri förwåniandes til Leipzig, Gud
gifvve widare lyckelig framgång» HansF. Nådes Her¬
tig AlFöLPHS iiukdom och niefsling håppas jag nåil
Guds hielp fnart winna återkafL Eljeft år torgången
torsdag, fom war d. 27. Hujus det kommit til dfeet
och fulborden med R. CaocelJario, forn ofta hafwer
tilförene warit på tahl, de dignitate iilius Comitali
och fkiedae fådant i Fyrkanten publice, der fom
ATAJESTAS REGIA iorft perorerademafcuie»I &quf~
dem ad admirationem·, remonftrerandes Cariceilariime-
rita uti förra Konnungars tider och Ene omyndige
åhr henne hafwa til (leite wårcket drifwit. Oere~
mot Cancellarius fina merita extenuerade , och békien*
de feel hos hg kunna wara föreluppna, dem han de-
praicedrade, och holt nu tanquam emeritus H. Maj;t.
Sermon för fin graffkrift &c, Derpå "iefwererade
Majeftas honom brefwet på Sora Mörets Gref-
Ikap, hwilket han ftraxt Filio fuo Erico öfwerandt
wardade , och Majeftas gratulerade fedan bådom } dex>
tra Regla. Grefikapet Södra More faijes i Camma-
ren åhrlig hafwa i wifs renfa Croaan dragit fem«»
tom tufende dähl Sölfwermynt, förutan Kyrckio tijon»
derne, fom R. Cancellarius nu och iåyes innehafwa,
med några andra gods på ewårdelig annhr conditioa
Det wåfendet med K, i Pohlans uäkickade *il éiHl

£éror^
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förorfakar flitig famrnsnkomfl: i Cancellaria , excu-
feras likwål ad tempus eo modo, atfådant invito Rege
af någon annor liftel. fkai wara uppbrakt. Huru GÖ-
STAF GÖSTAFSON och Comes ERIC-US in aula
hanteras obfcururn adhuc eit judicare. Hår ined
E. F, Nåde och alt kiårkommit den högfle underdå-
nigft troligen befaliat, och uti all nåde min ringa
Perfon ödmiiikait hemftålt. Stockholm d. 29. No- v
vember. IÖ4J.
Eders Furlieliga Nådes underdånige Ödmiuke och

Troplicktige tienare altid-
B. BAAZ.

B. EKEHIELMS bref til Pbalts Gr. JOHAN
CASIMIR om Secr. TUNGELS famtal med Riks-
Cantsleren. Är 1647. d, Z4. Apr.

Högborne Nådigfte Förfle och Herre. Eders Fur-iteliga Nåde månde nylig. genom des Nådiga
fkiifwelfe, min underdåniga ringa Perfon een gratu¬
lation och lyckönikan allercådlgit tiifkicka, hwilket
år högt och widt öfwer alt mitt wårde, önfkar der-
före af Gud innerl. at E. F: Nåde och des höga wård-
nad af mig och minom någon tid få underdånig fli¬
tig och ödmiuk tienft wederfaras kunde, fom jag af
underdånigt hieria troligen önfkar > menar och åflun-
dar. Uti nåli förflutne dagar år detta paflerat fom nu
allenaft tånkwårdigait år, det H: Kongl. Maj:t. fkie-
kade hådel. Secretarium TUNGEL til R. Can-
cellarium Exellents > nåft förfrågande huru Hans
Excelks flyrcka war, til at notificera honom om
H: Kongl. Majits wilja och påtånckts entretiment
för Hans F. Nåde Hertig CARL GUSTAF, fpe-
cificerandes fårdeles Efkelstuna Låhn och Råfnås Gård
©chgods, begiårandes confilium derutinnan.,

Swa-
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