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Der till fvarade Cantzlehren tanquam attonitus och
neften darrande dogh med fulle alfvaret få, Tackade han
bemålte Legatuin, för denn gode tillförficht och förtro-
enhet han i få motto till honom hade, deregenom hall
fin ftoora humanitet och finceritet påikijne lått.

Hvad nu förft anlangende, att den gode Herren
inte hade få wiit och grandt befpordt och rådhfrågat
figh hoos Η K. M:t i Sverige, huru han figh uthi det¬
ta fallet hvad fesfione anlangede förholle ikulle, få tvif-
lede honom flått intet att Herren Gefanten fåfom i lijke
motto en politiik och difcret man wåll wifte hvad för
Cafus och incidentier enom Legato uthi andre Konunga¬
riken för hand komme kunne, på hvilka omöijeliget va¬
re, at en Herre altijdh få ftricte moot fin Legat figh
förklare kunne, uthan Legaten mofte ftundum pro tem¬
pore och efter faakens wichtige omftendigheeter, derom
han utfender wore, figh wetta till at moderere och ac-
comodere, och hvad nu desfe beggie Potentaters fes-
fion annlangende, wille han aldrig någen tijdh der till
bejake, eller med det ringefte ord famtycke, att någer-
dere af desfe Potentaters höge myndigheet och reputa-
tion, denn minfte deel detraheres, heller dem någen
defpect hår i Rijket wederfares Ikulle, uthan han wille
faft heller efter fin ytterfte förmågo deropå arbeeta och
figh beflijta, att denn widh macht hållen och amplifice-
ret warda motte; ikulle fördennikull hvad fesfionen ati-

langade Legaten detta wetta, att Konungen af Danne-
roark, immediate et femper uthan någet befvår fesfia-
nem a dextero latere öfv-er figh desfe fyre Potentater,
nemligen, Romerike Keijfaren, Konungen af Hifpanien,
Konungen af Frankrijke och Konungen af Stoore Brb
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tanien concederet och efcerlåtet hade. Hvarföre och
denne gången Herren Gefanten på fin Herres och Ko-
nungz wegne herutinnan inte praeiudiceredes. Badh der-
före ganike wennligen och flijteligen at Legaten denne
hans fandfårdige beråttelfe gunfteligen optage och figh
ingelunde abfentere wille, på det detegenom ett god t
och wåll begynt wårk inte motte förftördt warde. På
dedt han och ftrax måtte få igen att wetta Legatens
meening hårom, begjårde han att wij ftrax på timen och
utan någet drögzmål få fnart wij dette hans fvar Her¬
ren Gefanten refereret hade, wilie komme på flottet i
lille Cantzlijftufvun till honom med Legatens förklaring
på dette ärendet. Når wij nu med dette Cantzierens
fvar komme till Legaten, och han desfe Cantzierens mo-
tiver öfvervågit hade, mofte han låte figh dermed åt-
nöije, meden han war fladder uthi H. K. M:ts Land
och Rijke, fynnerligen och ferdeles derföre, efter Ko¬
nungen af Dannemark förr hade få laget med hans ågen
Perfons fesfion och fatt honom neden för figh i den för-
fte måltijden, hvarutinnan H. K. M:t rådde läge och
dispenfera uthi fitt Konungarijke huru han wille. Af
detta Legatens fvar, wardt Cantzleren ganike gladh och
fade rått få, med desfe orden: Jagh tacker denn gode
Herren Legaten, att han hafver taget wedh mitt rådb,
och will komma op till H. K. M:t förty denne hår da¬
gen blifver en mårkeligh dagh, och ett iadant werk om-
vågat, att hwar man må hugnas och frögdes weder :
Och badh få Legaten, att han om en half tijma derefter
Wille komma op på Slottet och förfoge figh uthi denn
Engelfke Legatens Cammar, föllies fedan åt till Kyrkian
och Måltijden, hvilket och få ikedde med ftoor pompa
och anfehende. Når de både komme in i Konungens
maatfaal och twettade henderoa, beflelte Konungen det
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få fjelf, att denn Brijtaniike på högre och denn Sven-
fke på thenn wenflre om Konungen ftå moile,men med
fesfione vidh bordet holt« thet la, att både Gefanterne
fato i Höghfåttet, denn Britaniike på högre iidan och
denn Svenlke på denn wenftre, och Konungen fatt nåft
dem på högre fidan om bordet, få att denn Britaniike
fatt emillan Konungen och den Svenlke Legaten, på
andra fidan genaft moot Konungen fåto Rijkzens Rådh
långz åt bordet. Dagen derefter warte både desfe Le-
gaterne budne till Cantzleren till giåft, då fattes åter
denn Svenlke Legaten ofvanför den Engellke i högfet¬
tet, och han var der wåll tillfridz med. Att thetta få
uthi faningen åhr, bedje wij osf få fandt Gudh till hjelp
till Lif och Sjal, fåttjendes till ett wittnesbörd wåre åg-
ne hender herunder Actum loco et tempore ut fupra.

Hieronymus vonn Erich Erichson
Birckholtz den Eldre. Traneward.

Mppa. Mp.

Konung Chriflicin IV:s Skrijvelfe till Kon. Gußaf Adolf *)
Wij Chriftian thend Fiårde, Med Gudz Naade,

Danmarkis, Norigis, Wendes och Götis Konung, Her-
tigh uti Slefswigh, Holften, Storniaren och Ditmarlkin:
Grefve udi Oldenborgh och Delmenhorft. &c. Tillbiude
denn Stormechtige Hoghborne Förfte och Herre, Her

*) Delta och loljande Document äro de ofvanf. p. 38 åberopade Bi-
la<*or sub. lit. K et L. I noten c.) derst. har orätt blifvit upp-
giivet att de saknas — Orthographien är bibehållen här, såsom
i allt det föregående.
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Guftaf Adolph, Sveriges, Gottis, och Wendis utkorne
Könning och ArfFörfte Storfurfte till Finland, Hertigh till
Silland och Wåfsmannelandt, Wor^Frende Nabo.e och
fyuderlige gode Wen, Wor Naboelige wennlige Helsfen,
fampt hvis uaehre kiårt och] gaat Wi förmaa med Gud
Aldmeg:te alltid tillförne.

Stormechtige Högborne Förfte , Elikelige kiåre
Frende, Naboe och fynderlige gode Wen, Wi kunde
E. K:h. Naboeligen och wennligen icke forholle, att E.
K:h:s nu till o is affårdigte Sendebud, E. K:h.s troo
Mand och HoffVadt, denn Edele Johan Skytte till Grons-
föe, hafver onderdanigt och med fynderligt flijd, Ofs
andraget och tillkende gifvit, hvis E. K:h:t hanom Naa-
digft hafde paalagd och befallit, hos Ofs paa E. K:h:s
wegne att förrette. Hvorpaa Wij och hanom på E.
K:h:s wegne, efter forfallende låiligheet hafve gitvit, wo·
res Naboeligh och Wennligh Refolution och Erkleringh.
Wij formode att hand E. K:h efter wållbegafvede for-
ftand underdanig:n igen ikulle wijde att berätte och till-
kiånde gifve. Och uthi hvis maade wij igen kunde be-
wijfe E. K:h. Naboelig wilge och wellbehaug, der till
findes Wij naboeligh och willig geneigt. Och wille här¬
med hafve E. K:h, till all lycke och wållfardt Gudh
Alzmeg:fte befallit. Skriffvit paa wort Slodt Kiöbenhaf-
fen denn 24 Martii, Anno 1615.

E. K. gode Wen och Nabo

Christian.
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Danjka Regeringens fuar, pä det, fom Svenfka Sändebudet
ä fm Konungs wägnar andragit.

Kongl. May:t udi Danmark, Norge. &c. Wor alder-
naadigfte Herre och Könning, hafver wennligen forftaaet
de Poftulata, fom Stormechtige högborne Förfte Her
Guitaf Adolph, Sveriges Gothis. &c. Könning Η. IMrtz
Frende Naboe och befynderlige gode Wen, Hans Maijrts
tromand, HoffVaadh och fullmegtige Sendebudh, thend
ådele Johan Skytte till Gronsföe hofs H. K. M:t at be-
fordre och utrådte. Och hafver H. K. M:t (förudan
ded, fom uthj denn Publica Audientz blef proponeret
och tillfvarit) aff ett innelagd fcripto for det férite for-
faret udförelig beråttning om den feigde och krigztill-
ftand, fom emillom H. K. M:t uthi Sverigh och Grot-
förften i Rydzland werit hafver, och åndnu er, och at
hvarken H. K. M:ts Her fader S. Koning Carl udj Sve¬
righ, hogloflig ihugkommelfe eij heller H. K. M:t fjelf,
till famme krigh och hvis iig kand hafve olyckeligen der-
udi tilldragit, hafver wårit arfage. Och faa at de Be-
fåftninger, Kexholm Naugardt och andre åhre med råt¬
te indtagne eröfret och af H. K. JM:t udi Sverige med
godt ikåål åndnu posfideris. Medh hofs föigede begering,
att der fom forb:te Rysfiike Feigde och desfen omftån-
dige willkor, anderjedis Hans K. M:t kunde were be-
råttet, at mand^ daa dertill icke ville ftelle nagen loflfve.
Och der fom någen fwar udi denne fag, fra Grotförften
i Rydzland war hijdfend (det da icke ikeedd er) at det
maatte h. Gefandten comuniceris, medh hofsfoiget bege-
ring, at faa framdt noger fridztractation emillom Sverigh
och Rydzland, ikulde foretagis, at H. M:t udi Danmark
da ubefwerit, derudi wilde lade fig bruge, och fom H.
M:tz udi Sverigis Frende och gode Wen, were på H.
JM:tz fide.



* ) 86 ( *

Dernaft den irring och mifsforftaand, fom åhr emil-
lom deris K. udi Sverigb och Polen ahngaaende,
Forfaris forft, aff det forrme H. Gefand tis fcripto, af
hvadh arfage högberte Könning Sigismundus udi Polen
er kommen fra denn Svenike Crone, och at menige Ri-
gens Stender, hafve endreteligen utwaldt och koret S.
och höglofligh Könning Carl och hans M:ts Linie, till
deres Herre och regenter, och åhr förmodentligh, at
det kunde falle hans M:t udi Danmark (få wåll fom och
andre omliggiende Herrer och Proviritzer) befvårliget,
at en Papiftiik Könning ikulle denne Svenike regering
indbekomme. Och lige foni udj den forrige Rysfiike
faagh, da begiårer H. Gefandten på finn Nådigrte Herres
wegner, at få frerobt någen fridztractation emillan K.
M:t udi Sverigh och Konningen udi Polen blefve bevil-
liget och berammet, att da H. M:t udi Dannmark wilde
wåre paa H. M:tz udi Sverigis fide, och H. M:ts gaffn,
till det båile, figh wilde lade were comenderet.

Sidft da formelder Gefandten paa fin Nådige Herres
wegne, att efterdj, udi den fridzfordragh fom emillom
Dannmark och Sverigh Anno 1613 er oprettet, nampn-
gifves En Summa Pendinge, fom till H. M:t udj Dann,
mark udj Rigzdaler ikall utlegges; [ lige madte fire ter¬
miner, till hvilcke Summene bor at erlegis, få wåll fom
och Steden hvor den ikall tellis. Och Gefandten på fin
Nådige Herres wegne (ahnfeendes den ftoore uleilighed
och befvåring Sverigis Rige er udj) begår at fombt af
Summen, matte erleggis udj Daler, och fombt udj gode
wäre. Defsligifte at de fire terminer, och få at Steden,
fom efter Fredsfördraget, er Elfzborgh och Halmftadh,
iom Summene ikulde erleggis, inaatte were Khijl. Ef¬
ter fom förbe:te trende Punchter, udi fore:ne det Scrip-
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to, fom Gefandten inlefreret, ochmedhftorfie difcretion
trofkab och beikedenhet förbite Capita förebragt och
tracteret hafver, widere indhålder. Paa liviicke trende
Poftulata, H. K. Mit udi Dannmark udj efterfolgiende
made figh erklerer·

Belangende de tvende forfte Punchter, nembligen,
om den Feigde och Uenihed, fom er emillom H. M:t
udj Sverigh och de Rytzer och Polacker, da er denne
Η. K. Μ :tz Refolution: att få frcmbt nagen fredztrac-
tiun paa begge fider, were figh enten emillom Sverigh
och Grotförften i Rydzland, eller och emillom Sverigh
och Konungen i Poland, blifver beramit. Da will Η.
K. M:t udi Dannmark gierne fom en Mediator och Un-
derhandler, till den fted fom deputeris till it mode, iine
Fullmechtige Gefandter och Sendebudh affårdige, och
fiden i men handelen och fredztractationen warer all
mueligh flijdh ahnwende, att denn forbe:te feigde, emil¬
lom Sverigh och Rytzlandh eller emillom Sverigh och Po¬
len , t»aa worde förligt och aflkaffet, och i den fted,
fridh, enigh. och godh Correfpondentz emillom Her-
rerne och Nationerne paa alle fider igen matte worde
oprettet och conftitueret. Och will Η. K. M:t udj famme
Fredzshandlingh Hans M:tz udj Sveriges gaflfn och bed-
fte wijde och befordre, Saa wiit Gudh Allsmegite der-
till gifver lycke biftandt och förfremmelfe.

Udj denn Sidfte Puncht, om förandringh på denn
Samma Pendinge, fom ikall erlegges, och om termi-
nerne och Steden at forandre, Er denne H. K. M:tz
erkleringh. Endoch H. M:t udj Dannmark för fin Per-
fone, anfeendes det wenikab och blotzforwandtnis fom
emillom begge deres Μ: M: er, gierne wilde gratificere
H. M:t udi denne fagh, Doch efterdi Fredzfordraget
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fom emillom deres Μ. M. och Rigerne er pprettet, ut"
tryckeligen och förnembligen naflfngifVer de.sfe tre Cir*
cumftantier. Nembligen, at en Summa (kall eriegges
uti reede Rikzdaler, till fire terminer, och de tre forite
på Elfzborgh, och den firde udj Halmftadh. Konung.
May:t udj denn ftoore Britanien och laa fligh fpecifice-
rede Accord, icke alleneft wedh Hans M:tz Commisfa-
rier wedh grentzen giordt och för gaat anfeedr, men
och iaa fredz fordraget, fiden ratificeret, och med H.
M:tz hand och Sigillo confirmeret och ftadtfåft haFver.
Saa och Efterdi iligh forandringh icke kand ikee, medh
mindre Hans K. JVI.'t udi Dannmark Selffde facto, fridz·
fordraget wilde forandre, och det fom denn indeholder,
fvecke udj tvifiVel före. Hvilcket, wanfkelige udrettel-
fer och effectus i framtijden kunde forarfage. Och Ef¬
terdi H. K. M:t for ilige och andre vichtige arfager
ikyld, icke kand bewillie och indgå, flijgh H. Gefand-
tens anmodhning. Saa begerer Η. K M:t Naadigft att
den Kongelige Gefandte hofs fin Naadigfte Herre, H.
M:t vilde epdikylde, och denne negtelfe udj en wennligh
och godh tueening matte bliffVe optagen. Och tvifler
H. K. M:t icke, at Her Gefandten efter fin wåll begaf-
vede forftand och beikeedenhet, denne H. IVktz wåll-
mepnte Refolution Sin Nadigfte Herre, underdanigft wor¬
der Refererendis. Och er H. M:t wållbe:te Sendebudh,
medh all gunft och Naade tillgedaen och bewogen.

Datam Hafniae denn 24 Martij Anno 1615.

Christian.



T hes is Γ,

Revolventi mihi formulas civiratum, five veterum ilve re-
centiorum, nulla earum, quas animo ac memoria; reneafur in-fixa, dignior vifa eil, quam, qua; Lacedasmone iloruit, humanisdefideriis et cupiditatibus minime indulgens.

Th. ΊΙ. *

Lycurgus naturae virium incuria effecit ut, inter cives Spar¬
tanos, qu; mquam fortes et audaces, haud raro in virtutibus
Rngendis occultos ac fubdolos invenias, in propriis fcilicet juri-bus recuperandis iaborante semper natura.

Th. III.

Ad milites fortes ac flrenuos educandos, et flagrantissimumbeliici decoris Radium excieandum nullas, quam Lycurgi, Jegesaptiores fuisse contendere non dubitamus.

Th. IV.

Lycurgus quantus vir! qui animum mortalium adeo coer-
cuerit, ut, fui oblitus, menti obtemperaret.

Th. V.

Caufas ingersii libetioris, quod in formis ac legibus civita-tum recentioris xvi ineil, fr rtquirere cupis, religionen) Ghti-ilianam adeas, ibidem eas invenruius.

Th. VI.

Religio Chrifliana, fteculo, quam aliud, feraciori rerum,progrtsfui fuo faventium, exilitir.



 


