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Och hafver dette E. K. M:ts och deras vennliga till-

budh. få mycket behageligare varit H. K. M:t efter H.
K. M:t ibland alle Potentater och Republiker inge befinner
fig båttre affectionerede ån E. K. M:ter och ibland them
i fynnerhet E. K. M:t till hvilken H. K. M.*t fåfom till fin
nårmefte Frende, Nabo och befynnerlige Ven fåtter fin
ftörfte lijt ; Enkannerligen medan E. K. M;t i fin fkrlf-
velfe hafveriförtröftet H. K. M-t med ytterligare belkeedh
om Transactionen: hvarföre H. K. M:t nu begårer
vennligen veta om någor Refolution ifrån Ryfsland ther
opå fallin år; Begiårer, fafom ock figh till E. K. M;t
naboeligen förfeer, att E. K. M;t i detta iitt Chriftelrge
berömmelige upiåt framhårder och fin gode afiection emot
H. K. M.*t fullföljer: Och ther det fåledes till Tractation
komina motte, at Ε K. M:t då ville fig låta H, K.M:te
faak vara till det bådfte befälet.

*) (JaS hafver nu till åfventyrs, Nådigfle Konung och
Herre, med denne vidlyftige och långe Narration gjort
E. K. M:t ledze till att höra migh och kan ikee fåledes
mifsbrukat E. K. M:ts patienz och tolamodh; Men få-fom jagh uthi begvnnelfen på detta mitt taali alldeelesföriakrade migh om E. K. M:ts gunftige och gode benå·
genheet emoot migji, och denne faak uthi figh fjelf år fåvidlyftigh och af lå ftoort importanz få att hon icke haf¬
ver mer kunnit contraheres, hafver och varit min Nå*

k) Det, fom na följer, inneflatet af parenthes teknet, finnes icke i
det Renikrifna Exemplaret.
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digfte Konungz och Herres befallning det Jag henne ikul-
le deducera opå det E. K. Mit motte grundeiigen förfara
huro fakerne medh de förnåmligfte omltåndigheefcer åro
aflopne. så år jagh fördenlkull uti den ödmjuke tiUförßcht»
fåfom ock på det tienneftvilhgefte beder och begiårer E. K,
M:t ville hårutinnan icke förtenkia migh eller fatta der·
till något inifshagh,. utan låta iigh den Nådigft behaga och
i båfta motton optaga.

Och åndoch Nådigfte Konung och Herre mrgh år
gifvit uti befallning afH. K. M:t att ödmjukeligen andra-
ga for Ε K. M:t någre ileere Punchter och åretider, lik-
våll medan thet vill falla för långt och, E. K. M:t till åf-
ventyrs för mycket annat höghvichtigt beßellsnde ikull,
icke hafver fjelf iågenheet tid-h- och tillfälle att höra migh;
Så år jagh öfVerbödigh det famma att opteckia för E«,
]K. M:ts trogn^ Mån och Råd-h, de E. K. M:t varder
dertill deputerende4, få framt det fkee kan med E. JK,
M:ts gunftige och Nådige minne och tillåtelfe.)

Jagh tviflar ingalunda Nådigfte Konung och Herred
att det ju år E. K. M:t noghfamt kunnogt och openbarjt
vordet för hvad orfaker lkull och medh hvad ikiål Ko·
nungh Sigismundus i Påhlen åhr affatter ifrån Sverige*
Crono- och Regemente, och hvarföre Sveriges Rijkes
Stender then eedh, hullfkap och Manikap, fom the ho¬
nom efter Lagen och Arfföreningen bafve flcylctige och
med förplichtede varit, oplöft och ßgh ifrå affagdt hafve,.
alldenftund allt dette åhr öfverflödeligen och noghfampt
genom åtfldllige Scripta heele verlden vitterligit vordet,
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fa att det fynes icke behoff at gjöre derotn någon vid-
löfcigh påminnelfe. Icke defteinindre, efter migh åhr uti
Befallning gifvit af min Nådigfte Herre och Konungh
något hårom nu hoos E. K. M:t ödmjukeligen at ahn-
draghe, vill jagh allenaft ihugkomme någre orfaaker, det
kortefte jagh kan.

Och åhr Konungh Sigismundus i Pålen kilder vid
Sveriges Rijkes Crono och Regering förnåmligen för
denne orfakens ikull, att han icke allenaft fjelf, tvårt e-
moot fin Fader Faders Konung Giöftafz (berommelig i
hugkommelfe} Teftamente och trohjertige förmaning,
hafver vedertagit en falik foch afgudiik) Religion och
Gudztienneft, uthan och emoot fin liflige eedh och Ikrif-
telige giorde förfåkring hafver mårkeligen velet pålåcke
och påtrenge Rijkzens ftånder thenn Påfveike Religion;
dertill han af Påfven i Rom, och andre then Romanefke
Liges forvanter hafver varit opågget, och fåledes icke
allene på dette Rijket uthan och andre omliggiende Ev-
angeliike Konungarijken och Respubliker, vendt fine ö-
gon hugh och finne. Hafver och till fitt opfåtz fullbor¬
dan med flijt och villie icke allenaft draget ifrån Sverl·
ge, uthan någon efter figh leefd Regeméntzordning, u-
than och ftyrkt^ Stenderne emoot hvarandre och Land-
ikapen genom våldsamme och oregulerede gouvernement
fördårfvat och till oeenigheet ftyrkt och opåggiat alt til
denn ende, att han fedan them fåledes åtfkilde, och emot
hvarandre genom ågennyttige och låttfårdige Menniikior
ophisfede, defte beqvåmligere och med båttre ikeen un-
derkuve, och fitt Påfvefka opiatit i verket ftella måtte;
efterfom han och uthi thet tillftånd, emot all naturlig
kårlek och benägenhet fom han borde hafve till fitt
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kiåre Fädernesland, åhr fjelF med beväpnad hand och
utlendlkan Hår in i Rijket kommen, tili att håria och i
grund förderfva alle trogne Sveriges inbyggiere fiåndoch
at Gudh fåfotn en Rättvis Domare hans upiaåt förhindrat
hafver:) Och åndoch han efter det blodhbadet vid Lin·
kiöpingh, gaf fig uthi en vetiniigh förlikning medh H.
K. M:ts Salige Kiåre Herr Fader (:fåfom theu ther till-
bidin var och nårmeft befan iigh ikylligh vara, Rjjkzens
vållfård at handhafve och mårkeligen förfvare, både för
iitt åget interesfe* fom och för tliet allmenne Fådernes-
landzens balte:) uthlofvandes båttringh och andre Condi-
tioner, fom-Fördraget Anno 1598 derfammaftedes opråt-
tat vidare utvlfer; fa åhr han dock tvert ther emoot
få godt fotn förlöpendes vijken af Rijket, och alt fedan
allment, få våll fom i hvar Provincie mycket farligen
practiceret emot Rijket, Så at han fedan han fordredes
in i Rijket, hvarken hafver fjelf veiet komma, eller fin
Son inikicka f:oanfeedt man icke var fkyldigh fådanne
förilagh at giöra:) hafver han förorfakat H. K. M:ts
Salige Kjåre Her Fader ad arma defenfiva, och ialedes
itendt den långhvarige Feigde; Och åhr deraf, lafom och
af andre orfaker fölgdt, at han med fine efterkommende
åhr per Decretum publicum declareret Rijkzens fiende,
och ifrå all råttigheet till Sveriges Crono affagd. Men
fafom min Nådigeffe Herre och Konung, ingen ting få
högdt eftertrackter, fafom at alle fiendteligheet och ond
Aflfection emillan H. K. M:t och H. K. M ts Nabor, e-
hvad nampn det och hafva kunde, måtte förmedellt Chri·.
ftelige och billige medell aflkaftes och i famme ftaden för-
troligh venlkap, fredh och enigheet opråttas, derföre haf¬
ver H. K. M:t för någon tid ledan befökt Konungen i
Påland med fine fchrifvelfer, tillbiudandes figh till faak-
zens vennlige afdregdt, men ladanne fvar bekommit, fom
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till Taaken intet tiennelige fynnes, af hvilke våxleikrifter
jagh år éfverbodig E. K. M:t visie affchrifter ödmju-
keligen tillftelle. Doch icke defte mindre, medan H. K.
M:t hafver dertill af fråmmende Herrer, fåfom fårdeles
åhr H. K. M:fc i Store Britanien och the General-Stater
i Nederland, varit rådt, hafver H. K. M:t ånnu Velat
férfökie, om Gudh och någre tillbörlige medell till får-
lijkning förfeedt hade, och fortheniknld bevilliet ett
ftilleftånd eller cesfationem armorum emillan Sverige och
Påland, på tu åhr opå thet man i rnedlertijdh kunne på
både fijder hafve tillfälle att låte faaken kouimé till af-
handlingh.

Och alldenfhind H. K. M:t bår till E. K. M:t
fåfom till fin nårfkylle Frende och fynnerlige gode Ven
och Naboe, den vennlige tillför lieh t* att E. K.
IW:t ju låter figh H. K. M:ts vållfårdh behage, och thenn
få mycket E. K. M:t ftåår till giörende, giårna
för fordrar; anfeendes den nåre fkyllfkap och blodsband
fampt den naboelige rorreipondentz och vållvilligheet, fom
åhr emillan beggie E. K. M:ter fåfom och det interesfe,
fom E. K.Q M:t och Dannemarks Rijke hafver deruthi,
att icke någon af denn Påfviike Religion och Liga åhr
rådande i Sverige. Derfore hafver H. K. M:t icke ve-
lec låte gå fötbij med mindre H. K. M:t gifver E. K.
M:t faakfens tillilånd tillkiånna; I lijke måtto begiårer
öchfå H. K. M:t vennligen, hvar någor Tractation blifver
bevilliet emillan H. K. M:t och Konungen i Påland, uti
fremmande Herrers och deres Fullmåcktiges nårvaru
och underhandling, at E. K. M:t då vHIe vare obefvåredh
och på H. K. M:tfs vegne vare deröfver, och figh H. K·
M:ts faak låte till det båfte vare befalat. Hvar ock E.
K. M:tellieft vifte dertill någotgodtmedell och förflagh, och
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Ε. κ. M:fc ville fådant Η. K. M;fc raeddeele, gjorde E.
K. M:t derutinnan deth H. K. M;t befynnerligen tack-
nåmliget vore.

Dernåft iåfom E. K. M:t altidh hafver declareret fin
gode benägne AfFection emoot H. K. M:t. efter få fom
Η. K M:t föruthan af andre årender, ferdeles af fidft
upråttade Fredzfördragh fa och det i förledne fommars
giorde vennlige tillbudh nogfampt och éfverflödeligen
hafver kunnat fpörie och förnimine, hvilket alt H. K.
M;t tiilbiuder figh utbi förefallande lågenheeter vennli-
gen och naboeligen att förikylia: Så bär och H. K. M:t
then vennlige tillförficht till E. K. M:t det E. K. M:t ju
framhårder och blifver vid famme finne härefter beftåen-
de, faibm och famme gode vennikap och Correfpondcntz
yttermere härefter förmerer och ftadfåfter. Dette gode
och Naboelige förtroende förorfakar nu H. K. M.t at
driftigare beuföde E. K. M:t om fine åliggiende årender;
Synnerligen at efter H. K. M:t veet figh Ikylldigh vara
efter fördraghet på de efterfölliende fyre åhr att uthleg-
gia E. K. M:t the ioooooo Riiksdaler får hvilke Elfs-
borgh åhr E. K. M:t panfatt. Will och efter fördra-
ghets lydelfe them i råttan tiidh E. K. M:t tiliftella låte,
la frampt medh E. K. M:ts gode villie icke någon Limi¬
tation derpå nås kunde, få att E. K. M:ticke ikall i någotnmåtto annat befinne hoos H. K. M:t ån det en godh
Naboe och Venn våll anftår och fördraghet år likmåtigt.

Men alldenftund E. K. M:t både af then beråttelfe
fom af migh efter H. K. M:ts befallning nu gjordh år,
få våll fom defsföruthan noghiampt hafver förftådt, meedh
hvad ftoore expenfer H. K. M:t hafver varit belaftadh,
och ånnu nödgas uthftå, få att H. K. M:t fuller något
befvårliget faller, de i fördraget förftelte terminer få al-
deles juft att hålleoch H. Iv ju bår till E. K. M:tz
det förtroende, attE. K, M--t heller ikall vele lindre H. K.M;tz
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befvåringer ån them öke? Derföre år H. K. M:t vorden
förorfaket at låte bemöde E. K. M:t om någon Limita¬
tion eller förandringh på Termrnerne och Myntet, iåJedes
att terminerne måtte blifve^ågot fleere, 10. 8. eller 6.
Seden att E. K. M:t ville vare tiJlfredz med Rijkzdaler
fornt in fpecie fornt defs vårde. Elieft år och i fördra¬
get Rummet nampngifvit, nembligen Halmftad; Men få
vill H. K. M:t ßgh vennligen hafva förfrågat, der det
kunde erleggres i Kiel, eller på någon annen ort, om
E. K. Mrt då ville vare deruiedh tillfridz. Och efter H.
K. M:t intet tvifier, att E. K. Mrt ju gratrficerer H. K.
M:t håruthi, få kende och H. K. M:t det för een fyn-
nerligh Naboeligh tilfbenågenheet. Och år H. K. M:t
deremoot ganfka godvilligh, alltiid att giöre det H. K.
M:t veet vara E. K. M:t till villies och vållbehagh.

Actum Köpenhampn d. 19. Martii Anno 1615.
Johan Skytte*

Hier, von Eirckholtz och Kr. Tranevards berattelfe om de¬
ras beßdckning till Dan/ka Hof-Cantzieren Chrift. Friii

Anno 1615 denn 2J Martii, fende den Stormechtige
högborne Furftes och Herres Her GuftafAdolfs Sveriges,
Göthes och Wendes utkorede Konungs och ArfFurftes,
Storfurftes till Finland, Hertigs till Eftland och Wåsf-
roanneland, Alles vår Nådigfte Konungs och Herres,
trooman, och fullmyndige Sendebudh, denn ådele och
vållbördige Johan Skytte till Grönsöö och Elfwesjöö,
ofs efterlkrefne Hieronymum von Birckholtz och Erjcum
Erici till H. K. M:ts uti Dannemark HofF-Cantzelarium Her
Chriftian Friis och lått tillfråga honom om godt rådh

*) Bilagan Litt I fe ofvanf. p. 29. 1. i8J ff. der tryckfelet dea 1-5
b6r ändras till den 25.
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huro han fig herntinnan förholle ikulle, Nemligen att ef¬
ter H. K. M:t hade låtit binde Η. W:t till fitt Konungz-
lige bord till Giåft till Middagen och han hade förnum¬
met at och den Engellke Legaten ikulle hafva Audientz
hoos H. K. M:t och tillåfventyrs kunne med blifva for¬
drat till famina Mååltid; Alldenftund nu H. W:t icke
hade kommit i hugh nårvarendes nthi underdånighet
hoos H. K. M;t alles vår Nådigfte Konung och Herre
att taga en vifs Refolution huro uthi detta fallet med
Sesfione hollas ikulle, ej heller iigh ett fådant fall eller
Concurrentiam alterius cujusdam Regii Legati förmodat,
åndoch H. W:t detta förutban nogfampt vitterliget var,
att hans Herre och Konung inte få ambitioius vore och
efter fådanne fesfion öfver den Britaniike Konungen in¬
tet hårdt trachtade heller denn affecterede, desfe ftoore
och höge Potentater figh och om fådant våll förlike kun¬
ne, doch fin ågen Perfon deregenom hoos högbet.-e vår
allernådigfte Konung och Herre at falvere, denne iaak
uthi noge acht och godt betenkiende hafva mofte, medan
Cantzlehren fom en förfann Man och godh Politicns våll
vifte huro curios en Legat vara borde etiam in rebus
minimis, och fnaraft fagdt fin Herre och öfverheet ege-
nom ett ringa tingh ofFendere och i allfoinftörfte oseder
komme kunne, hvilket dageligh förfarenheten nogfampt
betygar: Om Cäntzleren fördenikuld tychte rådeliget va-
ra, fådanne fin ågen perfons fahra att undkomma och vijka,
figh denne gången att absentera, och om det figh få fkic-
ke kunde att han H. W:t hos Konungen afDannemark,
hårutinnan på thet höfligefte och bldfte fåttett urfechte
ville, få att H. K. M:t inte derigenom ofienderes måtte, be-
giirendes herntinnan Cantzlgrens godo rådh efter H. W:t
hans gode afFection och benevolentz uti mångahanda måt¬
to fport och befunnit hade. —



Th esis I.

Ut Iibertatem patriae, turpi fervitute oppresfam. conatH noaminus generoso, quam felici, GuAavus I:mus vindicavit; ita ma-
gnus ilie GuAavus II:dus Adolfus, dignifsima Airpis Auctore pro-
pago, Priuceps, cui parem vix Svecia ullum, reliquus Qrbis pau-cos dedit, politicam ilii auctoritatem addidit additamqve Ar-mavit.

Th. II.

Cujus ii monumenta defideraveris ulla, clarifsiina »reque per-enniora adfunt in beiio, poA triginta demum annorum cruentacertamina, pace MonaAerienß Osnabrugeniique exAincto,

Th. III.

Quod ex rebus illic prseclarifsime geftis Svecia reportavit,id in eo prascipue vertitur, quod in fcenam rerum Europaearmnprodierit, factis confiiiisque pariter pollens suique secura»

Th. IV.

Quum mutafset fortuna, qua; alia magnanimus rex intencle-ritj quum, ferventiori raptus victoria; Audio, ad Lutzenam ipi-ritum, quem pro tuendo vero Sununi Numinis cultu devoverat,·victor pofuit in armis, ea, utcunque exiAimentur, religion» tarnen,artibus fcientiisque adeo noa fuifse nocitura, ut majora potius ha:exinde cepiieent incrementacordatior nemo infitias ibit.

Th. V.

Si ars politrca pro cardine ipfo, quo volvitur civifatiumpopulorumqve moles, j.uAe asAimetur, peripicuum quidcm eft.



eorum prudentiam et rtudia, quibus cura hane tractandi artem
fit demandata, cuique reipublica: maximi efse pondens atque
momenti.

Th. VI.

Hinc Axelio Oxeniljerna, quem Noftratem jure meritoque
gloriamur, ceterisque, qui ingenii acumine, confiliorum matüritate,
indefesfis vigiliis Patriae togati confuluere, iuus femper honos,
laudesqve manebunt.

Th. VII.

Horum in numero Johanni Skytte, clarifsimo, illa »tåte,
pacis artibus viro, eximium locum decernere non dubitamus.


