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Vulgata opinio & publica propemodum credufitate diu recepta de
muliere, Johannam vocant, quae inter Papas Leonem IV & Benedi-
&um III Pontificalem mitram gefferit, vix ulia gaudet verifimilitudine.
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Teutonias Regibus, ex imperio Romano, quale Carolus Ma¬
gnus deinde Otto Magnus adquifivere, fola jam relitta videtur
tituli gloria.

III.

Imperatoris Josephi II infiituta circa religionem magisne noce-
ant, an faveant Ecclefiae evangelicae, jure ambigitur.

IV.

Revivifcentis in Mufcovia exftin&ae per reliquam Europam Societa-
tis Jefuiticae molimina, eo judicamus periculofiora, quo latentia ma¬
gis atque obfcura.

V.

In linguam , quae aut primaeva paupertate premitur, aut vocabulis,
ex peregrinis adfcitis, fuae inopiae fuppetias quaerit, novas opes & pu-
rioris loquelae exempla tempeftive inferendi jus fasque efto.

VI.

Pomponio Marcello Tiberium commonenti: ' Civitatem dare
potes hominibus, Ccefar, non verbis, ita aflentimur, fi, de qua agitur
lingua, fuos dudum tulit Cicerones & Livios, Marones & Flaccos.
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Och fade rill ert befluut: Jagh vill befala Cantzleren

och fleere af Råder, Tom fkole opraga edre arender,
och dcrmed bod Konungen Seningebudet handen, och
Seningebudet blef af de fåm uraf Rijkfens Rådh, få-
fom och uraf en ftoor hoop utaf Adell Jedfågader uthi
litt Herbdrgh igen. Men de fåm uraf Råder, blefve
heele dagen qvarrc hoos. Seningeboder, gjörend figh
glade och luftige med honom : Och difcurerede de rny-
kir heele dagen om månge faaker,och var ibland dem
alle den luftigefte Axell Brae. Hvilcken och talte om
Henrich Horn r), huru han hade opå fångebytet vedh
grentfen blifvet fticken. De rofade mycket Svante Ba¬
ner. Han talte om de Braers Familia, defslikeft om fin
Son Otte Brae fom blef fkuten for Calmar. Och om
denn oenigheeten , fom varit hade emillan Sverige och
Dannmark, fåledes, att når två fårft hade varit fien¬
der, och blifvo fedan venner, få blifve de få myket
ftorre venner.

Når Seningebudet difcurerede med them om Rys-
farnes tillftånd, och the Svånlkes framgång i Ryfsland;
ville the icke rått alfvart ut med det the meente.

Och fkickedc Cantzleren famme dagh fitt bud till
Seningebudet, begiårandes att vetha om det kunde va¬
ra Seningebudet lågliget, att han med andre två afRå¬
det måtte befåkian annan dagen derefter.

Denn 19 om morgonen emellan Sex och Siu,hade
Cantzleren åter litt bud till Sånningebudet och låch for¬
måla deth han med the andre två ville komma till ho-

C nom,

r) Hinric Horn till Kankas, Son af R. R. Carl Henricsfon Horn,
var Hert. Gust. Adolphs och Carl Philips Hofmåftare , och
blef efter åtfkilliga Legationer både till Nederlånderne och Danmark,
Sr x6n RiksRåd och 1612 Marlkalk. Dog 1618.
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nom , når klåckan var nijo flager, fom voro nåft Camz«
Jeren Steen Brae , och Mandrup Pofsbergb; imedlerrijdh
meden Seningebudet ventede dem, kom en ungh Danfk
Preft, och predikade op i Salen i Herbårger , och Se¬
ningebudet förärade honom ett ftycke Gul! om Sexton
Daler. Strax efter Predikan , kommo fåreikrefne tre af
Rijkfens Rådh och rredde få tillijka med Seningebudet
in i Carnmaren; begynte få Cantzleren helfa honom o-
på fine och the andres vegne med en godh dagh : Och
gaff der brede vidh tillkjenne att Konungen i Danmark
hade befälet dem , att optage hans vårf, der det vore
honom lågeligit anten då ilrax , eller och på en annan
tijdh, ville the figh efter hans lågenhet råthe,

Men efter Seningebudet tillbed att hrax vele det
giore, fatte de figh neder. Sendebuden fjelfve ftigh al-
lene uti hogfåret; men de andre tre uti bencken å rad,
påbegynte Sändebudet framhålls fin Oration, den ther

. varedhe uti halfannen time, efter juft fom han och åhr
hårbredhe vedh infårdh Sub Litera G. s). Same Oration
ofverantvardede Sändebudet Cantzleren firax fkriftligen,
tillika med de affkrifter af de bref fom åhre våxlede
emillom H. K. M:t i Sverige och Konungen i Påland,

hvil-

II O Hufvudinnehållet af detta Tal, fom linnes i oftanåmde Skyt-tianfke Samlingar på Thorönsborg, går ut på att vifa Polackarnes
ofog emot Boritz Gudenov och anftalter for den falika Demetrius, famt
vidare krig med Storfurften Bafili Ivanovitz Sufki, hvilket föranlåt ho¬
nom att föka hjelp hos K. Carl ix. Skål, fem förmådde Konungen attbitråda denna fin granne. Vidare huru Ryfiarne bruftit i fi¬
na förbindelfer mot Sverige tillbaka, famt på ett fiendtligt fått upp-

j fort fig mot fina befriare. Denna beråttelfe år i fynnerhet ftålld motde fallika uppgifter Ryfka Legaterne året forrut hårom gjort hos Kej-farn , Konungen i England, General Staterne, och i Danmark. Der-
efter begår han Konungens mediation, om faken kunde bringas tillförlikning. Ytterft någon föråndring i terminerne famt myntet tillElfsborgs löfen.
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hvilka finnes Sub Litera H. Menn Cantzleren repetere*
de korteligen Punchrerna, och fade figh vele refereret
H K. IV1:t i Danmark. Och begiårede Canrzlehren der-
hoos, att der Seningebudet hade fleere Punchter och å-
render, att han då firaxt ville optekje them: Och efter
Senningebudet inge fleere hade, åhn denn eene om Bro»
derfkapet dirigeiede Seningebudet fltt taall till them fä»
ledes: Och låfom the våll vifte, att allt ondt få och
vidhlyftigheet fölgde deraf, når Herrerne icke hade en
god affedlion till hvarandre, och H. K. M;t i Sverige
for fin perfon, intet meere eftertrachtede ån bevife fin
gode benagenheet och afFe&ion H. K. M:t i Dannmark;
Hvarfore H. K. *M:t och vål vore till finnes att icke
allenafl: vare H. K. M:ts nårfkylle frende befynnerlige
gode ven och Nabor, uthan och Broder , och fåledes
komma i Broder lk a p medh H. K. M;t. Hvilket der det
och få behagede H. K. M:t i Dannmark, kunde det
vare en orfak och tillfeile , till defte båttre och ftorre
Affe£lion, med annet meere, fom tjente till famme faks
ftorre utfmyckjancle. Cantzleren teknade firax denne
Punchten i lijke motte op och fade figh, art vele med
the andre giöre fin flijt, att Seningebudet fkulle fåå
fvar. Seningebudet helfade och them famptelige opå
K. M:ts vegne i Sverige r hvilken helfning the med
mycken åhrevyrdning optoge, I medlertijd meden de
vore tillfammen deroppe i Cammeren, fattes en Him¬
mel af grönt Samet nedre i StufFun öfver Seningebud-
fens bordh. Seden ginge de medh Seningebudet till
bords; och blifvo hårligen denn dagen , fåfom och el-
jeft, ferdeles då medh tretijo råtter befpijfede; Hår
vankade månge difcurfus, ferdeles emillan Cantzleren
och Seningebodet; Ibland annet förringede Cantzleren
åter the Hollenders macht, och fyntes onke the Tyfke
Forftar, att the ftode uthi ftoor fara för Spaniens tven»
ne låger. C 2 Talte
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Talte mycket om der Engelike Regementet hurele-
des det gick få confufe till uti alle faåker , och att Ko¬
nungen var formycket deditus verratlon i, att Konungen
hade allena betrodt en Perfon , nemligen , Carr, all Rijk-
fens Adminiflration, att Konungen var i ftoor fhara forde
Papifter, fom i hans land åhre; att det var föga vållbe-
rånkt, der de hade allereede hyllat Curfurftens af Hei-
delburgs Son adbnc w ciinis jacentem, och att det hade
varit Rådet myket emoot; Når de komme till tals om
de Tyfke faaker fat Cantzleren fom han hade varit half-
rådder, och ville icke alfvart om them difcurere.

Når Seningebudet nåmbde de Befåftningerne fom
H. K. M:t i Sverige hade inbekommit uthi Rysland och
ebland andre Ivanegrodh, Jagh undrar, fade Cantzleren,
att H. K» M:t i Sverighe icke låther rifva bort ivano*
grod for Narfvens fkuld.

Talte och om Svante Baner> om Hår Clas Bielke,
om Fru Giordvels Gods opå Orknoon t); Om Skålerne
ferdeles denn eene Skåålen fom Senningebodet drack
honom till , och han inte ville att de andre af Rådet
fom fåte hoos honom fkulle vethe.

Når Seningebudet talte om de Lybefke och de
komme någet vidt uti difcurs ved Bordet, fade han,
Jagh vill vall tale videre med eder hårom, en annan
dagh. Han talte och mycket om fine Legationer uti
Engeland, ferdeles det han hadhe efterlåtet Konunghen
i Franckerijkes Sendebud det ofre Hellet opå Crönin«

ghen

t) Fru Gjurdvel var en GyJJenfliermi och gift i Danmark. Hennes
rika qvarlätenlkap i Sverige gaf anledning till den ryktbara råttegSn-
gen emellan RiksCancell. Eric Spnrre och flere fornåma Herrar, hvil¬
ken Konung Johan, iii fluteligen måfte afdöma med bifittare af
ofrålfe ftåndet.
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ghen uthi Engeland. Fortelte och at på farnme Crö-
ningh hadhe alt for månghe Sändebud varet, få art en
part icke hadhe mycket blifvet våll trachterede for fa-
me mykenher (kull: fadheoch, att det Lothringifke
Sändebudet hadhe fame refe klaget figh för honom, det
han icke ju blefve hällen, fom ett Såndebudh ågnede
och borde , den ther och hadhe budhet Cantzleren för-
mane Konghen i Britannien att fee någhot opå Rege-
ments fakerne medh, och icke (lite hele tidhen uti jachr:
Men tå Cantzleren hade det af/laget, formenendes få-
dant intet vell ahnftå ett Sendebud att bekymbra figh
om fremmande faker, hadhe han lijkvåll bedhet honom
fårmane Konghen i låghlig ridh, att han ville allenaft
den tridie part uthaff fin lijfstijdh våndhe opå Regeringen.

Denn 20 komme alle Konungens Trurnetere och
blåfte for Seningebudet och fingo i föråring Penningar
Fåmtijo Riksdaler.

Denn 21 var Steen Biide hoos Seningebudet och dis-
fcurerede medh honom om åtlkillige faaker, ferdeles
enfkyllede han figh att han ickej hade kunnet afvårje
Monekoven medh fitt folk fom inföll i Norrige , den tijdh
han var Ståthållare på Trundheem. Denne var en di-
fcret och refolut man, hade vakre difcurs med Senin¬
gebudet och kunde någre tungemål nemligen, Larin ,
Engelfk , Franföfk , Danfke och Tyfke. Samma dagh
kom Konungen i Danmark hem ifrån Croneborgh, der
han hade lätet döpt fin oåchte Son «).

Denn 22 hade Seningebudet fitt budh (fom var Hie-
yonimus Birkboltz) till Cantzleren,och begjårede att han
ville förhjelpe honom till ett godt affkeedh hoos H. K.
M:t i Danmark i dertill han fvarade, att han ville gjo-
re fin flijt. Samma dagh var Holger Rofencvants hoosSe-

u ) Formodeligen Grefve Johan Vlric Gyldenlvv.
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Seningebodet den ther myket difcureredhe on det go-
dhe, fom fredhen allom heernbårer. 1 lijke motte om
den förökning fom Konunghen i Danmark hade gjort
opå deres Rolttjeneft, fom (kulle våll Righe till någrehundrede håller.

Denn 23 kom Andevs Biide Ståthålleren opå Hel-
fingeborgh till Seningebodet, och blef hoos honom till
Middagsmåltiden, och efter han fjelf tillbödh figh attvele ledfage Seningebodet i Rulle och Tyghufet blefSeningebudet llrax måltijden var inhe, med ftor Pro-
cefs och anfeende dijt beledfagetj Seden badh han att
de ville famptlige forfoge ligh till en af Riks • Råden
Ejke Broch be:d , der någre Frucr och Jomfruer
vore förfamblede, de der onfkede att aldrigh mätteblifve ofridh meer emillan Sverige och Danmark; derdraks och dantfades och gafs vijn fult op. KonungensSpålman fpelte der på allehanda fpåll, der var och en
Kuklare, fom låth fee lin konllutur fin Tafka. Efke Brochfölgde Seningebudet fedan fjelf heem. Samma dagh an-kom uthur Engeland Robert Amfltreder ifrån Konungenuthi Britanien.

Denn 24 berättade Jbren Brae för Seningebudet detKonungen hade talat medh honom famma° dagh ochfagdt thet Rijkfens Rådh fkulle komma till SenTngebu-det, der kom och en Cantzlij Junker ifrån Konungen,then ther nåfl all Konungfligh ynnefls få och en lyck-faligh godh dags tillbjudelfe berättade Sändebudet, detH. K. M:t ville låthe befökje Seningebudet efter mid¬dagen, når ett vore flaget, medh någre H. K. M:tsoch Danmarks Rijkes Rådh, få frampt det vore Senin¬gebudet lågeligijt och beqvåmligit. Och efter Seninge¬budet fade, det han ville gårne råtte figh efter H. K.M:ts befallning, komme' Cantzleren Cbrißian Frijs,
Steen
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Sten Bi'ne och Manderup Pnfsbergb till Seningebudet når
ert var-Hager, och begynte Cantzleren talet vedh dette
fåttet, det K. M:t 1 Dannmark tillbödh Seningebudet
fin Konungsliga ynneft och nåde och helfade honom
medh en lyckfaligh godh dagh. Och fåfom H. K.M:t
gjårne fåge att Seningebudet blifve våll hållen och trach-
terader, la hade H. K. M:t befalat them att fegie ho¬
nom, att der annorledes fkedde; få vore det H. K. M:t
ganlke mifshageligit. Dernåft efter fåfom Seningebudet
hade forleden Söndagh både munteligen och fkrifteli-
gen and raget för dem någre punchter, få, hade och H.
K. M:t gifvit dem i Befallning att fvarå honom opå
hvar puncht i fynnerhet. Och var den forfte Punchten
(fade Cantzleren) om den oeenigheet fom åhr opkom-
men emellan Sverige och Ryfsland : Hår begynte han
vidhlyfteligen att oprepetere nåflan alt det Seningebudet
hade tiSlförene infört till den förfte Punchtens förklaring.
Seden kom han till den andre Punchten om then tvifb
fom åhr emillan ofs och the Påler, och i lijke måtte
vidlyfteligen deducerede det Seningebudet Ikrifteligen
hade inlefvereret; Och få denn tridje Punchten om
förändringen opå Terminerne, myntet och rummet.
Till denn förfte och andre fvarade Cantzleren, att få¬
fom H. K. M:t i Danmark var mechte benägen och af-
fectioneret H. K. M:t i Sverige, få ville och H. K.M:t
i Dannmark ( få frampt någen tra&ation kunde företa¬
gas och bevilies emillan Sverige och Ryfsland, få och
emillan Sverige och Pålen) late llne trogne mån och
Rädh vare der utöfver, och låte H. K. M:ts faak va¬
re figh till det båfte befälet, Till denn tridje Punchten,
om förändringen och limitationen på Terminerne, Myn¬
tet och rummet, fvarade han fåleedes, att ändock H. K.
,M:t i Danmark gjårne gratificerede H. K. M:t i Sve¬
rige hårutinnan; men efter Seningebudet våll vifte figh

D ihug-
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ihugkomme, att denn affkeedhen fom var opråttat 1613
emillan Dannmark och Sverige , formedelft Konungen i
Stoore Britaniens tillhjelp, rårte fundemenr och Grunde«
vall var , att H. K. M:t i Sverige fkulle utlåggie H. K.
M:t i Dannmark denn Penningefumrna: Om H. K. M:t
i Danmark fkulle nu gjöre derutinnen någon forandringh,
få flottes Affkjedet omkull och fölgde få månge incon-
venienria deraf; begjårde fördenfkuld af Seningebudet,
både på K. M:t i Dannmarks vågne få och för deres
Perfoner, att Sändebudet ville dette fvar uthi den bå-
fte måtte hoos K. M:t i Sverige, andrage, förebringa

. . d ' r> 7 cj

och uttyda.
Defle åhre nu (fade Cantzlehrcn) de fubftantial Punch-

ter, hvilke och af eder Herr Gefanter Skrifteligen åh-
re ingifne. Men hvadh den fjärde Punchten om Bro-
derfkapet vedkommer , få låter H. K. M:t figh H. K.
M:t i Sverighe Naborl/ga och Vennliga tillbudH i få
måtte behaga, efter det icke allenaft åhr brukliget emil¬
lan ftoore Herrer och Potentater, uthan H. K. M:t åhr
och få mycket meer dertiil villigh och benagen för
denn fkyllfkap fåfom och Naborfkap , fom åhr emillan
båggje deres Maijeftåter. Doch begjårer H. K, M:t i
Dannmark att H. K, M:t i Sverige ville förfl Tirulere
H, K. M:t i Dannmark uthi lin fkrifvelfe Broder , och
få vill H. K. M:t feden titulera H. K. M:t Broder, i-
gen, och (kall feden fåledes vara fladfåft Broderfkapen
deres K. M:ter emillan.

Hårtill fvarade Seningebudet fåledes, att han förfl
och frempft tackade H. K. Mit i Dannmark ödmjukeh-
gen för den Konungfliga ynnefts och nådes tillbjudelfe,
fåfom och för denn Konungflige höge tra&ation och
fegnan , hvilke förorfaker honom icke allenaft fådant
hoos lin nådige Herre och Konung (når Gudh hjelper

ho-
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honom till Sverige igen ) ådmjukeligen och undrrdåne-
ligen berömma, uthan och befinner fig vara H, K. M:t
uthi månge måtte förobligeret , och gjordes derfore
ingen undfkyllen behofF tra&ationen belangende. Men
hvad H. K. M:ts gifne Refolution och fvar opå the an-
dragne och föreftålte Punchter och årender vedkommer,
få. toge han de förfte tvenne Punchter, om H. K. M:ts
vennlige tillbudh ( att vele förfkicke fine trogne Mån
och Rådh om någon tra&ation blifve beviljat emillan
Sverige Ryfsland och Pålen) ödmjukeligen op och tac¬
kade H. K. M:t underdånligen, det H. K. M:t hade
figh fåledes derpå forklaret, Hvilket han och ville fin
nådigfte Herre och Konung ; underdåneligen Referere ;
'Men"efter Seningebudet nödtorfteligen måfte påminne
dem om något, Tom bådhe fkrifteligen och mundthgen
var proponeret, och ofvergifvet, och the till åfventyrs
icke få hafver kommit itiugh, ferdeles den punchten
om någet fvar åhr fallet ifrån Ryfsland , fåfornochom
H. K. M:t i Danmark ieke vifte till att föreflå H, K. j
M:t någre medel, de der tjene kunde till förlijkning e-
millan H. K. M:t i Sverige och Konungen i Pålen, der¬
fore badh han dem, att de icke ville förtenkje honom,,
att han derom gjorde förft påminnnelfe. Strax lutte
the hufvuden tillhopa , och feden the liren ftund hade
talet medh hvarandre, vende Cantzlehren fig till Senin¬
gebudet fåijendes: I kunne våll fjelfve tenckje, Konungs¬
lige Her Gefanter, att derpå feden inge fvar ifrån Ryfs¬
land kunde fallne vare, alldenftund det Konungs bref till
H. K. M:t i Danmark åhr datered in Augufto uthi Narf-
ven, och feden hafver Konungen i Danmark inge bud
kunnet hafve haft jtill S. Niclas och få feden videre u-
thi Ryfsland. Men det H. K. M:r i Dannmark fkulle
vette forefiå någre gode medell till förlikning emillan
H. K. M:t i Sverige och Konungen i Pålen, det vifte

D 2 H.
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H. K. M:t flått inge, ty efter det var en få högh trat¬
te emillan H, K. M:t i Sverige och Konungen i Pålen,ferdeles den fom angick ipfum regnum vifte H. K. M:t
få mycket mindre att göre derutinnen någet förflag:Och efter Konungen i Danmark icke kunde rade H.
K. M:t i Sverige att aftråde Konungen i Pålen fitt Ko-
nungarijke, der Konungen i Pålen fkulle våll flå opå,och H. K» M:t i Sverige hade nu uthi godh Pos-feflion och befittfting , få vifte H. K. M:t i Danmark
för famme orfak fkull och få mycket mindre derutin-
nan att gifve någre medell.

Seden detta var få emillen dem ventileret opå bå¬de lider, fvarade Seningebudet till den tridje Punchten,fåledesj att åndoch han hade förmodet, det K. M:t iDanmark fkulle hafve ligh annorledes emoot H. K. M:t
i Sverige förklarat, och derutinnen H. K. M:t gratifi-
ceret, men få förnumme han lickvåll, att H. K. lyl.thade derutinnen betånkjende, för the motiver fom Cantz-
lehren invende,men få badh lickvåll Seningebudet them,att the icke ville förtenke honom , det han till denne
Punchts förklaringh, få och till deres gifne fvar någetreplicerede; att fåfom den opråttade affkedh och tra-
ftation, fom åhr fkedd Rijkerne emillan vedh GrentfenAnno 1613 innehåller ibland annat, att H. K. M:t i
Sverige fkall vare obligeret att betala then Penninge-fumma, få åhr och H. K. M:t ofverbödigh allt thetgjöra fom fördraget kan vare lijkmåtight. Men att för¬draget fkulle derföre ftötas omkull , faftån H. K. M:t iDanmark efterlåte någon prorogation på Terminerne ,eller och gjorde någon förändring opå myntet och rum¬
met , kunde han icke fee ex quo fundamenta det fkullefkee, alldenftund man icke begjårte någon föråndringhin ipfis fubßiatitialibus: Och fåfom det icke omkullftötte

det
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det Stetinifke fordraget, att Konung Fredrich uttaf ea
godh Naborligh benägenhet efterlåt Sv. Konung Johan
prorogationem på de 150000 Daler fom vore beviljede
rill Elfsborgs igenlofen uthi fame fördragb; få kunde det
icke heller hållas derföre uthi dette fallet. Når Seningebudet
dette hade uttalat, lutte the alle fine hufvudh tillhope,
och feden fvarede Cantzleren, hvadh i denn tijden pas-
feret åhr, kan jagh få enkannerligen icke vette, men
Mandrup Pafsbergb, fom åldre åhr ån jagh , veet det
våll, och då lutte de åter Hufvuden tillhopa, och fade
Cantzleren: Det åhr våll fant, att det åhr tå efterlåtet
blifvit, Men famme efterlåtende hade få når förorfakat
ftorPobeftånd Rijken emillan , efter fåfom vij vele haf-
ve hår Gefanten refereret till de Wexlefkrifter fom tå
åhre gångne emillan båggee Potenraterne, ferdeles An¬
no 81 och 82. Och begjårede fördenfkuldh att deres
förre fvar måtte i bedfte måtten af K. M:t i Sverige
optages. Och efter Senningebudet fågh figh intet mee-
re uthi denn tridie punchten kunne utretta hoos dem;
Svarade han till denn fjårde punchten, att fåfom H»
K. M:t i Danmark hade låtet figh behaga det Broder-
fkaps anmodende, få tviflede han och intet att H. K»
M:t i Sverige, ville ju uthi alle måtte, förhålle figh e-
moot H. K. M:t i Danmark , fom en broder agnade och
borde, varendes derhoos i denn vifle forhoppning, att
H. K. M:t i Sverige , ju och {kulle titulera H. K. M;t
hårefter uthi fine {krifvelfer till H. K. M:t fin Broder,
fåfom H. K. M:t defsföruthan allereede var H. K. M:ts
Frende, befynnerlige gode ven och Naboo. Och både
de Seningebudet derhoos, att han icke ville fortenkie dem,
att de icke uthi någre dager hade kunnet befokje ho¬
nom för thet mykie beftellende (kull. Men efter de
ville gå fin koos, badh Seningebudet dem, att han fam¬
me deres fvar måtte bekomme fkrifteligen, och der det
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fkee kunde, badh desllikeft att honom måtte gifves na¬
get annec fvar opå denn tridie Punchten. De lutte åter
hufvuden tillhopa, och feden fvarade Cantzleren opå
alles vegne, feijandes, det åhr tillbörliget Her Gefanter,
att ij få ett fkrifreliget fvar, efter i hafver och edre
punchter fkrifteligen inlagdt. Men når Seningebudet
ahnhölt hoos dem, att the ville förhjelpe hoos Konungen
i Danmark, att han måtte komme tili fitt afikeedhj fa¬
de Cantzleren leendes: J måtte icke få fnart lengte he¬
den, tillåfvenryrs blifve ij icke få trachteredh fom det
det figh borde : Neij ( fade Seningebudet) icke derfö-
re, ty tra&ation vore åfvermårton ffoor och godh, u-
than derföre att det vore honom faft befvårliget till att
reeffa i Sverige uthi fådant oföre, elieft vore han till
åfventyrs H. K. M:t och dem till befvår, men de re-
plicerade att det kunde icke få fnart fkee för mycket
beftellende fkull. Då fvarede Seningebudet dem, end-
fkyllendes figh, att han var fördenfkuld dijt kommen
att förventa af H. K.M:t affkeedh och ville fördenfkuld
gjårne förbidhe tidhen och heemfteltet H. K, M:t och
them , når H. K. M:t och them tektes att förlofve ho¬
nom. Seden fölgde han them ned till Porttdörren,
der the alle tre fatte ligh på deres fkööne Hefler medh
Sametståcken utfmykede.

Samma dagh förfkickede Seningebudet Hieronimum
Bierckbols till de Lybefke Herrer, ibland hvilcke denn
fornembfte var Borgmåftaren Do£tor Laur. Mhller. Sam¬
ma dagh förfkickede och Seningebudet Hievonimum Bierk'
bolts och Erich Tranevårdb > till denn Engelf ke Lega¬
ten, till att falutera och gratulera honom. Moot qvål-
len kom till Seningebudet, Joren Frifs en utaf the
Canrzlij - Junkere ( fom man der i Danmark dem kal¬
lar) och hålfede honom måchte nädeligen opå K. M:ts
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i Dannmarks vegne , fåfom och undfkyllede H. K, M:t,
art der traålationen icke vore få koitehgh , fom hon
fkulle, få fkedde thet emoot H. K, M:ts villje, bi-
diendes derhoos , att Seningebudet ville vare obefvåret
och komma om morgonen derefter oppå Slottet till Pre¬
dikan , och feden rnedh H. K. M:t till middagsmåltijd.
Och fom han ville gå ßn koos, påminte han iigh fjelf,
att Cantzlehren hade låret helfa Seningebudet; Saluterede
han honom derföre opå Cantzlerens vegne , och fade
att Cantzlehren hade begiåret, att Seningebodet ville
i morgon något for Predikan begifve ligh opå Slottet,
till det Engelfke Sendebudh , fom der var logeret, ef¬
ter han hade förnumet att Sendebudet hade haft fitt
budh till honom och begiåret befökie honom , efter få¬
fom plegar ebland fremende Herrers och Potentaters Sen¬
debudh vara brukeliget, atr thenn fom förft åhr ankom¬
men , beföker tben iom åhr fennere kommen,

A

Den v5 fom var Dies anmintiationis Maria om mor¬

gonen bitideligen forfkickede Seningebudet Hierommum
v. Birckboltz och brichum Trnnevardum till Cantzlehren att

låte tale rnedh honom de feffione: Och åhr uthi denn
faaken Palferet, det fom beggie deres ågen underfkref-
ne forrekning om famme handell det videre ut-hvifer,
och hår efter Sub Litera I åhr infördh.1

Någet derefter forfogede Seningebudet fig till den
Engelfke Gefanten och Saluterede honom , och fynres
denne faluration , vara honom måchte tacknemmeligh 3
Serdeles begynte han fårtållie , huruledes han hade för¬
nummet uthaf Konungen i Danmark, feden han var tijt
kommen, att denne Legation var H. K. M:t ofvermåt-
ren kårkommen och behageligh , och fkulle det och u-
taf hiertat hans Herre i üoore Britanien höre och för¬
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nimfna. Widare (fade han): det vore onfkandes, att
the beggie Potentater kunne mööras opå en lågligh ort
och tala mcdh hvarannan , når Seningebudet fade , att
det våll kunde vare mögeliger , efter H. K. M:t i Sve¬
rige droge en fynnerligh affe&ion till H. K. M:t i Dan¬
mark, och forfäge figh till H. K. M:t allt godt, Jaa Ta¬
de han, efter H. K. Mit i Dannmark hafver lätet ta¬

ga eder Herre och Konungh utur Döper, och åhr i Tå
måtta lijke Tom H. K. M:ts i Sveriges Fader, Tå ftode
det våll H. K. M:t och denn Tom yngre åhr, om få-
dant hoos H. K. M:t ahnholle, Harpa Tvärade Seningebu¬
det, hvem veet hvadh Tom ånu framdeeles fkee kann?
Seden talte han om Canzlehren i Sverige, huruledes
han hade recommenderet honom hos Konungen i ftoo-
re Biitanien och andre, for det höge fårftånd han lä¬
tet påfkine uthi denn fidfte opråttede fridsfördragh e-millen Sverige och Danmark, Seden taltes dc vedh orn
the Gylefke faaker, och forrnålte han , att Konungeni Spanien hade alldeeles vålgifvit hans Herre uthi Tam-
me handell pro fuo Arbitrio att difpenfera dochmedh dette tillbudh, att hvar Staterne ville aftrådhe
Befattningen Gylek och andre platfer, fom the inneha¬
de derlammaftådes, Tå ville han det och giöre på
fin Tide. n 1
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