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Omslaget tryckt i Helsingfors,
Finska Litteratursällskapets tryckeri,

1897.

Vid anmälan af detta arbete i „Läsning för Finnar" har
C. A. Gottlund bifogat följande förklaring:

Då af denna Katalog redan 9Ve arh blifvit tryckta — upptagande
256 Numror, och utan att ens afsluta första bokstafven af alfabetet — in-
såg jag att, enligt denna plan, hela arbetet skulle komma att upptaga om-
kring 200 tryckta ark; en kostnad som (enär de i tryckning kostade per
ark 15 Rub. B. A.) vid närmare besinnande, vida öfversteg ej blott mina
tillgångar, utan äfven det mig härvid lofvade understödet — utan att här
tala om mödan, och besväret, att icke allenast taga kontenta af alla dessa
akter, utan dertill ännu författa flere hundra biografiska eskisser — hvar-
före jag också, i god tid, såg mig tvungen att afbryta tryckningen häraf.
Denna samling, bestående af 4,093 Numror (den äldsta af år 1340), inköp-
tes sedermera 1860 till Kejserl. Senatens arkiv — för 5,000 Rubel.



von a.ihk\. PETTER, Borgare i Åbo, under Ko-
nung Gustaf I:s tid; gift med Elsbij Jakobsdotter.

1. — Dess salu-bref, hvarigenom han, till nyssbemälte Ko-
nung, afliände "sex styfver jord, gammalt frälse, lig-
gande i Kosmeki by, af Vårfru Kirkie Sogn, i Norr-
Finland och Abo Biskopsdöme, för 250 marker Ort. i
godt Svenskt mynt;" hvilken jord då utgjorde halfpar-
ten i Kosmeki (Kusimäki?) by. Såsom vittnen härvid
voro tillkallade, "the erlige och velbyrdige mend och
Svenske Riddere, Her Eric Fleming, Hinric Olausson,
Nii/s Boye och Gustaff Fincke." Original-konseptet;
skrifvit i Stockholm, men odateradt.

abrahatu MEMiKBSsoar, (f. i Upsala 15... t
1597). Blef 1597 skickad af Kon. Sigismund i Polen,
till Riks-Marsken, Öfverste-Amiralen General Krigs-Öf-
Arersten och Ståthållaren öfver hela Finland m. m. Hr
Klaus Fleming, med fullmakt att vara Fogde öfver
Österbottens Norra Prosteri. Derföre, sedan nu de upp-
roriske Österbottens- och Tavast-bönderne blifvit af Fle-
mingen slagne och förföljde på Tavaste-skogen, sände
han denne il lelkcrsson till dem, eskorterad af några Ryt-
tare. Ankommen till Kyro Socken, lyckades det denne
att försåtligen, och under löfte om allmän förlåtelse,
långa sjellva hulvudmännen för detta bond-upplopp; af
hvilka fem genast blefvo halshuggne och steglade: nem-
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ligen Bengt Piri, Jöran Konsas, Olof Olofsson i Lohteå
Abraham i Pervola, och Winicks Mängs (Magnus?) i
Karleby; men Jakob llkainen, hvilken ansågs såsom den
förnämsta af dem, och som kallade sig deras Öfverste,
lät han först råbråka och sedan sälla på 4 stegel och
hjul. Bonden Bengt Pouttu, ifrån Kyro, första upp-
hofsmannen och lilislällaren lill denna fejd, lät han fäng-
slig insända till Abo Slolt, der han dog af ohyra och
vanskötsel; och en Ryttare Mougs Mattsson ifiån llmola,
hvilken ställt sig under Ilkainens befäl, blef likaledes,
på denne Melkerssons befallning, nedsänkt under isen.
Retade af detta svek, och för alt hämnas både sina kam-
raters död och sitt förra nederlag, upprustade sig bön-
derne öfver hela Österbotten, å nyo; och sålunda utbröt
nu det egentligen så kallade Kl u b be-krige t, som ut-
bredde sig öfver hela norra delen af Finland. Melkers-
son hade ännu ej hunnit längre än till Pedersöre, då
han, genom ryklet, härom underrättad, uppbröt här-
ifrån, med 50 knektar, för alt alstyra deras företag,
begilvande sig till Karleby Socken, der bönderne fattat
posto. Desse lade sig här i fcrsåt för honom, invid
sjelfva kyrko-vallen, der de, på båda sidor om vägen,
utmed den så kallade Tararant-ången, gömde sig ibland
enbuskarne, under anförande af en Limingohonde be-
nämnd Hans Kranck. När nu bönderne fått Melkersson,
och dess medfölje, väl emellan sig. uppreste de sig ha-
stigt, och öfverföllo dem, här, så oförtänkt, alt 22 man
af hans knektar stupade, innan ens någon af dem hunnit
draga värjan. Ibland dem, som lågo på platsen, var den
ryktbare Gabriel, Trälod, och bönderne Bengt och Hans
Gill från Laihela. Som allt detta skedde om aftonen, i
skum-rasket, lyckades det Melkersson att, jemte de öf-
rige, rädda sig genom flykten, sedan lian, för större
lättnads skull, kastat ifrån sig "sin vargskinns-kjortel."
Krancken, som bemäktigat sig denna varma päls, och
påklädt sig den, som en triumf af segern, blef, under
det inbrytande mörkret, icke igenkänd af de sine, (och
för de fleste af dem var han dessutom okänd) hållen för
Abr. Melkersson, och, af de förbittrade bönderne, järn-
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Acillll. 1.1 LS, Lill K. 3

merligen slagen, innan de märkte sitt misstag. Dock
hann Melkersson icke längre än 2 mil derifrån, till en
bondgård benämnd Hästö, dit han skall hafva framkom-
mit i bara •"håsur" (byxor *)) och tröja. Här upphanns
han af en Karleby-bonde vid namn Söka Jakob, hvil-
ken, åtföljd af några andre, fängslade honom, och se-
dermera, sjelf, öfverförde honom till Hertig Karl i Sve-
rige, som ännu samma år, efter sin hemkomst från Ar-
boga Riksdag, lät hugga hufvudet af honom.

2. — Dess skrifvelse till Riks-Rådel m. m. Hogenslild
Bjelie. Orig. Odat. och med Hogenskilds egen hand,
dessa ord, å andra sidan, påtecknade: »'Abram Melchers-
sons sliifYe meningh, om all Östgöte bergslager han be-
gäret', hvilkith icke ville blilTve wtan menige mans store
besväringh. blefF migh öffverantbvardelh ij Upsala, den
23 Maij 1589.".... Detta dokument innehåller Abr.
Melkerssons for Hogensk. Bjelke förut munlligeu fram-
ställda, och nu skrifteligen uppsatta, förslag, på hvad
villkor han erbjuder sig att, af Hans FCongl. Maj:t och
Kronan, arrendera och förpakla all Bergsrörelse i Öster-
götland.

ACRELIVS, ERIK, Filos. Mag:r. Utnämnd 1641 till
Med. Professor vid det året förut stiftade Universitetet i
Åbo, och Adjungerad Ledamot vid Åbo Hof-Rätt; f.
1604,^. 5 Maj, uti Åkers Socken i Roslagen, t 1670,
d. 17 Apr. g. 1643 m. Margareta Rothovius, dotter till
Biskopen i Åbo Isak Rothovius. Son till Frälsefogden
Daniel Brynolphi och Anna Nilsdotter.

3. — Dess, och åtskillige andra, af K. Hof-Rältens i Åbo,
Ledamöters bref till Assessor i Stockholm, dat.
Åbo, d. 14 Febr. 1650. Orig. med underskrifter äf-
ven afM:r Michael PVexionius , Professor; Petter Tess-
leff, Fiscalij, Peer Hansson Aulaevillius; Anders Bengts-
son, Actuarius; och Andreas Krokius Underrät-
ta: det de valt sigArvid Horn till vice Preses, och upp-

*) Ordet husur, pa Gottläudska, betydtr annars "strumpor;1' cch kan-
ske är detta äfreu ineningau här.
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satt förslag till den efter Andreas Israelsson ledig blefne
Assessors-tjensten.

von ADERHAS, SfAGXirs, den äldre med det nam-
net, g. m. Anna von Ungern.

4. — Dess anhållan bos K. Karl XI om remiss till Dorpts
Hof-Rätt, i tvisten emot Öfversten Arensdorff, angåen-
de dess aif- och stam-gods Fistel i Liffland, hvilket
han erhållit genom sin hustru, och hvarpå han 1629
fått K. Gust. Adolfs konfirmation. Orig. odat. (skrif-
vet på Tyska) insinueradt i September 1664.

5. — Dess anhållan hos d:o d:o det hans arfvegods Fistel
i Riga Slift måtte, efter han sjelf numera inga arfvin-
gar hade, tillfalla hans brodersbarn. Suppliken, skrifveii
på Tyska, är inlemnad d. 12 Sepl. 1664; och resolve-
rad d. 4 Nov. s. å. Orig. odat. Obs. att han här
hvarken kallar sig von eller d. äldre; och att underskrift
och stil icke heller tyckes vara densamma. Han torde
således, möjligen, vara en annan med samma namn.

Aii»M JOHAV, Plaltzg efve, kallad älven "Prins
af Stegeborg," f. 1666 f 1701, d. 25 Nov. i lägret vid
Lais; var annars brorsson till K. Karl X, och son till
den då ännu lefvande Pfaltzgrefven Adolf Johan på Ste-
geborg, g. 1.0 m. Elsa Beata Brahe, 2:o m. Elsa Eli-
sabet Brahe.

6. — Dess bref till K. Karl XI, dat. Stegeborg d. 24
Apr. 1688. Orig, egenhändigt skrifvet och försegladt
med svart lack Bönfaller om K M.ts nåd och
mildhet, m, m. (Man finner af brefvet, att han blifvit
beröfvad sin personliga frihet.)

7. — Dess förmodl. Grefvinnas bref till d.o d:o dat. Ste-
geborg, d. 24 Apr. 1688, deri hon undertecknat sig:
"Catharina, Pfaltzgrefvinna." Annars hade han en Syster
med namnet Katrina, som var Pfaltzgrefvinna, g. m. R.
Rådet Kristoffer Gyllenstjerna. Brefvet kan således möj-
ligen vara af henne. Orig. Sigill med svart lack
Hon tackar H. M. för dess nåd. skrifvelse til familjen;
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och förklarar sig oskyldig till det, emot H. M:s dispo
sition begångna felet.
ASiL-KiiJKS.H. JOXAS» Kommissarie vid Banko

Kontoret, Amiralitetet, och Konfoj-Kommissariatet i
Göteborg. Adlad 1694, under N:o 1317 (bette förut
Ahlebom) f. 16.. f 1705; g. m. Johanna Sta/.

8. — Dess Bref till R.R ådet Grefve Karl Piper, dat. Gö-
teborg, d. 16 Aug. 1701. (Ankom till Grubin d. 12
Sept. s. å.) Orig Inrapporterar om den, för
3 månader sedan, ifrån Göteborg till Arkangel afgång-
na, och d. 15 Aug. återkomna Svenska eskaderns sjö-
expedition emot Ryssarne; hvarvid den, bland annat,
förlorat Schnawen Sjöhunden och en Galiott.
vonAHNEIV, HIKRIU. En Pommersk Adelsman.

Var 1598 Öfversle-Vaklniäslare för Hert. Karls Rytte-
ri. Utmärkte sig s. å. i slaget vid Stångebro, och tjen-
te honom sedermera, såsom Ryttmästare, under de Fin-
ska och Estiska krigen, Är 1599, d. 13 Sept. fick han
Hertigens befallning att, med sina Ryttare, draga till
Tavastland, emot de "uppstudsige finnarne," som det
helte; och beordrades d. 23 Nov. s. å. att, med si i t
kommando, begifva sig, från Fiqland, öfver till Narva.

9. — Dess bref till Hertig Karl (skrifvet på Tyska) dat.
Wiltensten d. 23 Febr. 1600. Afskrift Un-
derrättar: det han, jemte sina Ryttare, på allernådigst
befallning, begifvit sig från Finland till Narva; att han,
här, rådgjort med Öfversten Petter Stolpe, som beor-
drat sin Löjtnant Jochim Grieben att, jemte sina Ty-
ska soldater, vara honom följaktelig på tåget till We-
senberg; att han d. 15 Febr. ankommit till denna fäst-
ning, hvilken han inbekommit utan svärdslag; att han
d. 20 Febr. ankommit till Wittensten, hvilket fäste han
likaledes, dagen derpå, inbekommit utan manspillan.
Dock hade befälhafvarene derstädes Hans Strangel (Wran-
gel?) Hans Burdt och Berndt v. Zwifel (af hvilka den
sistnämnde ingått i Svensk tjenst) önskat, det Fahrens-
bach, och hans krigsfolk, måtte förläggas i garnison på
fästningen.



von Ahnen Hinrik.

10- — Dess bref lill d:o d:o dat. Wiltensten, den 29 Apr.
1600 (skr. på Tyska). Afskr Omtalar landets
och folkets nödställda belägenhet, i anledning hvaraf
han anhåller om skyndsam hjelp, att han i sådan af-
sigt utsändt Nils Germundsson och Herman v. Bjureu
för att, inom Revalska gebitet, söka proviantera och
furagera; alt Höfvidsniannen Hinrik Andersson ditkom-
mit med sitt unga ocli oöfvade manskap från Karelen
och Finland, som blifvit både bekladt och beväradt.
Meddelar åtskilligt om Polackarnes krigsrustningar under
Hertig Maximilian, Stor-Kansleren, Woivoden af Lit-
thauven Hertig Kristoffer Radzevil och Öfverste Fah-
rensbach.

11. —Dess bref till d.o d:o (skr. p. Tyska) dat. Reval, d.
10 Jun. 1600. Afskr..... Underrättar om Polackar-
nes företag; att Öfverste Fahrensbach, med några 1000
man, vore i antågande, och att det troddes det han
först skulle angripa Wiltensten, i anledning hvaraf v. A.
vidlagit alla åtgärder och försigtighets mått till nämnde
fästnings undsättande, hvilka han dock anser otillräckli-
ga, hvarföre han beder det Hert:n måtte vara betänkt
uppå, att kraftigt understöda dessa orter.

12. — Dess bref till d:o d:o (skr. p. Tyska) dat. Witten-
sten d. 26 Jun. 1600. Afskr. (Ank. till Stockholm d.
18 Jul. s. å.) Berättar, att det snart numera,
till följd af den Polska arméns mönstring, skall visa
sig, hvilken ort det först kommer alt gälla; och att,
om de stå vid sitt första beslut, torde han, innan kort,
hafva att förvänta deras besök.

13, — Dess bref till d:o d:o (skr. p. Svenska) dat. Aleky-
lä, d. 8 Sept. 1600 (framkom d. 10 Sept. s. å.). Afskr.

Inberättar: att han haft bref af Förvaltaren på
Wittensten, och underrättelse det gränsebönderne varit
der och yrkat detjman "för guds skull," genom natt
och dag, måtte skicka elt Ilbud till v. A. det han med
de Ryttare och Knektar, som hos honom äro, icke måt-
te begifva sig härifrån gränsen, emedan Hr von Leys
ligger med 300 hästar af allahanda vapen, färdig att
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bryta in och sköfla landet, det första han förnimmer
att krigsfolket altågat ifrån Wittensten, hvarest nu en-
dast fanns 100 man. Och som man dessutom förnum-
mit alt 100 tils- hiisl, och 60 till fot, vandrat till Öf-
ver-Polen, alt öfvermanna fästningen, så har v. A. trott
sig, af sådan anledning, böra qvarstanna här vid grän-
sen, till dess han hunnit inhämta Hertigens vidare Order.

14, — Dess bref till d:o d:o (skr. p. Tyska) dat. Witten-
sten, d. 9 Sept. 1600 (ank. d. 10 Sept. till Callibe).
Afskr Omförmäles, det han gjort sig färdig,
att, jemle sina Ryttare, begifva sig till Hertigen, då
han falt kunskap att 25 fältstycken, de föregående da-
garne, ankommit till Öfver-Polen; att han, med siua
Ryttare och Knektar, nu ville begifva sig dit, för alt
om möjligt bekomma dem; att han redan litet tornat
tillsammans med fienden, och beder: det Hertigen icke
måtle lillräkna honom felet, om han härvid skulle kom-
ma alt lida ett nederlag.

15. — Dess bref till d:o d:o (skr. p. Tyska) dat. Öfver-
-I'oleu d. 13 Sept. 1600 (ank. till lägret för nya Pernow
(1. [7 ejusdemj. Afskr Inrapporterar, det han
erfarit, atl Tyskarne och Polackerne skulle angripa Fel-
linska gebitet; att vid Fellin, utom Borgerskapet, icke
f;uins mer än 150 Kosacker; och alt man icke med
visshet vissle huru stark fienden var för Dorpat; hvar-
före han anhåller om order, huru hau på bästa sätt
målte kunna angripa dem, med begiiran om förstärk-
ning på krigs-ammunition; alt han tills vidare, och un-
der sin frånvaro, tillförordnat en Adelsman vid namn
Deitlojf Ilastfehr (hvilken, under Hertigens Hr Broder,
länge tjenat Svenska Kronan), att föreslå fästningen ,

hvartill han hos Hertrn på det bästa rekommenderas.
16. — Dess bref till d:o d:o (skr. p. Svenska) dal. Öfver-

Polens Slott, d. 13 Sept. 1600. Afskr FöY-
ständigar, alt han med det folk, som var i Wittensten,
efter Hertigens befallning, ankommit hit till Öfver-Po-
len d. il Sept. och samma dag inbekommit slottet, u-
(an blodsförlust. Beder, alt få veta livad han nu vida-
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re skall företaga sig. Anser sig för svag, att, med det-
ta folk, begifva sig längre in i landet; dock vill han
härvid icke spara sin flit, i hvad han kan. Inberältar,
alt Fahrensbacli, enligt rykte, nästkommande söndag skall
mönstra 2500 man, vid Burting, livarmed han sedan
skall ämna begifva sig lill Arnäs och Lemsä, för alt
der slå läger; och införväntar han Rodomijn till sig,
med 300 man.

17. — Dess bref till d:o d:o (skr. p. Tyska) dat. Öfver-
Polen d. 22 Sept. 1600 (preseuteradt i lägret för nya
Pernow, d. 25 Sept. s. å.). Afs k r Beklagar sig
deröfver, att en del af hans folk visat emot honom och
hans Löjtnant mycken motvilja, samt emot dem anfört
åtskilliga obehöriga klagomål; till följd hvaraf han an-
håller om en instruktion ocli fullmakt, att kunna före-
visa dem, emedan han aunars med dem icke kan kom-
ma till rätta. *)

18. —Dess bref till d:o d:o (skr. p. Tyska^ dat. Öfver-
Polen, d. 28 Sept. 1600. Afskr Tackar, för
erhållen förstärkning af manskap och krigsmunition. Sä-
ger sig d. 29 dennes ämnat utrycka mot slottet Lais,
för att försöka hvad Gud och lyckan vill beskära ho-
nom. Alt han, i sådant ändamål, äfven beordrat Öf-
versten Petter Stolpe, jemte dess folk, alt härvid vara
honom följaktig.

ig, — Dess bref till d:o d:o (på Tyska) dat. Lägret, d. 12
Okt. 1600. Afskr Förständigar det han d. 9
Okt. bekommit Hertigens skrifvelse, med begårau: alt

få veta, huru med alla lägenheter, här, förhåller sig?
I anledning hvaraf han upplyser Fursten, det Peder
Stolpe, för 8 dagar sedan, ankommit hit till Lays, med
något folk. Att Anders Larssons fana **) ankommit 3
dagar derefter, samt Kasten .Skades och Hans Blancks

fanor;

*) I anledning häraf utfärdade Hertigen d. 25 Sept. s. S. ett öppet for-
maniugs-bref för *Ryttmästaren Henr. von Ahnens Ilyttare, till hör-
samhet och lydnad.

**) Falina, i deu tidens militär-spräk, torde halva svarat ungefär emot
hvaJ vinn kalla ' Sij uadron."
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fanor; och nu, för 2 dagar sedan, hilkom Erik Homble
(Humble?^ med sina knektar; men de andie Ryttare-
och Knektar, som Hertigen låtit hit beordra, skola än-
nu draga, en part, af och an i Wiltenstens och andra
Slotts gebiten, att gästa och utarma bönderna, viljan-
des intet så hastigt sig hit till lägret begifva, som Her-
tigen befallt, och nöden storligen påtränger. Beklagar
sig vara mycket svag på fotfolk, och derföre icke kun-
nat bekomma några större stycken, hvilka här behöf-
des; dock hade han redan, med sina 2:ne falkoner och
4 fyrpijls-slycken falkoner, bragt 2me torn, med eld,
sin väg. Fahrensbach säges vara i upprustning, men att

det ännu vore osäkert, hvarthän han ämnar begifva
sig.

20. — Dess bref till d.o d:o (på Tyska) dat. Öfver-Polen,
d. 25 Okt. 1600. Afskr Förtäljer, att Her-
tigens bref, till honom och Öfversten P. Stolpe, blifvit
inhändigade; samt alt Öfversten skulle, enligt Hertigens
order, på bestämd dag bryta upp. I anledning hvaraf
v. A. i går aftse blifvit, före honom, afsänd lill Öf-
ver-Polen, emedan bryggorne, före de andras ankomst,
behöfde förbättras.

AIiAXUS, «s_EOR«_n_JS, Theologie Doktor, och 1653
Pastor primarius i Nådendal, med Abo Domkyrko och
S:t Karins annexer; f. 1609 i" 1664; g. m, Elisabeth
Nicolai, Borgmästar-dolter från Nyköping. Son till
Prosten Christopher Sigfridi i Jomala.

2i. — Dess bref till sin Svåger, Kongl. Sekreteraren Nils
Nilsson Jungell till Ånga, ra. m. dat. 1649, d. 25 Okt.
(framk. d. 14 Nov. s. å.) Orig. egenhändigt skrifvet,
med bibehållet Sigill. ..... Omförmäler, det hans
bror Dn. Claudius Christopheri f. d. Oeconomus Templi
Aboensis, blifvit af Riks-Drotsen, Församlingen och
sina Förmän, lagligen kallad och installerad lill "pasto-
ralum Korpoensem;" men att en Fältpredikant ifrån
Riga Dn. Jeremias benämnd, förstått skaffa sig H. K.
M. Drottningens bref, eller promotorial, på samma gäll;
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bedjandes derföre sin "högthährade fautori och Svåger,''
fordra hos H. K. M. Resolution och fullkomlig försäk-
ring och bekräftelse för hans kära broder på berörde
gäll och pastorat, "dermedh den oredha och perturba-
tion, som af Dn. Jeremiae otijdiga löpande är opvoxen,
må stillat och förthagen varda." Sluteligen auhåller
han äfven, det den förra Paslorens Enka icke måtte be-
viljas ett annat nådar, hvilket hon skall hafva anhållit
der i Slockholm, hos Regiam Majestatem, "genom sin
Adjutant och Gårdsfougte."

_4J_WIO«E\.

22» — Dalarnas och Bergslags - allmogens svar till Hert.
Karls, vid Riksdagen d. 12 Julii 1599, dem förelagde
7 punkter, (af hvilka den 3:dje angick huru man bor-
de behandla "de upproriske Finnarna och LifTländnin-
garne") Afskr Likaså förekomma särskildta
utlåtanden öfver samma ämne, af Presterskapet, Öst-
götarne, PJ^estgvlarne, Småliindningarne, Upplandvin-
garne, PVestmanländningarne, Helsingarne, Gestrikar-
ne och Roslagarne,

23. — Finlands samteliga Invånares underdånigste anhål-
lan hos Regeringen, om tillförordnande af en "förslån-
dig och Kapabel Sekreterare för den Finske pro-
vinsen," hvartill de våga föreslå sin Landsman Sven
Ackermark, hvilken, någon tid, med beröm tjenat vid
Sekreterialet i Uppland. Orig Denna skrift
tyckes vara inlämnad vid Riksdagen 1656, af de Fin-
ske medlemmarne inom Bonde-Ståndet, och sedermera
föredragen inför Rådet, hvarföre den icke heller är med
någons namn undertecknad.

24. — Ett bref till K. Sigismund, skrifvet i Finsta Mi-
niogens namn, dat. d. 17 Jul. 1597, utan att vara för-
sedt med någon underskrift. Afskr Deri
tillkännagifves, atc man erhållit K. M:ts bref, genom
dess tjenare Johan Ndf, hvari förständigas det Arvid
Eriksson till Lindö blifvit förordnad till Krigs Öfverste
och Ståthållare här i Finland, med anbefallning att vi-
sa honom allmän lydnad och hörsamhet; hvilket man i
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brefvet ullofvar, under mycken tacksägelse för Konun-
gens omtanke för folk och land ,

och med försäkran om
beständig trohet, jemle ömsesidig lyckönskan till seger
och välgång.

25. — Hollola Häradsboers underdåniga supplik till H. M.
Drottningen och Riksens Rad, ingifven genom deras
Riksdags fullmäktig vid Riksdagen 1634; dat. Hollola
d. 9 Maj 1634. (Underskrifven af ett namn, som blir
svårt att dechiffrera.) Orig. De beklaga sig
l:o öfver de 2:ne sednasle årens missväxt, hvarigenom,
inom delta Härad, flere 100:de menniskor omkommit
af svält och hunger, samt många hyar blifvit aldeles
öde; — 2:o Besvära sig deröfver, alt deras utsäde (lilla
tionde?) såväl på Ryttare som skatte-bönder, vid Johan
Ottesons ransakning, blifvit alltför mycket tillökt; så
att livad som förr var mantal, är nu en fullgårds
manlal; och alt många hemman, blifvit öfvergifne och
f|de, för "denna odrägliga pålaga." — 3:o Besvära de
sig öfver Arrendatorn vid sailpeler-verkstaden JaJcob
Volle, som årligen af hvarje hemman uttager vissa,
här uppräknade, onera, eller i ett för allt 8-r mark
penningar. — 4:o Att till de dagsverken, som hela Hä-
radet måste ulgöra till Hättilä (Hattula?) Ladugård,
livilken är arrenderad af Matts Si?nonsnon , och som för-
ut, då den hörde under Kronan, endast utgjorde 3 är-
lige Bågedagsverken (på hvarje Båge), hvarlill se-
dermera Hr Nils Bjelhe, för gårdens upprätthållande,
pålaggt dem 2:ne årliga hjelpe dagsverken, nu ett
årligt ytterligare tillskott af 4 till 10 k:par Spaumål,
eller 24 Öre penningar, blifvit allmogen pålagdt. — 5:o
Att Lagmans- och Häradshöfdinge-penningar-
ne, detta år, blifvit dubbelt uppburue i koppar, men i
silfvermynt efter livad som varit vanligt; samt att Lag-
mans Räntan, för några år sedan, blifvit förhöjd,
från 4 till 6 öre. — 6:o Att de nyss blifvit betungade
med den slags förhöjning, alt om de t. ex. blifvit nå-
got skyldige af sina krono-utlagor för förra året,' så skola
de betala till Befallningsmannen eller Officerarne, för
hvar Tunna spanmål, 5 Daler; för 1 tt Humla 13
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mark; för 1 1__ Smör, 14 mark; för 1 tfe torrt kött, 7 mark;
fiför 1 åm hö, 2 Dal. 5 öre, deremot när lefveransen sked-

de i persedlar beräknas desse efter markegångs-priset för
året. — 7:o Alt gamla Ryttares Båge-spanmål, Bo-
skaps-, hjonelags- och qvarntulls-penningar

utan skonsmål, äfven om "magen i gården, el-
ler någon af Sven-tjenarne, rida ut." Endast när Fa-
dren, eller Sonen, rida ut för hemmanet, blifva de der-
ifrån befriade. När utskrifningen hålles, få de af hvar-
je båge utgöra 6 mk. i så kallade Båge-penningar, 4
öre i kost-penningar och 2 öre till dera, som samma
penningar uppbära. — 8:o Alt Kyrkoherden Hr Sofring
i Hollola Socken, af hvarje skalt, tagit en åm hö eller
dess värde i penningar; och vela de icke hvad detta
kan vara för en ny slags pålaga. — 9:o Att nämnde
Kyrkoherde, för det han litet låtit förbättra "borgstugu
till Hollola prestgård," taxerat hvarje båge till 6 k:ppr.
spanmål; och för det han i år låtit uppbygga en stugu
och en kammare, ytterligare taxerat hvarje båge till 10
k:ppr. m. m. d. — 10:o Att de icke förmå uppehålla
Länsmansdömet med de 8 T:r spanmål, som af öf-
verheten dem derlill blifvit efterskänkte,, aldraminst un-
der sådana tider som nu; alt här finnes många frälse-
bönder, som ej vilja deltaga i skjuls-skyldigheten eller
i inquarleringen, hvarigenom de skattskyldige bli så
mycket mer belungade, o. s. v.

26. — Karlö Sockneboers intyg, det de skänkt sin Lands-
höfding Joh. Graan en liten oxe eller stut, "lill Hans
Herrlighels kök, hvarmed Eskel Jöransson *) intet har
att beställa;" dat. Uhlo Stad, d. 27 Apr. 1668. Sigil-
let affallet. Orig.

27. — Kemi Sockneboers skrifvelse lill Hert. Karl; dat.
1598; undertecknad af följande bönder och deras bo-
märken; neml. Lasse OluJJsson, Hindrik Larsson, Nils

*) Deiiue Eskel Jöransson hade förut varit nämde Landshöfdings tjena-
re; sedermera arrenderat hans gård Torpet i TorneS Socken; och

nu sluteligen blifvit hans anklagare, samt bland annat äfven angifvit
honom, det han tagit mutor af Karlö Sockneboer. Jemf. N:o 30.
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Mårtensson, Nils Olofsson, Jöns Persson, Jon Nils-
son, Hindrik Jonsson, Jon Hansson, Per Jakobsson, Per
Persson, Nils Hansson och Jon Olofsson. Orig.
De klaga på sin Befallningsman Hans Hansson (till
Monikkala), bedjandes, "att Hans Furstl. Näde vil-
le värdigas för Gudhz skul vara oss falighe undersåter
bönhört, och hilt skijcke en annan Befalningheman utij
Hans Hanssons stadh, eljest blifve vij fatighe underså-
tare slätt ödelaghde;" eller ock det H. F. N. "ville för-
skicke någhre hilt såsom upskrive alle klaghemåll över
helle landhelt, så varder E. F. N. förnimmandes, hu-
ru han sigh bandier och emoLt oss fatighe undersåther
ställer, bådhe med våldgeslning" m. m. och huru hans
tjenare köra bonden ulur gården, med hustru och barn
lill skogen, och fängslar folk, samt förbjuder det ingen
skall resa till E. F. N. och klaga. "Nu haffve vij stu-
litt oss til att skrifve E. F. N. till, med E. F. N:s tje-
nare," ändock han hade der grann acht uppå, och för-
budit det ingen skulle tala med E. F. N:s tjenare,
— Kymmenegårds-Läns allmoge, se N:o 28.
— Norra Finlands allmoge, se N:o 28.

28. — Nyslotts-Läns allmoge. Böndernes ifrån Nyslotts-
Län förhör d. 13 Okt. 1596 inför de ädle, välborne och
välbördige Herrar och gode inan Hr Christiern Classon
till Aminne, Hans Johansson till 80, Hans Hansson
till Monakala, samt Bengt Larsson, fougte uppå Stock-
holms slott; hvarvid de anförde sina klagomål emot Hr
Claes Fleming, hvaruli bönderne från Norra Fin-
land, Kym menegårds Län och Wiborgs Län in-
stämde. Orig Särskildt beklagade sig Bön-
derne från Nyslotts Län alt "the mållat draga stiälandes
ifrå sitt hem, och i 3 Söndagar hållit sig iflrån korkan,
efller Fougthen hade vacht på allar vegar för them,
och ville förmene them att sökie hijt till Sverighe, och
beklaga sig Öfver the odregelige Borgeläger the varde
betungade med af krigsfålkit i Finland." — l:o Begära
de alle samteligen, att de måtte blifva af med "the o-
dregelige Borgeläger," som the dageligen blifve
tvingade med. — 2--o Att de målte blifva af med Hr
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Claes Fleming "som them så obarmherleligen illa trach-
terar" med Borgeläger och andra olagliga pålagor.
3:o Att om de icke nu blifva hulpne, medan lid är,
de aldrig mera i sina dagar vela söka till Sverige om
hjelp, utan vilja de se sig om efler en annan skyddsherre
och öfverbet, som dem försvara kan, emedan de "un-
der 30 år alldrig så hafva varit betungade, medan feig-
den slålt, såsom de nu ähre blefne betungade, medan
freden varit hafver." Alt då deras föräldrar gjorde sin
skalt och utlagor lill Storfurslen i Ryssland, "så hafve
de aldrigh mer uthgiort i åhrlige ulhlagor än tre liar-
skinn," ocli försäkra alt derest de icke äfven nu få
blifva vid sina gamla Räntor, vilja de göra sig sjelf-
ve rätt, och om delta icke hulpe, tänka de söka,
främmande Herrskap, om bistånd. — 4:o Klaga
de, "att the icke allenast hafve tagit Bodskapen ifiran
them, för theras Borgeläger, uthan klädern uthaf hu-
strun, så alt the hafve stått så godt som nakne för
them," äfvenså fiske-redskap, skulor, spjäll och annan
bod-redskap. — 5:o Alt om någon kommer med Hertig
Karls bref, om försköning för Borgläger, "så blifva de
icke allenast slagne, uthan med halm svedde;" och
presten, som uppläst brefvet på kyrkostämma, måtte
hålla skogen, ty om de fått honom, hade han blif-
vit fängslad af Jakob Larsson, "som var sjelf smende
efter honom." De hota yllerligare, alt om de ej er-
hålla hjelp, våga de icke resa hem, med mindre de
icke utgå man ur huset att försvara sig, och "slå Ryt-
terne på huffvett," antingen de derlill bekomma
öfverhetens til Island eller icke. — Samma klagan föra
Norre Finlands bönder och Kymmenegärds Läns och
IVibores Läns bönder.

29. — Böndernes frän Österbottens, PP/iborgs och Nyslotts-
Län klagomål inför Hertigen och Riksens Råd öfver
Hr Klaus Fleming, genom sine till Stockholm utsände
deputerade. Orig. konsept, odateradt, i anledning
hvaraf det ofvanstående förhöret tyckes hafva påföljt.

Denna skrift innehåller således ungefär det
samma som den föregående. De bedja nemligen, öd-
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mjukeligen på allés deris vegne om hjelp och förskö-
ning "opå dhe store förfärlige uttlagor, som dem af
Krigs Folkett med martering genom Her Claes Fle-
minghs befalning både koo och soo afpanthet och af-
henlt är;" och att desse Bönder allesamman äro af den
mening, att om de icke erhålla försvar "emott den o-
christelig öfvervåld Her Clas Fleming dem nu udi tu
år lillfogedt hafver," så hafva de öfver hela Finland
föresatt sig, alt begifva sig till Ryssland, för att der
söka försvar, hellre än att de "med hustru och barn, i
denne tillstundande vinther, måste störthe udi hunger."
Att Ryssarne icke under denna långa fejde tid på 30
år kunnat tillfoga dem större skada, än dem nu veder-
farits, under förenämnde 2:ne år, oaktadt det heter att
de liafva fred, och tillgift på många utlagor. Och att
de nu äro af vare egne, värre än af hedningarne, o-
barmherteligen tvingade "med hugh och slagh trachte-
rade." *)

-30. — Öfre och Nedre Torneåboers intyg, dat. "Tårnoa,"
d. 17 maj 1668- Orig. försedt med båda Sockne-si-
gillen, hvilka finnas bibehållne De erkänna
häruti, det de blifvit "uppstudzade" och narrade alt, i
sina punkter till Riksens Herrar, klaga på sin Lands-
höfdinge Joh. Graan, ang. Residens-penningar, skjuts-
ning, gåfvor, m. m. hvarlill de blifvit förledde af dess
förd ne tjenare "Eskiell Jöransson."

31. — Wasa Församlingsboers, i Österbotten, skrifvelse till
Riks-Skattmästaren Friherre Gabr. Oxenstjerna till Mör-
by. Orig. odat. försedt med 2:ne Sigiller, (af hvilka
det ena ailällit) De tacka honom för det han
befriat dem från "den orolighe och bullersamme men-
niskian Nicolao Holmio," och gifvit dem i hans ställe
"en hederlig och höghlärd man M. Thomam Florinum,"
hvilken förhåller sig skickligen både i lärdom och i sitt
lefverne. Men som talet går, att de skola mista honom,

•) Att sluta af andan och tonen sS väl i denna som föregående skrift ,

tyckas de vara uppsatte af Hertigens inedhSllare, d. v. s. Flemingen*
fiender.
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hvilket går hela församligen till hjertat, ja hela Pro-
steriet, såväl Finske som Svenske församlingar, "ty han
kan båda spiåken, och är derföre mycket nyttig på
denna orten," bedja de derföre att man ville laga så det
de än framdeles finge behålla honom. "Ty skulle här
komma en Kyrkoherde som icke kan Finska, så går
illa till med denna församlingen. Ty i Staden är stoor
del som äro Finska, och uti Socknen äro ock några
byar Finska. Den som i Wasa vill vara Kyrkoherde,
han skall vara färdig i båda språken, så iraml han vill
väl svara och göra räkenskap infor Guds domstol på
den yttersta dagen."

32- — pf^esterbottniska allmogens skrifvelse lill Hert. Karl,
dat. W^esterbollen d. 23 Januar. 1595. Orig. utan un-
derskr. och Sigill Underrätta det Hr Klaus
Fleming skickat sin fullmakt till dem, med en sin tje-
nare Sven Eriksson, det de skola utgöra hjelp, uti pen-
ningar och spanmål, af Öster- och Wester-botlnen. till
det Svenska Krigsfolket, som varit vid Wiborg och de
Karelska gränsorne; och som han föreger det vara H.
F. N:s befallning, hafva de nu först härom velat för-
fråga sig. Beklaga det de i år bekommit en ganska
svag årsväxt; alt många af landets skutor, sisllidne höst,
blifvit genom oväder borta med spanmål; att de ännu
äro skyldige den gärd som i höstas pålades dem, och
som de nästa vår skola utbetala; alt de ytterligare nu
i vinter blifvit betungade af en fenike knektar, som dro-
go genom landet; — anhålla derföre om försköning från
Flemingens pålaga.
— PViborgs Läns Allmoge, jemf. N:o 28, 29.

33, — Allmogens i Jäskis, Måla, Lappvesi och Stranda
Häiåder, af PViborgs Län, klagopunkter hos Drottning
Kristina, framlämnade genom deras utskickade. Orig.
odat. ounderskrifvet, försedt med följande påteckning:
"delta lefvererades mig först d. 20 Aug. af Secret.
Mårten Jacobsson." Klaga l:o det Landsfougd-
ten beräknar 1 Tunna Spanmål till 6 Daler i pengar;
1 Lisp. Smör, 4 Daler; i Lisp. Humla, 4 Daler; på

samma
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samma sätt med alla andra persedlar, utan att rätta sig
efler den af Regeringen fastställda värderingen (markeg.
taxan); begära förminskning på några utlagor, helst Gud
hemsökt dem med missväxt-år. — 2:o Att de kriesbe-
fäl och officerare, som hos dem hafva sig anslaget
något tilldelnings-hemman, icke åtnöja sig med vanliga
och rätta utlagor; bedja derföre att de målte blifva
skilde ifrån dem, och alt de måtte få utgöra och föra
sina praestanda i Kronans varubodar, hvarifiån office-
rarne må ultaga livad dem tillkommer. — 3:0 Alt Ar-
rendalorerne i deras landsort äro dem till en stor bör-
da, bedja derföre att blifva ifrån dem förlossade; "vij
vele hellre (heter det) fööra vare rättigheter in på Slot-
tet, ähn vij late oss tribuleras uthaf thim." — 4:o Att
Landsfougdlen tvingar dem alt med Råg, Korn, eller
penningar, betala den så kallade lilla tionden för Hvete,
Bönor, Er ter och Hafra, "icke aktandes, alt vij
sådant inlhe ulhsådt haflVe, myckit mindre fått, i ihesse
oåren, Gudh bältre!" Bedja fördenskull, att de målte
blifva förskonle för sådant, hvad dem Gud icke gifvit
hafver, och hvad de icke kunnat utså. -— 5:o Att Lands-
fougdlen kräfver af dem, för livar skatt, "Reffskins-
penningar 1 Daler, och till Stockholms Slottsbyggnings-
penningar 15 mrk," hvarifiån de bedja all blifva för-
skonle, helst de bo "vid gränshuusena, *) som behöfva
restaureringen." — Att Arrendatorerna fordra och upp-
bära af dem, till Sallpeltersbruken af hvart och ett torp,
af den fattigaste såväl som af den rikare: 4 Tunnor
muld, i Tunna aska, 1 lass ved, 2 kärfvor halm och
1 dagsverke, eller penningar 2 Dal. 5 öre. Bedja orn
lindring häri, och alt de nu, liksom under framfarne
Konungar, endast måtte utgöra dessa onera skatle-vis.

') Liksom Ilomarena med sitt aedes betecknade såväl sina egna som sina
gudars boningar (tempel, kyrkor); så utmärkte äfven ordet hus
i gamla Svenskan, liksom Hatts i gamla Tyskan, såväl undersåtens
aoin negentens logis, och fick derigenom betydelsen .af Slott,Borg; hvilket förklarar orsakerna till benämningarne Tavastehus,Brahehus, Bohus, Kockenhusen , 111. in. Med "gränshuusena"
förstås således har gränsefästuingarne.
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34. — Allmogens i d:o d:o d:o d:o d:o Härader af Wiborgs
Län klagopunkter, inlämnade till Drottning Kristina,
genom deras utskickade. (År en i Stockholm författad
ny skrift i anledning af den förra.) Orig. odal. af
ungefär samma innehåll som den förra; men, med af-
seende å de särskildle ämnena, kanske något redigare
framställd.
— Österbottens allmoge, jemf. N:o 26, 27, 29, 30
och 31.

35. — Nils Jonssons, från Kareby (Karleby?) Socken och
Brålhe by, samt dess sällskaps klagan i Stockholm år
1596, öfver Hr Klaus Fleming. Orig. konsept.
Odat Berättar alt de varit 18 skutor i ett
följe, som. dragit till Sverige, att föryttra sitt gods, men
att de blifvit förhindrade i vägen af Hr Klaes Flemings
sällskap, som ville tvinga dem alt styra till Abo; och
måste de af hvarje skula erlägga 2 timber gråverk, och
2 Lisp. Smör, innan de sluppo alt fortsätta resan; "och
2 skutor hafve the tagit med allo, som var Crononis
godz upå." De klaga icke så mycket för hvad de gif-
vit, som icke mer för det de frukta, "att de skole blif-
ve plalzade (anhållne?) ulhij sin hem resse; så och mi-
ste både lijf och godz, när the komma hem, om Herr
Claes Fleming får velte alt the hafve varit här boss
E. F. N." De säga ock, att om än de bekomma H.
F. N:s bref, "så hiälper thet them doch inthet till go-
do, uthan mer till ondo;" derest H. F. N. och Riksens
Råd icke vilja förordna några gode Herrar, som kunna
hjelpa dem: ly om Flemingen får råda härefter, som
hittills, så blifver snart hela landet öde.

36. — Mårten Filipssons och Bengt Tlwmassons, Höfvids-
man för tvenne Socknars allmoge i Österbotten, upp-
maningsbref (ill Kyrkoherden Hr Sigfrid i Lempälä,
att uppskynda sina Sockneboer de upproriske Österbolt-
ningarne till bjelp; dat. Geijarffvij anno 1596 Julaf-
ton. *) Af skr.

•) Då detta Dokument är upplysande for vår Historie , ined afseénde å
de den tiden revolterande böndernes styrka och ställning, har man
ansett det värdt att in ex/teuso införas. (Se Bilag. N:o 1.)
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37. — Allmogens i Södra Prosteriet af Österbotten skrif-
velse till tillförordnade Krigs-Öfverslen och Ståthållaren
Öfver Finland Arvid Eriksson (Stålarm) dat. "Mussar
under Mustsar Sochns Signelc, på alle Sochnes vegne
udj Söder Prosteritt boende," d. 11 Dec. 1598. Ko-
pia (?) Underrätta det de erhållit flere af hans
bref och skrifvelser, "angående många höga sakers lä-
genheter." Tacka honom för hans råd och förmanin-
gar, alt livar i sin stad förhålla sig stilla. Försäkra om
sin tro och lydnad, rättfärdiga sitt uppförande, och an-
hålla det han målle undantaga dem från några "afskur-
na lemmar, hvilka en gång lillförene försett sig, genom
sitt öfverdåd, och derigenom förbrutit freden; och öf-
ver hvilka vår nådige öfverhet sina händer hålla må —

vi fatlige fäste boende Finnar äro häri aldeles oskyl-
dige." Klaga mycket öfver det parti, som nyligen af-
resle härifrån neml. M. Erich Gumbse och Gregij Hin-
rich, med dess följe, hvilka, under den lilla tid de här
voro, mycket ond t bedrifvit.

AJinnosiis hiiyrikssox, "Knechte-höfvitzraan
öfver en fana Savolax-Knechtar," var en af de militär-
cliefer, som stillade bondupproren i Savolax, under dé
så kallade klubbe-fejderne; gjorde äfven, med sitt krigs-
folk, en diversion till Österbotten; och omtalas ej säl-
lan i de liders handlingar.

38. — Dess, med flere Finske Officerares bref till Krigs-
Öfverslen, m. m. Klaus Fleming, dat. "Liukula Ländz-
mansgård (i S:t Michels Socken) d. 26 Januar. 1597;
uudertecknadt af följande befälhafvare: Per Pälsson
Justcn, Hans von Oldenborgh, Mar/hen Clausson och
Ambrosius Hindrichsson. Orig. Sigillet affallet
Brefvet innehåller en rapport om deras m. fl. af det
Savolaxska krigsbefälets förrättningar och åtgärder till
lugnande af de då upproriske Savolax-bönderne, med
hvilka de, i synnerhet uti Jockas och S:t Michels Sock-
nar, måste lefverera många heta och blodiga slagtnin-
gar, t, ex. d. 12 Januar. hos Jakob PVenäläinen, och
kort derpå vid Härkälä, d. 18 i samma månad vid
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Koikkala; några dagar sednare vid Remojärvi; och d.
23 d:o vid S:t Michels Prestegård. *)

39. — Dess bref lill Hert. Karl, dat. vid Nyslott d. B:de
Apr. 1597. Afskr Gifver Hertigen tillkän-
na, "diet Bönder liafva rustat sigh opp igenom den on-
de andans tillskyndan, såväl här i Nyslolls lälin, som
all annorstädes här i Finlandh;" men alt allt numera
blifvit stilladt, derigenom "att dier som llien skälmis-
ke hopen begynte rusta sig upp, lijc drogo vij och lill
thet bästa lagade och beställte." Men allernådigste Fur-
ste och Herre, hvad som anlangande är om den Öster-
bollens handel, som E. F. N. mig tillskrifver, **) derlill
kan jag E. F. N. annat icke svara "uthan att dijt hafver
varit den Edle Välborne Herren Herr Claus Flemingh
med sitt folk, och gjordt sitt till, som jag förnummit
hafver, derom må Hans Herredöme sjelf svara lill, der
så omtränger. Men allernådigste F. och H. mig är o-
mögeliget nu att komma dijt bönderne till hjelp, som
E. F. N. migh tillskrifver, ty thet är allrede giordt
och beslutit medh bönderne, utaf ofta välb:te Herren
Hr Claus Flemingh medh silt folck, hvad som den
Välb:le Herren syntes."

40. — Dess och Olof Perssons, Knektehöfvidsmännernes
öfver 2 fanor Savolax-knektar, samt deras knektars bref
till d:o d:o dat. Wehmas by (i Tavastland) d. 28 Sept.
1597. Afskr Underrälta, det de denna dag
bekommit Hertigens bref. ***) Förklara, alt de på Fält-

*) Då man allt hitlintills icke haft den ringaste kunskap om, och hu-
ruvida, den, under Flemingarnes tid, i Finland nästan allmänt ut-
bredda Rond-revolten — älven sträckt sig till denna del af Savolax,
så har man trott sig, här efteråt in extenso, böra meddela denna li-
kaså vigtiga som dyrbara, och i många hänseenden högst intressan-
ta, urkund, hvilken, liksom flere andra i denna samling angifna,
sprider ett nytt ljus öfver denna, af oss så litet kända, märkvärdi-
gaste period af Finlands Historia.

**) Detta här åberopade Hertigens bref till Am.br. Hinriksson , var dat.
d. 10 Febr. 1597, och innehöll befallning alt förmana undersåtarne i
Finland ifrån den påbegynta upprustningen, sias emellan; samt af-
styra Hr Flemings öfvervåld, der så tarfvas.

***) Detla Ilerl. bref till honom, var dat. d. 11 Sept. 1597: och anbefall-
de honom att, med dess krigsfolk, komma till Hertigen, som då be-
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Öfversten Arvid Erikssons befallning kommit hit till
Tavastland, för alt möta och välfägna Konungen (Si-
gismund) till en lycklig ankomst från Polen till Sveri-
ges rike. Lofva förfoga sig till Hertigen i Abo, så
framt de, för det Finska Adelskapels motstånd, kunna
framkomma utan hinder ocli förfång. Bedja det Hert.,
med sill bref och sigill, ville försäkra dem, och deras
medfölje, att intet ondt målle dem vederfaras; samt
försäkra det Hert:s bref till Thomas Teppoinen, blifvit
genast till honom expedieradt.

41. — Dess bref till d:o d:o dat. Nyslott d. 2 Okt. 1599-
Afskr Underrättar det han just nu inhändi-
gat Hert:s skrifvelse *) deri honom förehålles hans och
hans knektars uppförande; förklarar bvarföre han icke
kunde komma Hert. till mötes, och hvarföre han varit
tvungen att följa Arvid Eriksson och det Finska krigs-
folket på resan åt Sverige. Beder Hert. "ganska öd-
mjukeligen och underdånligen, det E. F. N. värdiges
för Jesu Chrisli bittra lijdande gifva mig faltig man till
milt förseende och öfverträdando, som jag fallig man
hafver försedt mig och brutit." Lofvar, nu åter: "alt
ra sant mig Gud och Jesus hjelpe till evig glädje," m.
m. begifva sig till Åbo, blott han hinner få sina knek-
tar tillhopa, och erhåller det, nu andra gången begär-
da försvarelse-brefvet.

AMFVOFF1, STEPHAS FEOOROMITK, Rysk Bo-
jar i Ingermanland ; han skref sig annars Amijnov.

42- — Dess anhållan hos Droltn. Kristina, om de tre ödes-
hemmanen Tschsiojf, Golubowitz och PVolhoff, hvilka
ligga näst intill lians by, belägne i Samosko Pogost, af
Coporie-Län; för att å dem uppbygga sig en Sätes-gård.
Orig. odat.

fann sig i Abo; och påföljdes snart af ett annat bref dat. d. 5 Okt.
s. 5. till Ambr. Hinriksson och Olof Persson , i anledning af deras
här ofvan intagne svar.

*) Denna Hert. Karls stränga skrifvelse var utfärdad korHore halshugg-
ningarue och blodbadena i Wiborg, Helsingfors och Abo. Och ha-
de Hertigen redan året förut tillskrifvit honom, under d. 28 Sep*.
1598 , att begifva sig till Fursten och bedja om nåd.
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43. — Dess anhållan hos d.o d:o om ett nytt Kongl. till-
stånd, att i Liffland, Estland och Ingennanland, få upp-
söka och återtaga sina, under framfarna krigslider, dit
förrymda bönder; i likhet med det Kongl. tillstånd hans
bror Esaias Fedorowitz Aminoff, för någon tid sedan
erhållit *), af enahanda beskaffenhet. Orig. odat.

ASDERS A*I>ERSSO*. (Salamontanus) f. 1608 i
Sala -f- 1684; blef 1644 Secrelerare och 1648 Assessor
vid Åbo Hof-Rält, var tillika Häradshöfding i Masku
och Wirmo Härader 1653—1680; g. m. Maria Plogh
lill Isokylä eller Storgård.

,_.__.
— Dess, och Assessoren Kristjern Nilson RosenCrantz's,
skrifvelse lill Drottn. Kristina dal. Abo, d. 17 Febr.
4651. Afskr Berätta det de erhållit H. M.ts
bref, hvarigenom Sekreteraren Mesler Joh. PVasenius
blifvit förordnad till Fiskal vid K. Hof-Rälten, oak-
tadt Rätten dertill ansett Akluarien Olof Samuelsson
mera förljent; hvarföre denne rekommenderes till H.
M:ts nåd. åtanke, vid näst yppade tjenslledighet inom
K. Hof-Kätlen.
— Dess egenhändiga namnteckning, jemte Mårten Scliil-
linghs, af d. 19 Jun. 1668, vid en vidimation afDrolln.
Hedvig Eleonoras och Badets konfirmation på Kapse.r
Fredrik Knorrings förlänina» å limola gods i Hauho
Socken.

'45. — Dess och Samuel Olofssons, på Kongl. Åbo Hof-
Rättens vägnar, skrifvelse lill K. Karl XI, dat, Abo,
d. 31 Dec. 1681. Orig. egenh. undertecknadt af dem
hvardera Innehållande en hemställan af 2:ne
gröfre brottmål; det ena angående elt mord på Mossa
krog i Borgå Socken (hvarvid Hof-Bätten varit af olika
mening), det andra ang. elt edsörebrolt i Raumo Stad.

-WHKR§ BFXCiTSSOX, Aktuarie vid Kongl. Åbo
Hof-Rält.

*) I anledning af detta Kongl. tillstånd ,

s erhöll Esaias Aminoff" tillför-
ordnade Guvernörens öfver Fursteudömct Estland , General-Ståthål-
larens i Reval Kongl. Rådets Filip Scheidinghs öppna fullmakt dat.
Reval, d. 8 Mars 1632, att uppsöka siue från lugerinanlaud under
de förra krigen förrymda Bönder.
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— Dess, m. fl:s af K. Åbo Hof-Batts dåvarande Le-
damöters bref, af d. 14 Febr. 1650. Jämf. N:o 3.

jt.Y_W_t_.__ss FMlliSS©*', En af Karl IX.s Knekte-höf-
vidsinän i kriget emot Finnarna 1599- Förmodligen
densamme, som sedermera, 1623, var General-Ståt-
hållare öfver Ingermanland, och t. f. Kongl, Kommis-
sarie, m. m.

46. — Dess, m. fbsafde Svenske Härförarnes bref till Hert.
Karl, dat. Åbo Slott, d. 28 Sept. 1599; uuderskrifvet
af Joalim Scheel von Suchow, Hinrik Live, Bengt
Larsson, Johan Derjelt, Hieronymus von Birckholts,
samt följande Knekte-Höftfidsman: Mäns Gudmundsson,
Staffan Mickelsson, gamle Erik Bengtsson, Anders E-
riksson, unge Erik Bengtsson och Jon Andersson Dale-
karl. Afskr Underrätta det de bekommit
Hertigens bref, jemte Arvid Erikssons försäkring; i an-
ledning hvaraf ock Abo Slolt nu gifvit sig; att ehuru
Hertigen i en memorial-sedel, hvilken ankommit med
Stijg, befallt, det Arvid Eriksson och Johan Fleming,
m. fl. a. skulle blifva satte på (fartygen?) S:t Erik eller
Blå Falken, hafva de likväl tillåtit dem qvarsladna i
staden, under säker förvaring, emedan de gifvit sig i
deras våld på försäkran om Lag och Rätt. "Dock är
Nåden bättre än Bälten ,

hvilket E. F. N. nådigast var-
der anseende, derom vij (synnerligen för Arvid Eriks-
son) opå det underdånligasle och ödmjukeligasl bedje."
Berätta: att de, af de gemene soldaterna, hafva, utan-
för Sloltet, tagit ny ed; och lofva forsända dem till
Hertigen; att de inventerat hvad som finnes på Slottet,
såväl af fetalier som krigsförråd, hvaröfver Begistret
medföljer; och tills vidare tillförordnat Johan Derfelt
till Slotts-lofven; saml sluta sålunda: "oreenligt och illa
står här nu till, men innan dess E. F. N. varder bit-
kommandes ....hoppas oss alt annorledes, än som
härtill skedt ar, skall beställt blifva."

47. — Dess m. fl:s af H. M:ls tillförordnade Kommissariers
Öppna Bref, dal. Narva d. 30 Jun. 1623; underskr. af
Anders Eriksson, General-Ståthållare öfver Ingerman-
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land; Erik Andersson, Kongl. Kamererare; och Georg
Justus von Stein (hr. skr. på Tyska). Afskr
Innehåller en provisionell förläning, gifven åt Joellim
Hane, på Bolsoi Ostroff, Mensoi Ostroff, Bol-
soi Kuht, Monsoi Kuth, Spitrina, Akaja och
Sungura, alla belägna i Zvanigudiska gebilel.

AWJOEMIS JOIVSSOW, En af de inånga andra Sven-
ske Befälhafvare, som i slaget vid Kerkholm, d. 17 Sept.
1605, blef fången af Polackarna, under Kodlkewilz.

48. — Dess, ni. fl:s bref till IJerl. Karl, dat. Wittensten,
d. 22 Febr. 1600 (skr. på Tyska) underskr. af Lasse
Nilsson, Anders Joensson, Hans Jonsson och Håkan
Persson. Afskr Beklaga att på dessa gräns-
fästningar i allmänhet, men i synnerhet på Wiltenslen,
Ståthållaren icke haft lång varaktighet, hvarvid de sjelf—-
ve betyga sin trohet och lydnad under Kongl. Svenska
Kronan,

aonssoar, "fordom Hofforeer, boende
i Birkala Socken" (så kallar han sig sjelf i nedannamn-
de skrift); var måg lill salig Doktor Johan Raumannus,
"som för en run tijd sedan udi Upsala i Herranom af-
somnade."

49, — Dess bref till någon, som han kallar "Eders Nåde."
Orig. odat Söker hos Begeringen insinuera
sin anhållan om bref lill Laudsliöfdingen i Abo, alt
vara sig behjclpelig att så väl i släderne som på lands-
bygden eflerforska det arf hans hustru kunnat tillkom-
ma efler dess aflidne fader. I anledning hvaraf ock d.
9 Mars 1637, befallning härom afgick till Bror An-
dersson (Rålatnb), som då var Landshöfding öfver Nor-
ra och Södra Finland.

.-a n-n juits JÖMtA-insson', Borgmästare i Uleåborg
1668.

50. — Dess och Uleå Magistrats intyg, dat. Uleå d. 9 Maj
1668. Orig. med underskr. och Sigill Be-

tygar
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tygar det Landshöfd. Joh. Graan försålt en bop Kro-
nans Hospital tillhörige effekter.

._*A _»_!_?_«« __r_r_^_RXS*©.zr, Kammarskrifvare i Fin-
land, i Kon. Johan III:s lid.

51. — Dess och Kornelius Mårtenssons (förmod!. Domare i
orten) med anledning af K. Johan III:s bi ef af d. 20
Maj 1591, hållne undersökning i Loimjoki Socken, d,
12 Jul. s. å. Orig. uudcrskr. af dem begge.

_^it'_»_E_R« £_l_RS«o_r lill Botila. Denne Finske
Krigare Var en bland de många, som verksamt deltog i
sitt Fäderneslands olika öden, under Konungarne Sigis-
munds och Karl lX:s oroliga lefnad, hvarigenom han
äfven sjelf blef indragen i dessa liders politiska hvälf-
ningar. År 1596 var han redan Ryttmästare vid Fin-
ska armén, som, ehuru öivergifven af sin Konung, lik-
väl ännu länge fortfor alt med en likaså berömlig som
orubbelig trohet tjena honom. Derföre då de till följd
af krigsfolkets underhållande missnöjde och betungade,
samt af Hertigen och dess anhang hemligen underblåste
Finska bönderne, höjde upprorets fana, hotade de alt,
jemle andra Befälliafvares bosläder, äfven uppbränna
Anders fAarssons sätesgård ,

som torde hafva varit Bo tby
Säteri i Nyland. År 1597 var han, jemle Bertil I-
varsson och Bengt Suffringsson, satt till Slotlslofven,
d. v. s. Eefallningsman eller Slottsfogde, på Åbo Slott;*)
och då detla fäste s. å. gick öfver till Hertigen, blef
han, jemte flere andre af den Finska Adeln och det
högre befälet, med deras fruar och döttrar bortsläpad
till Sverige, i fångenskap. Här tvingade Hertigen ho-
nom 1598 atl, jemte åtskillige andre af de fängslade
Herrarne, tillskrifva den Finska arméns hemma varan-
de högre befäl, det Hertigen svurit en dyr och svår
ed, alt, derest de icke förenade sig med honom, han
skulle hämnas delta, så att barn och barnabarn skola

') Märkvärdigt nog finnes han icke nämnd i v, Stjernmans Svea och
Götha Höfdinga minne.
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minnas det. Ar 1600 d. 29 Jul. fick han Hertigens
Öppna Bref på sina förra gods; och befullmäkligades
_«anima dag atl ransaka om Adelns, i Finland, rusttjenst.
Den 6 Dec. s. m. utfärdade Hert. en befallning lill ho-
nom, att förfoga sig till Johan Bengtsson; och den 14
i samma månad, att med sitt folk begifva sig lill Dor-
pat. 1601 förordnades han af Carl Carlsson Gyllenhjelm,
alt, jemte Hans Bengtsson, förestå det Svenska lägret
vid Burtnick; 1602, d. 1 Januar., blef han Slotlslofven
på Wiborg; och några dagar sednare, tillförordnad Ståt-
hållare dersammastädes 1603, d. 7 Nov.. beordrades
han till Slotlslofven på Re%ral, och blef någon tid der-
på utsedd till Ståthållare på samma Slolt, hvilken be-
fattning han ännu innehade om hösten 1610.

52» — Dess, m. fl:s (å samteliga Finska Adelns och Krigs-
befälets vägnar) bref till Hert. Karl, dat. Åbo, d. 3
Aug. 1596 (framkom d. 16 Aug. s. å.); undertecknadt
af följande 23 Finske Adelsmän och Officerare: Axel
Kur ek, Anders Boye, Karl Ivarsson, Anders Larsson,
Arvid 2Y)nnesson, Axel Ivarsson , Klas Jakobsson, Björn
Bengtsson, Mäns Ivarsson, Hakan Tönnesson, Jakob
Olofsson, Nils Ivarsson, Kristjern Nilsson, Hinrik
Mårtensson, Per Jakobsson, Jusse Nilsson, Per Frijs,
Simon Simonsson, Karl Jakobsson, Juran Persson, Bengt
Ivarsson, Erik Knutsson och Matts Pävelsson. Orig.
kontrasigneradt med 16 st. i vax, ganska väl bibehåll-
na Sisnller Omförmäla: del de erhållit Her-
tigens bref, med underrättelse, att Konungen (Sigismund)
icke i år inkommer till riket, alt de således skulle
upplösa sin sammankomst, ocli livar och en resa hem;
samt i allmänhet icke lyda Hr Klaus Flemings befall-
ningar. Svara: att de icke kunna neka denne sin lyd-
nad , i allt hvad han på K. M:ts vägnar befaller dem
— äfven om det vore att draga i marken (i fält) emot
Riksens fiender; bestrida: att landet, genom någon upp-
fordran, blifvit besvärad , "hvilket icke skett är;" att
Ryllarne icke tagit af bonden, för en pennings värde
sedan "i fjordh effter Michaelis;" utan haft medlidande
med dem, "för deris olägenhet skuld;" alt de fattige
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Hofiiiännen med armod underhållit sig denna hårda och
dyra tid, i hopp att K, M., enligt sitt sednaste Bref,
derföre skall hålla dem skadeslösa. "Hvadh som dedh
belangande är, ded E. F. N. anvijser oss till vårt borg-
läger, szå må Gudh vetta hvadh Borgläger vij skole
hafva till alt lorväule, eliter E. F. N:s breff, icke een,
uthan niångha äro kombne här in i landet, synnerli-
gen till Österbotten, thermed E. F. N. hafver förbudit
att vij inthet Borgläger bekomme skole, hvarken Rytter
eller Knechter; uthan den vällplägen liafva våra Rylta-
re der bekommit, een part, att aldrigh få se deris hels-
ses dagar mera så langde de lefva, somblige hafva och
salt liffvedh till, och är dem iflrå tagedt allt ded de
hafva liaflt. Så kunna vij väll tänkia nådige Furste,
hvadh Borgläger oss der lillredt är, när sådana breff
finnes der för oss Doch må Gudh vette med
hvadh vij af E. F. N. sådant förliendt hafva, alt oss
skall blifva förvegret malhen, som oss af vår öfverbeett
undt och eflterlåtidt är Endoch E. F. N. för-
mel er ded är frijdh, så komma doch dagligen breff ifrå
Grentzen sålydande, att Rydzen unsäger oss med fiend-
skap; så franipt han nu icke strax bekommer Kexholm
in, vill han besökia oss, som tilförende/'

53. — Dess, m. fl:s Öppna Bref *) till "samtlige Krigsbe-
fälen, Ryltmäslare, Leutenampler, Fenricher, Knechte-
höfvidzmän, samt gemene både Ryttare och Knechtar i
Sverige;" dal. Åbo Slolt d. 20 Okt. 1596, undeiteck-
nadt af följande 31 Finska Officerare och Befälhafvare;
nemligen: "Hr Claes Flemingh, Axel Korek, Anders
Boye, Anders Larsson, TVillam Ruttven, Hartvich
Hinrichson, Hans Erichsson, Jacob Oluffsson, Nils
Christersson , Bengt Söffringsson , Mäns Ifvarsson, Nils
Ifvarsson, Lasse Nilsson, Christer Larsson, Christer
Claesson, Jons Persson, Axel Erichsson, Jöran Prytz ,

Lasse Märthensson, Påfvel Frille , Mårthen Claesson,
Bengt Larsson, Simon Sigfridsson, Oluff Peersson, Las-

") Dessa slags "Öppna bref" voro den tiden ganska vanliga, och
svarade ungefär emot vSra tiders sS kallade "Proklamationer"
ocli allmänna kungörelser.
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se Michelsson, T.Msse Nilsson, Sven Eriksson, Hans
Larsson , Steen Mattsson, Lasse Ingevaldsson och Sif-
vard Sifversson,' I'' Afskr. Underrätta, det
de bekommit Furstens Hert. Karls "föraktlige, spotske
undsäijelse bref, derutinnan han hafver skält oss för
hedningar, för vettvillingar, och K. M:ls o trog-
ne tjenare; hvilket skotzmåll vij vele hafva skutet
till eder alle samplligen, som med oss hafve varit i
marken, emoth Rijksens fiender, och seedt huru vij oss
steldt och förhållit hafve, och om vij sådant förtient
hafva." "Elafver och undsagt oss dermed, att han vill
sända någre hit ifrån Sverige, som skola hålla lin se-
syn med oss, och velat förmena oss vårt lifs uppe-
håll Han hafver ingen undantagit, hvarken
adel eller någon annan; liksom han tillförene jrllrat, alt
friden med Ryssen för den orsaks skull skulle blifva gjord,
efter K. M. icke hafver någon trogen tjenare
mera, hvarken höga eller låga, hvilket oss alla är allt-
för när sagt, det med hans egna bref kan bevisas, och
hvarföre vi mpd äran vela hafra oss försvaret.
Hvarföre vi och nu på sådane Furslens föraktlige,
hädelige och spotske bref, som icke hade bordl va-
rit Adelsmän och Krigsmän således tillskrifvit, hafve
gifvit sådant svar, som J af medföljande kopia hafve
lill alt förnimna." De omlala sedan huru Hertigen sist-
hdne sommar låtit rusta skepp och anvärfva krigsfolk,
i akt och mening alt hemsöka finnarne såsom fiender;
och tillkännagifvit del. han derifrån ännu icke ämnar
afslå; hoppas dock all de icke härtill skola låta bruka
sig. Derefler, heter det: "

— att med oss, såsom A-
delsmän och Krigsmän hålla huses3ru, såsom med
laudtbönder: der dock ingen husesyn plägar hållas med
skallbönder i Sverige — än sedan med Adelsmän, helst
af den, hvilkens undersåter vi icke äro — förr än vi
sådant vele undergå, förr vele vi låta vårt lefverne der-
öfver. Den aldra ringaste uti Sverige hafver lins och
hem-frid på sig och sitt folk: så målle ock H. K. M.
njuta samma lag; och icke något våldsamt måtte ske
jå dem, som H. K, M. trogne äro." De begära der-
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före att få veta deras svar, "hvad vi oss till eder sko-
la hafva till alt förse?" Hvarefter Flemingen särskildt,
på sitt dragande kall och Rmbetes vägnar, förmanar
dem, tviflandes icke att de skola lägga allt detta på si It
bjerta; tackar dem för deras förd na gemensamma kam-
ratskap i fält, lofvar alt Konungen skall belöna deras
trohet, och slutar sålunda: "En månad, tre eller fyra
går snart med, så kommer väl den lill oss, näst Guds
lillhjelp, som oss kan försvara, så fram t sådant icke
blifver tillbörligen afskaffadt.

54- —i Dess och Bertil Ivarssons (såsom hafvande Slotlslof-
ven på Åbo Slott) bref till Axel Kurek, dat. Åbo d.
29 Maj 1597. Afskr Anhålla alt han med
en del at de Ryttare han har i sin befallning måtle
skynda så fort som möjligt hit till befästningen, dem
till hjelp och bislånd "efter här sådant folk vill behöf-
vas, som man hafver, näst Gud, någorledes alt förlå-
ta sig uppå;" den andra delen kunde han lämna qvar
"för Hans Hanssons anslag skull." Berättar det Herti-
gen utrustar 5 skepp, i Stockholm, med det största ar-
keli, som de någonsin förmå bara, och låtit utgå tal,
att han skulle begifva sig till Kalmar: "men han skju-
ter icke dit han pekar; derför är rådeliget alt hafva oss
förvarade i lijd." Berättar vidare, att en hop af hans
parti varil här i Korpo på kundskaper, och förfört ej
allenast Fougletjenaren, utan ock Harald lynnesson på
Åland, "der hvar ärlig man se och dömma kan, hvad
på färde är." Bedja honom derföre komina sjelf hit,
för att ined de andre berådslå om deras gemensamma
bästa; samt tillsäga Hartvik Hinriksson, att han pantar
och qvarsäller alla skepp och skutor i Björneborg och
de näst omkring liggande städer och fläckar, lill H. K.
M:ts ankomst, hvilken de nu med folk, skepp och an-
nan förnödenhet ämna möta och beneventera.

55. — Dess och Bertil Ivarssons bref till Hinrik Leijel,
dat. Åbo Slott d. 29 Maj 1597. Afskr De
tvifla icke, det han af K. M:ts bref till Fältmarskalken
Otto Yxkull förnummit, alt det vore K. M:ts vilja och
befallning alt, der någon nöd fordrade, han skulle kom-
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ma detta land till undsättning; i anledning hvaraf lian
påminnes, att med det aldra första skynda hit till fäst-
ningen, i fullkomlig upprustning, med sina Ryttare,
och så många Hofmän han i en hast kan få med sig,
hvarvid han måtte gifva sin Leuptenant befallning,
alt, med de andra, öfverskynda sig straxt eller. "Hvad
eder öfverskeppning belangar, så panter skepp och sku-
tor, oansedt hvem de tillhöra, derom vi ock hafva H.
K. M:ts egen zedel, efter som J väl vete, käre Hinrik
Leijel, huru vår ordning derom beder, när sådane re-
sor för handen äro.

56. — Dess, m. fl:s bref till Arvid Eriksson, Axel Kurck,
Klaes Fleming och Hartvik Hinriksson, dat. Stockholm
d. 9 Dec. 1598, underlecknadt af Bertil Ivarsson, Hans
Eriksson, Bengt Söfringsson och Anders Larsson.
Afskr Underrätta om Konungens och Herti-
gens ingångne förlikning; bedja på Furslens vägnar att
Arvid Eriksson , Axel Kurck , Klaes Fleming och Hart-
vik Hinriksson genast måtte, emot löfte om fri och sä-
ker lejd, samt nåd och förlåtelse, skynda sig till Stock-
holm , för att medverka till en förening emellan Sveri-
ge och Finland. "I motsatt fall, har Fursten derpå en
svåran och hög ed gjort, att han, med hela Riksens
makt, skall åvägabringa enighet, så länge alt barn och
efterkommande, deröfver högt och hårdt sig alt besvä-
ra, hafva skola. . . . Della hafva vi fattiga fångar
eder samteligen, livar i synnerhet, till allas eders så-
som och våres egne lifsfare och endtelige undergångs
förbyggelse eder också till fullkomlig rättelse om H. F.
N:s nådiga begäran och alfvarlige förehafvande, icke
förhålla kunnat." Derefter anföra de, på Hert:s vägnar,
klagomål deröfver alt Arvid Eriksson uppsnappat och
förhindrat Storfurstens af Ryssland, till H. F. N. affär-
dade, breldragare att framkomma; hvilket han derefter
icke må understa sig alt göra; och fordra: att han, så-
som bevis på sin benägenhet och goda vilja, måtle lös-
gifva Hans Hansson lill Monikkala, samt H. F. N:s
fångna tjenare flera. "Men derest det icke nu står alt
göras, han (då åtminstone) ville låta dem njuta ett ärligt
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fängelse, oss fattige Konungslige tjenare till ön-
skad igen fog och liisa, om icke lill endlelig förlossning."

57. — Dess, m. fhs bref till Hertig Karl, dat. Karkus, d.
24 Nov. 1600; underskrifvet af Arvid Hinriksson Horn,
Juran Hinriksson, Arvid Tönnesson och Anders Lars-
son. Afskr Tacka Hertigen för hans ynnest
och nåd, särdeles den han låtit dem vederfaras vid Fel-
lin, i thy att han lofvat aldrig mera tillräkna dem,
hvad de emot honom kunna hafva förgått sig. Men
som fogdarne härom äro okunnige, anhålla de om Her-
tigens Öppna underskrefne bref, på det deras fatliga
hemmavarande hustrur och barn, som en del hafva li-
tet, en del alls intet att lefva utaf, ej måtte lida något
förfång till sina gods och gårdar; i synnerhet om nå-
got olyckligt skulle vidkomma deras i krig nu bortava-
rande män. Hvaremot de, å sin sida, försäkra Herti-
gen, om sin tro oeh lydnad.

58. Dess bevis och intyg, det Lars Michelsson i Helsing-
fors , gjort vederbörlig Rusttienst under det "långa Liff-
ländska kriget;" dat. Åbo d. 22 Dec. 1601. Afskr
(Han kallar sig deruti: "Jag Anders Larsson till Bo-
tula, Ryttmästare öfver Finska Adelsfanan.")

59. — Dess bevis, att Borgmästaren i Helsingfors Lars Mi-
chelsson fullgjort sin Rusttjenst under hans fana för
1603; dat. Reval, d. 20 Maj 1604'. Afskr. ..'...

Han kallar sig härvid: "tillförordnad Ryttmästare öfver
Finska Adelsfanan."

60. — Dess bevis alt Lydik Hinriksson (Jägerhorn) gjort
rusltjenst för sina gods i Tomtbacka, Sexby, Kimmi
ön, m. fl. i Borgå Socken; dat. Borgå d. 29 Januar.
1602. Af skr Han kallar sig häruti: "till-
förordnad Ståthållare på Wiborg, med dess Län, samt
Ryttmästare öfver Finska Adelsfanan."

61. — Dess bref till Kongl. Sekreteraren Erik Elofsson,
dat. Reval d. 27 (23?) Jun. 1609; Orig. Sigillet affallet.
Ank. till Jungfrusund d. 4 Jul. s. å. med Fendriken
Klas Klasson, som medförde Tennis Asser) I
anledning af Elofssons skrifteliga begäran, tillsänder han
honom nu Tönnis Asseri, för alt öfverlämnas honom i
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Åbo. Berättar att Öfversten Jesper] Mattsson begifvit
sig, med krigsfolket i Viken, för alt hindra fienden
proviantera Pernow. Underrättar alt Hans Rechenberg
och Karsten Schade hiltills varit Ståthållare på Wit-
tenslen; men alt K. M. nyligen ditföroidnat Moritz
JJTrangel, alt, jemle de båda andra, vara der Ståthål-
lare.

62. — Dess och Adam Schrapffers bref till d:o d:o dat.
Reval, d. 2 Jul. 1609; med Sigillet väl bibehållet.
Orig. med anteckning: "detle fick jag andra dagen ef-
ter jag var kommen till Reflle."' Alt de icke
fått några underrättelser om Fältherren Grefve af Mans-
felt, oaktadt Schrapfjer, för alt kunskapa härom, sjelf
varit rest Ull Hapsal. Att ett antal Franskt Rytteri an-
kommit till Wärderhoff, hvarom han genast underrät-
tat Öfversten Jesper Mattsson, med befallning alt be-
ränna Pernow. Alt krigsfolket här i landet äro "fast
nakne och illa stofferade till alt rycka i marken;" hvar-
före med budet önskas få en summa penningar till de-
ras beklädande. Att som Anders Larsson är sjuklig,
och Elof Elofsson dageligcn väntades till Reval, åter-
skyndade Schrapffer från Hapsal.

63. — Dess resepass och rekommendations bref för den till
Finland återvändande Knektehöfvidsmannen Lars Jö-
ransson, alt han, jemte dess knektar, måtte der fort-
skaffas och förplägas; dat. Narviske Åminnet, uppå Ry-
ska sidan d. 27 Sept. 1610. Afskr Han
kallar sig deri -"Ståthållare på Reflle och Krigs-Öfverste
vid Ivanogorod."

ANDERS iEW.iRTSS«_v' till Restad, eller som han
ock kallas Anders Lindormsson, känd af sin samlid van-
ligtvis under namn af Anders Lindersson, af den så
kallade For stena slägten, var en af Herlig Karls
tappraste och dugligaste anförare. Han var Riks-Rådet
och Fältmarskalken Lennart Torstenssons Farbror. Sjelf
blef han äfven Fältmarskalk, m. m. och dog 1605 ogift.
Var son till Linder Torstensson till Forstena, Öfverste

öfver
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Öfver allt fotfolk i Westergötland (f 1563) och Mar-
greta Andersdotter Ekeblad. Ar 1593 var han redan
Ryltmästare i Hert. Karls tjenst, och sändes af denne
i början af året ifrån Upsala, under det derstädes då
påstående mötet, norra vägen till Finland, och härifrån
vidare till Liffland, för att taga ny tro och huldhets-
ed af undersålarne och för att härifrån afhemta sina
egna Ryttare och Knektar; livarvid han hade hemligen
i uppdrag alt, öfver allt der han for fram, afråda det
Öfriga krigsfolket all lyda Klaus Fleming; hvarföre han
ock offentligen af denne beskylldes, alt liafva, ibland
allmogen, utspridt: det krigsfolket qvarhölls här i lan-
det, emot Hertigens vilja. I anledning häraf varnades
han af Arvid Eriksson att väl akta sig för Flemingen.
Är 1594 bivistade han, såsom Ryltmästare för 3 Feni-
ker Ryttare, jemte silt underlydande manskap, Kon.
Johan Hl.a begrafning. — 1598 d. 25 Sept. utmärkte
han sig vid Stångebro slag, der det egentligen var han
och Samuel Nilsson som först fördref de Konglige trup-
perne. Det var här, då han rännde emot Westgöta-Re-
gemenlet, hvilket kommenderades af hans goda vän och
bror Jöran Bosse, som man om honom har den histo-
rie, att då denne härvid ropat till honom: "Broder,
skola vi nu här mötas, såsom fiender," han säges hafva
svarat: "här gäller intet broderskap, utan krut och lod,"
hvarefter han sprängde hela Regementet i strömmen,—
1599, d. 26 Febr. blef han Ståthållare på Elfsborg, och
d. 1 Maj Höfvidsman på Elfsborgs Slott, Nylösa Stad,
med dess tillydande län. Blef samma år Fältmarskalk,
och salle Elfsborg och Westergötland i försvars tillstånd
emot K. Sigismunds flotta. — År 1603 kallas han af Her-
tigen i en skrifvelse af d. 11 Maj, "vår Troman och
Fältöfverste i Liffland Anders Lindormsson." — 1605 i
Aug. kallades han "Öfversten för Hertig Karls draban-
ter," då han med 4000 man tågade från Reval, för att
förena sig med Hertigen, men upphanns mellan Fellin
och Pernow af Polska Fältmarskalken Kodkiewicz, som
tillfogade honom en ej obetydlig förlust. Den 17 Sept.
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s. å. stupade han i det för Svenskarne olyckliga slaget
vid Kerckholm, sedan han före bataljen afrådt Herti-
gen att anfalla Polackarne, innan armen hunnit inhäm-
ta någon hvila efler dess besvärliga och mödosamma
mardier; för hvilken sin välmening, han oskyldigtvis
uppbar ganska hårda förebråelser.

64. — Dess bref till Hert. Karl, dat. Åbo d. 12 Mars
1593. Afskr Berättar att då han d. 12 Mars
kom till Åbo, var Joh. Sparre dragen sin kos till Liff-
land igen; och Hr Klaus Fleming hade rest till sin
gård, hvarifrån han sedermera ville draga upp till Ta-
vastland; "hvad han vill der beställa, kan jag intet få
veta." Öfversänder en kopia af det svar Joh. Sparre
af Finnarne bekommit; och besannar alt Flemingen icke
vill sända till Narva något af den fetalie, som hit till
Åbo ankommit, samt alt han ämnar taga alla de skepp
han kan öfverkomma, för att med 2000 man kunna
möta K. M. i Polen; hvartill han ock tänker begagna
denna felalie.

65. — Dess bref till d:o d:o dat. Hapsal, d. 9 Apr. 1593.
Afskr Omförmäler sig hafva kommit till Re-
val d. 25 Mars: "och var Joh. Sparre tre dagar före
mig sin koos dragen Ull Poland igen." Att han begärt
och fått ny ed af Adeln, Krigsfolket och Borgerskapet,
här i landet liksom i Finland; och att han bekommit
af alla Ståthållarne Jöran Boye, Arvid Eriksson, Gerdt
Denhojf, ThÖnnes Wrangel och Thönnes Maydel skrift-
lig ed, "Jydandes på samma salt som han i Finland
bekommit hafver." Men hvad som anbelangar sjelfva
landskapet, har han icke här bekommit annat svar, än
hvad han tillförene bekommit, då han drog till Fin-
land. Att han äfven besökt Narven, och att der står
intet synnerligen val till, "folket dör der flux sin kos."
Arvid Eriksson hade väl gerna velat sända ut knektar-
ne på bygden; men bönderne hafva ingen råd till att
hålla dera.

MBERS SlfiFßtnssox till Nårby (Noreby, Norr-
by?) Härförare i Finland under Kon. Erik XiV:s tid.
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von Stjernman kallar honom i sitt Sv. o. G. Höfd.
minne, "Anders Sigfridsson Rålamb till Bro och Aspe-
vik;" men monne icke härvid är begånget något miss-
tag?

66. — Dess, m. fl. af Krigsbefälets i Finland bref, till den
af dem då på Åbo Slott belägrade Hertig Johan, dat.
"Korpolaxbergh then 3 Augusti anno 1563;" och un-
derskrifvet af "Nils Boye, Claes Flemingh, Anders
Siffridzsson, Iffuar Monsson och Matts Törne." Orig.
med egenh. underskrifter och väl bibehållna Sigiller i
vax. Åi- ett ganska vigtigt och dyrbart historiskt do-
kument. (Se Bilag. N. 3.)

67. — Dess m. fl:s öppna lejde-bref för Hertig Johan och
dess Furstinna, med hennes fruntimmer, samt 40 Hof-
tjenare, Svenske och Tyske, (undantagande Polackar och
Italienare) som Furstinnan tillhöra, dat. Abo d. 12
Aug. 1563. Namnen voro ej undertecknade, utan an-
förde i början af skriften; och voro följande: "Niels
Boye till Genas, Claes Flämingh till Svidja, Anders
Sijfridtsson till Nårby, Ivar Månsson och Hans Lars-
son till Isnäs," Orig. De på yttre sidan fastade 5 st.
Sigiller borlfallne. Åfven denna skrift är en ganska
artig Historisk acquisition De kalla sig i bref-
vet: "den stormechtigiste högborne Förstes och Herres
Her Erichz then fiortondis Sverigis Götis och Vändis
etc. Kouungh Vår aller Nåd:te Herris underdånige tiä-
nare och befälheber öffver lians Konglige Maj:ts kriigz-
folck udi Finlandh;" och lofva Hertigen, m. fl. "een
frii sächer och Christelig leigde," emellan Åbo och
Stockholm; om han nemligen, enligt sitt löfte, vill
uppgifva dem slottet. "Doch med then förordh och be-
skiedh, att när Hans F. N. ther tillstäde komber, att
H. F. N. (för) ingen deel underståår, hvarckenn utaff
skepenn i landh att trädhe,' eller älliest någhot företa-
ger, förr änn Hög:te Kongl. M:tt vår aller nådigesle
Herre iher om tillkiänne giffuilt är."

68. — Dess bref till Kongl. Sekreteraren Olof Larsson,
dat. Norby d. 20 Dec. 1567; framkommit, enligt an-
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teckning, d. 2 Junii 1568. Or ig. egenh. skrifvet och
undertecknadt, med bibehållet Sigill Hvad fien-
dens belägenhet anbelangar, tviflade han icke det ju ej
Hr Hogenskild, som (härifrån) afrest, derom lämnat
underrättelse. De hafva nu i 2:ne nätter legat stilla i
Göinge. Huru länge de der tänka qvarstanna, har man
icke af fångarne kunnat utforska. Man har väl icke
kunnat göra dem något synnerligt afbräck, blott hvad
som dagligen sker mot dera, som äro ut på furagering;
hvarvid deras fotfolk i synnerhet lidit stor förlust, och
blifvit till den grad försvagade, att af de 2000 hake-
skyttar, som ankommo från Halmstad, endast 900 åter-
stå. Vidare så hade han ransakat om Hans von Glau-
bensbech, och funnit att han skall vara rättfärdig i sin
sak. För sanningen af denna uppgift våga Ryltmästa-
ren, Fenicken och Junckrarne sitt lif och gods, och ön-
ska derföre att han må få begifva sig hit ned Ull fanan
igen. Nu just inberättas af några uppbragta fångar,
att Hertigen ämnar i öfvermorgon begifva sig Ull Hol-
medahl, hvilket vore vår åstundan, att der komma till
handels med honom, efter alla skogarne äro igenhråtade.

.ixbkrs torstkxssox. Finsk befälhafvare un-
der Kon. Sigismnnds tid; en af dem som dämpade Bond—-
upproret i Tavaslland.

69. — Dess bref till sin Systerson .... dat. Ailila (eller
Actila — Ahtiala?) d. 9 Januar. 1597. Afskr.
Berättar att han varit i sällskap med fiender i Sysmäki
(Sysmä?) och fått deras Öfverste jemte 5 man till fån-
ga. Sedan drog han till Kumois (Kuhmois?) emot
en annan hop; och slog deras Öfverste ihjäl. Under
det han var der, kom en sfor hop folk från Rauta-
la m-bi till Sysmäki, så alt han blef midt emellan fien-
derne. "Men Gud i himmelen (säger han) hafver mig
hulpit, att jag icke miste en man. Jag var icke mer
än 24 stark till hest." Fienden bestod deremot af 400
man fotfolk, som vakade efter honom. "Nu i natt lära
de vara under Kur ila (Kurhila?) och Witola (Wii-
tala, eller Witarla?), för att ämna sig mot mig; och
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hafva vidare lofvat söka Nyland; hvarföre min k. Sy-
sterson vore rådliget att upprusta folk ifrån Nyland,
Borgare och bönder. Men jag hafver sändt Holsten nu
i denna nalt till Tavastehus efter krigsfolk. Gud vet
om de komma eller ej. De säga alt der skola vara
mera (förmodl. fiender?) än till 5000 starke. Men ha-
de jag halt hundrade man Ull, då ville jag försöka dem.
Men Gud i himmelen nu oss bevare förr än vi få folk.
livad mera är, kan jag munteligen berätta. Jag årkar
inlet skrifva, farväl! Gud late oss finnas med hälsan."

AXIiARSTJKRXA, liOß\l_UlS, Baron, Amiral-
General-Löjtnant, f. i Stockholm 1655, "j" på sitt gods
Knulstorp i Skåne 1714; g. l'-o m. Elisabet Kroger,
skräddardoller från Liibeck och syster till vice-Amiralen
Otto Sjöstjerna, 2:o m. Margr. Elis. Sparre, dotter till
Amiralen Gusl. Ad. Sparre till Biby, och dess fru E-
lisabet Klasdotter StjernskjÖld till Stjernberg. Han var
son till Skeppskapitenen Didrik Tiesen. År 1678 blef
han adlad som Holm-major. 1692 blef han Baronise-
rad, som Amiral, och 1693 introducerad under N:o 96.
— Är 1700 d. 25 Jul. kommenderade han den ena af
Eskadrarne, vid landstigningen på Seeland — 1705, d.
7 Jun., gjorde han med 20 örlogsskepp, 2345 Båtsmän
och 450 Soldater, oberäknadt de 400 man, livarmed han
förstärkte sig i Reval, den misslyckade landstigningen
på Retusaari (det nuvarande Kronstadt). D. 15 Jul,
s. å. gjorde han, med biträde af 1000 man hjelplrup-
per från Reval, andra gången, ett lika så misslyckadt
försök alt förstöra den vid Retusaari stationerade Ryska
flottan. — 1718 låg han med Svenska flottan mest he-
la sommaren, för motvind, stilla vid Reval, under hvil-
kcn tid Ryssarne hade på Finska sidan fritt spel, och
landsalle 2000 man i Nyland. I Sept. månad samma
år, öfverförde han hela General-Major Lybeckers armé
från Estiska kusten, utanför Retusaari, till Björkö, se-
dan man låtit hasa och nedskjuta alla arméns hästar,
som ej kunde medtagas. Allt detta, föranledt af ett
falskt bref, som Ryssarne skaffat dem i händerne, och
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hvaruti det bland annat hette, att General Apraxin
skyndade till Petersburg med 40,000 man. — 1712, d.
29 Dec. fick han Amiral-General-Löjtnants afsked.

70» — Dess bref till General-Major Schlippenbach, dat. i
Björkesund d. 1 Jun. 1705. Afskr Säger sig
hafva sändt sin son Kapitenen Ankarstjerna, m. fl. till
General-Löjtnant Maydel i Wiborg, med anhållan om
förstärkning af folk till den tillämnade descenten på
Retusaari. Men "i stället att hugna mig med assislence,
begynner han att formalisera sig om ett och annat; som
de berätta uti presence af en del sina Officerare, hvil-
ket ej lärer kunna hållas dölgt, och jag för min per-
son icke tycker om," I morgon tänker jag i Herrans
namn lyfta ankar, och tentera något med det manskap
jag hafver.

71. — Dess bref till Karl XII, dat. Skeppet Westman-
land, till ankars vid Wammelså tvert öfver Ön Retu-
saari, d. 21 Jul. 1705. Orig Underrättar del
han d. 9 Jul. bekommit från Reval 1000 man infante-
ri, af General-Major Schlippenbach, under Öfversten
Nieroths kommando. Nämnde Öfverste reste, efter af-
tal, till Gen.Major Maydel i Wiborg, för alt ännu en
gång förmå honom lämna folk, åtminstone dess 36 pon-
toner, som bära 600 man; men han ålerkom d. 12
Julii, utan alt hafva fått hvarken det ena eller andra.
Han lät derpå nämnde Öfverste, åtföljd af Kapilenerne
de la JVallée och Kråkel, jemte en af de bästa styr-
män Rajalin, stiga i briganlin, för alt sedermera med
en slup pejla kusten. Beskrifver derpå hela tillgången
af den misslyckade descenlen, i likhet med hvad Nord-
berg beskrifver den; blott att denne misstager sig på
datum. Den skedde nemligen d. 15 Julii och icke d.
25:te. Berömmer härvid mycket såväl Öfversten Nie-
roth som Öfverstelöjtnanten Schlippenbach. Slutligen gör
han Konungen på det högsla uppmärksam, att "fiendens
intention synes vara att sätta sig fast på denna orten,
hvartill han redan skall hafva flere stora skepp på sta-
peln, som ock galejor," I anledning hvaraf han un-
derdånigst hemställer "om icke in anlecessum kunde
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göras sådan anstalt, att denne magtige fiende, som allt
mer och mer förstärker sig, och söker att fortificera
Öen på det starkaste, kunde antingen i vinter, igenom
någon större magt och force, drifvas härifrån, eller ock
om detta ej skulle låta sig göra vintertiden, att E. K.
M. behagar befalla: alt i Wiborg, hvarest intet är ond t
efter virke och materialier, Ull nästkommande vår, för-
färdiga pontoner, samt en 40 ä 50 st. pråmar, som
man kan sätta musquetterie uppå förtäckte, och ett par
kanoner, hvilke jag förmodar skulle märkeligen facili-
tera descenten." Önskar dock framför allt, att flottan
ej mera måtte behöfva utrustas, med så mycken kost-
nad, som nu.

72. — Dess bref till d:o d:o dat. Skeppet Westmanland till
ankars under Wammelså d. 22 Jul. 1705. Orig. med
påleckning "exped. i Blonie d. 18 Aug. 1705."
Detta bref är ord för ord lika lydande med det förra,
hvilket således, för motvind eller annan orsak, icke
torde hafva afgått.

73. — Dess bref till Ministern i Polen R.Rådet Karl Pij-
per, dat. Skeppet Westmanland, till ankars i Björksund
d. 27 Jul. 1705. Orig. Sig. .....Underrättar, att
han hoppades med aktionen d. 15 Jul. på Retusaari,
hvilken' var anbefalld af Amiralitets-Kollegium, och
hvarvid han sjelf fick en kontusion af en kula i armen,
kunna icke blott förstöra den fiendtliga flottan, utan äf-
ven proviantera sin egen, der provianten dagen derpå
d. 16 var slut, änskönt han i en hel månads tid nöd-
gats gifva 5 mans rancon på 7 man, hvaraf sjukdomar
uppstått. Härigenom trodde han sig nu Ull fullo hafva
vederlaggt det om honom utspridda förtalet.

ASREP, AROIiS 1, torde- hafva varit en slägtinge till
f. d. Landt-Rådet i EsUand Fältmarskalken Reinhold
Anrep Ull Heel.

74. — Dess, och Anders Styfvertz's, bref till Hert. Karl,
dat. Helmud, d. 13 Dec. 1600. Af skr Be-
rattar, alt han haft bud af Herman Wrangs (Wrangel?)
som är vid Dorpat, med förfrågan: om de skulle hålla
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sig der, eller om de skulle gifva sig; hvarpå A. sva-
rat, att de i tid skulle gifva sig under H. F. N. "Der
i staden är och illa till freds, så de icke veta hvad de
skola göra." Johan Anrep Kurkarlsson (?) är ock der-
ifrån hit till slottet ankommen, och väntar flere efter
sig, som vilja gå i Hertigens tjenst. Beklagar slutligen
att sjukdom ryckt bort många af hans knektar, som be-
finna sig i borgläger här på huset, helst intet finnes i
förråd, hvarmed man kan vederkvicka dem.

AXR_E_P, JOHAX, torde vara densamme, som d. 5
Dec. 1600 fick Hert. Karls fullmakt att vara Ryltmä-
stare. En Hans Anreps (kanske den samme?) erhöll
äfven d. 30 Dec, s. å. hans öppna bref på Hofvet A t-
z i j e r f.

75. Dess bref till Hert. Karl, dat. Helmudt, d. 15 Dec.
1600 (skr. på Tyska). Afskr Att han ut-
sändt sin son på kunskaper, med hvilka, då han åter-
kommer, han lofvar sända honom till Hertigen. För att
bevisa sin underd. lydnad vill han sjelf på några dagar
begifva sig till Trykaten, Anhåller, alt såvidt Hertigen
vill upplåla honom slottet Ermis, han då målle få elt
öppet bref derpå.

76. — Dess bref Ull d:o d:o dat. Ermis, d. 25 Dec. 1600
(skr. på Tyska). Afskr Förmäler sig hafva
fått Hertigens bref af d. 16 dennes; det han med nå-
gra Ryllare skulle begifva sig till Öfverste Joh. Bengts-
son. Anför många ursäkter, hvarföre han nu icke kan
efterkomma detta. Lofvar, bara han fått 50 ä6O Ryt-
tare Ullsammans, begifva sig till Trykaten; hvarifrån
han sedan, om så befalles, vill begifva sig till Joh.
Bengtsson. Säger sig hafva förnummit det Junckrarne
i Lemsiska gebitet, uti en skrifvelse till Hertigen, om-
förmält sig icke kunna utstå med att hålla rustning;
hoppas dock att derpå icke måtte göras afseende.

MREP, REIXHOILR, till Heel eller Häle, Landt
Råd i Estland, sedermera d. 7 Nov. 1601 Svensk Fält

marskalk;
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marskalk; befann sig i Svenska lägret utanför Dorpat
1600, var en af dera, som mest öfverlalte Herm, PPrän-
gel, alt uppgifva slollet till Svenskarne. G. m. Dorotea
Hermansdotter TVrangel till Elistfer. Son af Landt-
Rådet i Estland Herman Joliansson Anrep och Margreta
Reinholdsdotter von Rosen,

77. Dess bref till Herman Wrangel, dat. Fältlägret för Dor-
pat d. 19 Dec. 1600 (skr. på Tyska). Afskr
Underrättar honom det Hert, Karl med en stor här och
arkeli inryckt i landet, och skulle äfven efter några da-
gar ankomma hit, sedan nu hela landet blifvit Sveriges
krona underlagdt. Han förmodar derföre, alt Wrangel
ville väl betänka sig, och icke utsätta sig med hustru
och barn, för den yttersta nöd och fara. Ber honom
komma ut till tals och rådslag med sin Svåger.

AKREP, reevhold, till Soor och Åkerby, var
Kon. Gustaf Adolfs Hofmarskalk; -j- 1623. Sednare
gången g. m. Dorotea Fromholtsdotter Tiesenhausen till
Lekeberg.

78, — Dess Enkas Dorotea Tiesenhausens supplik hos H,
M. Drollningen, det hon hos H. M. honungen ville ut-
verka för henne konfirmation å dess gård Åkerby,
med den derunder donerade ängslägenheten Bl an ek-
ängen, samt att Enkan, liksom dess man, måtte fa
njuta kyrkotionden af Hidinge. Orig.

AKREP, REI_¥UOL», Ull Raukoi; g. m. Mar gare
ta Diicker.

79. — Dess och dess hustrus salubref, hvarigenom de till
Kapitenen Gast. Grass till Koskis och hans fru Marga-
reta de la Moth försålde Tor ni la by i Tyrvis Socken;
dat. Koskis d. 2 Dec. 1649. Afskr.. .... Han sål-
de denna egendom för 325 Dal. k. m., som hans far
(Kapitenen Reinh. Anrep?) 1648, d. 28 Mars fått i
förläning.

80. — Dess och dess hustrus Margaretas till Raukoi, och
Anna Duckers till Ilmola, salubref, hvarigenom de till
bemälte Kapiten Gust. Grass till Koskis och Laitakylä,
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försålde Raukoi gård i Tyrvis Socken, för 1300 Da-
ler, utom diverse utbetalningar till vissa, i köpebrefvet,
nämnde personer; dat. Ilmola d. 15 Febr. 1652. Afskr.

AXTOXIUS, BARTROE», Munsterskrifvare vid Par-
tigångaren Major Daniel Luukkoinens så kallade Fot-
Dragone-bataljon *) i Ryska fejden, under Kon. Karl
XILs tid. Var dessutom hans handsekreterare, och för-
de således under Majorens fångenskap hela korrespon-
densen.

81. —*- Dess skrifvelse till General-Guvernören och General-
Kommenderande en Chefen Grefve Karl Nieroth; dal.
Björnilä d. 27 Jun. 1711 (ank. d. 30 Jun.). Orig. m.
Sigill Inrapporterar det hans Major Dan. Luuk-
koinen skall till Savolax vara hemkommen ifrån ett
parti; men som han ingen kunskap derom inskickat,
kan han derom ej lärana någon närmare relation. Dock
hade man förnummit, att han med sitt parti varit till
Narva strömmen, i Dubroa, Jf mil på denna sidan Nö-
teborg, och hitbragt 4 st. fångar. Sammaledes har Ka-
piten Toukka, som med en del af manskapet qvarblif-
vit, hemkommit till Savolax med 2 st. Ryska fångar,
som han bekommit \\ mil på andra sidan Petersburg.
En korporal med 10 man gemene hade ännu blifvit
lämnade qvar vid Narva strömmen, för alt gå öfver till
Ingermanland,

82. — Dess bref till d:o d:o dat. Björnilä, d. 2 Sept. 1711
(ank. d. 4 Sept. s. å.). Orig. m. Sigill Om-
förmäler det han, vid hemkomsten från hufvudqvarleret,
funnit för sig Gen. Major Armfelts bref, det han, en-
ligt order från Gen. Guvernören, skulle med hela sitt
manskap, inställa sig hos Armfelt, för att följa efter
(armén?); men som han af Gen. Guvernören äfven fått
order, att resa på parti på andra sidan Wiborg, dit
han med en del af sitt manskap tänkt begifva sig, så

*) Denna , såväl som Kerkkis och Lungstrisms fri-korpser, var pgenteli-
gen ett slags snapphanar, eller gueiillor, hvilka, såväl till manskap
som beJal , bestodo af frivilligt sammanrotade bönder, hvilka härtill
af Regeringen blifvit auktoriserade.
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visste han icke nu hvilkeldera han först borde göra.
"Men om Kapten Toucka skall föra commaudo, lärer
på ingen dehl gå väl!"

83- — Dess bref till d.o d:o i Tavastila, dat. nattquarteret
"Safvo-Taipal," d. 10 Sept. 1711 (ank. d. 14 Sept. s.
å.). Orig. m. Sigill Underrättar att han, till
följe af Gen. Guvernörens såväl munteliga som skrifte-
liga order, nu, jemle Korporal Hauseen och Kornelen
Kajänder, är dragen på parti, med 55 gemene af Ka-
pilen 'lillainens kompani och 58 man af Majorens kom-
pani; och lofvar han härvid göra sin bästa flit.

84. — Dess och Sam. Hauseens bref till d:o d:o odat. (ank.
d. 14 Sept. 1711). Orig Såsom båda höran-
de Ull Major Luukkoinens bataljon, nödgas de påmin-
na: att som en del af manskapet är beridet, hvilket
"man i synnerhet om vintertiden, på partier af nöden
hafver," det li. E. i tid ville vara betänkt på furage
för dem, till instundande vinter, "alt vi icke till sådan
oförsigtighel slälla kunna, såsom förledna vintras, all-
mogen till ruin, och Bussarna till crepering."

85. — Dess och Sam. Hauseens bref till d:o d:o dat. "Tai-
pallsari," d. 2 Okt. 1711 (ank. d. 5 Okt.). Orig. m.
Sigill Inrapportera, att det med bästa vilja icke
lyckats dem att på sitt parti inskaffa några fångar. Att
de besökt 2:ne vägar emellan Wiborg och Petersburg,
och sedermera en af Ryssarne nyligen anlagd väg, ge-
nom Toxoa Socken, till Kexholm; men alt der ej hel-
ler var något att göra. "Brigasneka, som är en slags
Amptman på Matoxi hof, var borta i S:t Petersburg."
Af inga andra Ryssar hördes, än de som ligga i garni-
soner. Sedan Kajander, med 14 man, blifvit sänd, att
kunskapa, till Narfva ström, livart de fiender tagit vä-
gen, som marcherat från Wiborg, återvände de andra
af brist på proviant. Bönderne omtalte, att i Kapplan
Oj a, 1£ mil på denna sida Petersburg, stod en Rysk
post af 300 man Dragoner; och vid Kexholm, "un-
der styckena," en Öfverste med 400 man Dragoner.

86. — Dess och Sam. Hauseens bref till d:o d:o i Lappstrand»
dat. Måhla Socken, Mälkkölä by d. 23 Okt. 1711 (framk.
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d. 23 Okt. s. å.). Orig. m. 5igi11.;.... Inrapportera
det de förnummit, alt fienden med 2 kompanier Dra-
goner och 1 komp. Kosacker skall slå i Pyhäjärvi,
patrullerandes Ull Kiviniemi. "Altså nödgas vi läm-
na våra hästar hit, och begifva oss härifrån till fots till
Mickolais, emedan vi hört alt Brigas-neka från Ma-
toxi, med en annan skrilvare skall hålla sig till der.-''

87. — Dess bref till d:o d:o i Tavaslila, dat. Björnilä d. 4
Januar. 1712 (framk. d. 9 Jan,). Orig. m. Sigill
Inberättar Kornelen Kajauders återkomst från Peters-
burgska sidan, der han 3:ne gånger haft inne hos en
fogde, som skall vara i slägt med Tzarens tolk i S:t Pe-
tersburg, och hvilken såsom säkert berättat: att Furst
Menschikoff d. 21 Nov. rest fr. S:t Petersburg åt Riga,
för att möta Kejsaren, som dageligen ålerväntades: alt
straxt efter Anders-dagen, de 2:ne Dragon-Regementer,.
som i somras varit i Wiborg, ankommit Ull Ingerman-
land, och straxt derefter 800 man Kosacker; och för-
utan dem skall 40,000 man förväntas dit, i afsigt att
så snart isen på Svenska sjön begynner bära, begifva
sig öfver hit till Finland. För deras behof, hämtas nu
som bäst 700,000 Tunnor mjöl (?) till Duderås. Från
bönderne i liigermanland skulle indrifvas furage och
boskap, så strängt, att på en hel skalt endast skall
lämnas quar ett lass hö. (?) Sist berättade han ock
att Major LAiiiikkoinen en gång ärnat fly från sin fån-
genskap, och varit en dag undandold; hvarföre han nu
skall vara illa handterad, och silta i Jemen, Enligt
Kapten Hauseens nu just inlupne bref om Löjtnant
Kärkis gjorde parli, på andra sidan Wiborg, skall han
ingenting kunnat uträtta; samt alt i Raulus skall stå
400 man Dragoner 150 kosacker och 200 soldater, för
att uppdrifva hö af allmogen deromkring.

88. — Dess bref till d:o d:o odat. insändt d. 25 Januar.
1712. Orig. .... . Omförmäler att han vid Herr
Major Luukkoinens Fot-dragone-bataljon i 4-y års tid
tjenl som en Skrifvare under 2:ne kompanier; att Hans
Exa, efter Majorens fångenskap, mundteligen lofvat
honom Kapitens tjenst under förbemälte fot-dragoner,
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samt skrifleligcn förordnat honom all föreslå Kapiten
Tillains kompani, i anledning hvaraf han nu således
anhåller om delta löfles ujrpfyilande.

ai'u ______ oi7, joiiax, var en af dessa gamla Karo-
liner, som i det längsta, och aldra sist emot Ryska öf-
A'erraagleu försvarade den plats, hvarpå S:t Petersburg
nu hvilar. Han var då Öfverslelöjlnant (sedermera Öf-
verslej för Karelska Kavalleri-Regementet och Kommen-
dant på Nyenskans; han dog 1706 i Rysk fångenskap uti
Novogorod. G. m. en ... . von der Pahlen. Son till
Gregorii ylpolloff, hvilken härstammade af en gammal
Rysk Bojar-familj i Ingermanland, och hvars broder
Wasilii Zebetrioff redan blef adlad af K. Gust. Adolf,
d. 13 Sept. 1631, med bibehållande af sitt namn Ze-
betrioff. Denne Joh, Apolloff var redan 1680 Öfverste-
löjtnant vid Karelska Kavall, Reg., då han till följd af
K. Karl Xl:s bref af d. 10 Aug. s. å. blef berättigad
alt, jemte dess bröder, Petter, som då var Kapiten, och
I<Vasili, som var Ryltmästare vid Wiborgs läns Kaval-
leri-Regemente, och sedermera Kommendant på Kopo-
rie, inlagas på Svenska Riddarhuset, der, han introdu-
cerades under N:o 912, med bibehållande af sitt förra
namn Apollof. — År 1689 d. 14 Apr. blef han Kom-
mendant på Nyenskans, den han efter ett tappert för-
svar, och flere modigt afslagne stormar, slutligen nöd-
gades d. 20 Apr. 1703, emot ackord, iqipgifva; livar-
vid besättningen blef bortförd i fångenskap, staden och
fästningen satte i brand, och i grund förstöide; hvar-
emot Tzaren kort derpå gjorde början att straxt nedan-
före, och närmare hafsmynningen, anlägga S:t Peters-
burg, hvilken siad, sedan den tiden, blifvit nog verlds-
kunnig i Historien. År 1704 d. 10 Aug. föll Apollof
andra gången i Rysk fångenskap, då Narva med storm
inlogs af Ryssarne, under Fältmarskalken G. B. v. O-
gilvis och Tzar Petters eget befäl. Hvarvid, efter
massackern, Gen. Maj. Henr. Rudolf Horn och 2000
man gjordes till fångar; och hvarefter Apollof icke me-
ra såg silt fädernesland.
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89,— Dess bref till Gener.-Majoren Henr. Rud. Horn, Q)
dat. Nyen, d. 4 Okt. 1700. Transumt In-
nehåller det Tzaren dragit sig med hela sin makt åt
Narva, hvilken han redan 3:ne gånger beslormat; nem-
ligen den 15, 17 och 19 Sept., men alltid med förlust.
"Hvarpå han undsagt sin milice, att om de ej inom 3
dagar intogo fästningen, skulle han låta massackrera
dem alla samteligen." Berältar vidare, alt Koporie slott
blifvit d. 25 Sept. intaget, och med 500 man besatt.
Att 7 st. Ryska lodjor blifvit anhållne, i hvilka, utom
järn, koppar och messing, funnos i kontant 15,396
plåtar och 5591 JJty Specie, hvilka, jemte manskapet
blifvit inbragle till Reval.

90. — Dess bref Ull d.o d.o dat. Nyen d. 20 Okt. 1702.
Träns Uppger, att i dag kl. 2 inkommo Ryt-
tare posterna, som berättade: att fienden allaredan an-
ländt till Tukcla; hvarföre allt kavalleri salt sig till
häst, och afmarcherat åt Finland, sedan infanteriet, bit-
tida på morgonen, aftågat förut, jemle artilleriet. Och
som de således lämnat staden utan vakt, nödgades A.
sticka den i brand, emedan fienden torde inträffa der
redan i nalt. "I går, före Öfverstelöjtnant Schlippen-
bachs afresa från Nöteborg har (Ryska?) Kronprinsen
ankommit till fiendens läger, hvarföre de i natt afbrännt
fyrverkeri, som vi sågo hit."

91. — Dess bref Ull d:o d:o dat. Nyen, d. 22 Okt. 1702.
Träns. . . . . . Som Gen. Majoren Landshöfdingen
Cronhjort med sin armé härifrån aftågat, ulan alt ens,
enligt A-s begäran, hafva qvarlemnat någon rytlare-vakt
i staden; och som han dessutom, genom Öfverslelöjnant
Kohler och Kapiten Sveiberg , låtit underrätta A. , alt

fienden alla redan vore i full anmarsch för att belägra
orten, så förklarar och försvarar A. sin åtgärd, att, på
grund deraf, hafva låtit afbränna släden. Sedermera
har man af fienden likväl ingenting förnummit, blolt
att ett parti af 2:ne estandarer, d. 20 dennes, attakerat
vår vid ett pass, ofvan om Tukiala, stående förpost,
och densamma illa blesserat; hvaraf 2:ne ryttare med
litet lif sedermera infunnit sig, och berättat, att: om
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ej vakten flytt, utan stått med alfvare emot, så hade
fienden straxt retirerat, helst om de våra fått sekurs.
"Nu skall Gen. Major Cronhjort med sin armée stå i
Hapakangas, men hvaraf den sin subsistens nu skall
få, vet jag icke, sedan fält-magazinet här uppbrann."

92. —> Dess (han namnes här såsom ÖfversLe och Kom-
mendant) bref Ull d:o d.o dat. Nyen d. 23 Okt 1702.
Träns Förevitar Gen. Major Cronhjorts upp-
förande, som icke förstärkte sig med Kexholms och Wi-
borgs läns oppbuds-nianskap, hvaraf redan en del till
lägret ankommit, och en del ännu var på vägen, utan
lät af ett löst och falskt rykte öfvertala sig att, utan
att ens rekognosera fienden, af tåga från Nyen, hvaraf
stadens uppbrännande blef en följd, helst vädret låg
från fästningen på staden (då det i annat fall knappt
kunnat ske ulan fara för fästningen). Cronhjort skall
ännu ligga i "Hapakangas," utan att hafva låtit patrul-
lera hit, eller sökt skaffa sig underrättelse om milt till-
stånd. Klagar ock deröfver, det han åtskilliga gånger
begärt att få till fästningen intaga diverse viktualie-va-
ror, utan att hafva fått kategoriskt svar förr än d. 18,
då han på eft. m., så ock d. 20., låtit afhämta något;
men nödgades af fruktan för den annalkande fienden,
bränna upp släden och allt det öfriga.

93. — Dess bref till d:o d.o dat. Nyen d. 25 Okt. 1702,
Träns. (ank. med Express d. 29 Okt.) Inbe-
rättar att i går ändlligen 2:ne Underofficerare ankom-
mit från Cronhjort hit, för att kunskapa, emedan hela
armén anselt fästningen vara belägrad; hvilka berättat,
att då armén d. 20 gjort uppbrott, hade den genom
nalten marcherat till "Hapakangas," dit den ankom-
mit om midnatten. Den 21, om morgonen bittida,
hade de haft allarm, som skulle fienden varit dem i
hälarne, hvarföre armén, sedan den en tid stått upp-
ställd, brutit upp och marscherat till "Walkiasarj,"
hvarest den nu ligger. Desse Underofficerare hafva mött
på vägen fem bönder ifrån Hepojärvi by af Toxova
Socken, hvilka berättat, att någon del af fiendens Infan-
teri varit i nämnde Socken, "men rört ingen raenniska,
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mindre någon orält tillfogat, utan befallt dera blifva i
sina heravister, och sin handtering idka." 9000 man
Infanteri skulle hafva, medelst lodjor, blifvit bragte om
bord; hvilket öfverensstämmer med Öfverstelöjtnanten
Schlippenbachs i går aftse hit inkomne skrifvelse, som
säger sig vid afresan liafva selt fienden embarkera ka-
noner på sina lodjor, och från Nöleborg föra dem uppför
strömmen i Ladoga. Apoliofs egna d. 22 dennes ut-
sände, och i dag återkomue, kunskapare, berätta att
fienden, som dragit sig tillbaka från Keltis, nu skall
stå vid Mus ti la åmuii, men på andra sidan om ström-
men —i huru stark, veta de icke. De patrullera till
Kellis, och öfverföra silt folk, med lodjor, från ena si-
dan till den andra.

94. — Dess bref till d:o d:o dat. Nyenskans d. 31 Okt.
1702. Träns innehåller: alt fienden, enligt
de i går ingångne underrättelser, skall ännu ligga i Nö-
teborg, å andra sidan om strömmen vid Ladugården.
Huru stark, vet man ej. På denna sidan strömmen
finnes hvarken Kavalleri eller Infanteri, endast något
arbetsfolk, som vid Mustila sågquarn hugga pallisader,
och tyckas vara mycket säkra, ty de liafva ingen vakt
hvarken före eller om sig. Uti Nöleborgs hackelverk
och på Muslila hof hafva de sett ingen menniska, en-
dast 20 lodjor under Nöleborg. Gen. Major Cronhjort
skall på allt sätt söka bemantla sin sednaste reträtt, och
dervid skjula skulden på Apollof, för stadens uppbrän-
nande, hvarföre här medsäudes kopior af hans eget bref
med Köhlert och Sveiberg (deri han nekade 50 man
Ryltare, som A. äskal, för alt besälla släden med vakt)
äfvensom afskrift af ett sednare bref ang. samma äm-
ne, dat. Walkiasaari d. 24 Okt. 1702. Upplyser alt
Cronhjort väl ulsändt tvenne patruller åt Nöteborgs vä-
gen, Öfverstelöjtnant Rehbinder, med 100 hästar, och
Öfverstelöjlnant Brakel, med 100 Dragoner, utan att

hvarken iiivänta deras återkomst, eller derom underrät-
ta A. Nu har han låtit sina Kavalleri-Regementer af-
marschera dels till Kexholms län, dels Ull Lera bal a

och
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och Toxova af detta Län; men Infanteriet har han
förlaggt i Walkiasaari kapell, hvaraf mesta delen
rymt till sina hemvisler, i synnerhet Öfverstelöjlnant
Hagens bataljon, hvaraf ingen enda själ, med undantag
af Officerarne, qvarblifvit.

95. — Dess bref till d:o d:o dat. Nyenskans d, 20 Nov.
1702. Träns Underrättar det Gen.Major Cron-
hjort gifvit order alt Öfverstarne Ramsays och Wran-
gels Regementen, jemte Presterskapet af Adelns Drago-
ner, skola i slutet af månaden marschera till Ingerman-
land i vinlerquarter, hvaraf A. förespår, att, för den
kontribution, som skall uppbäras, bönderne nödgas gå
från sina hemman. — P. S. Omnämner att Nöleborgs
och Koporie nedre del är illa medtaget af fiendens in-
fall, som gjort att invånarne lämnat säden obergad, och
åkrarne osådda; hvarutom landet blifvit mycket försva-
gadt af Regementernes af- och anraarscher, så att dage-
ligen ingå obeskrifveliga lamentationer, af bönder, öfver
deras usla tillstånd; af hvilka ock många redan flyttat
öfver till Finland.

AnCTOi»oiiiTAXus, gabrielj, Pastor och Prost
i Ulfsby, f... .. . -j- 1682. Son till sin företrädare Gre-
gorius Thomas Arctopolitanus. Var på sin tid en af
Stiftets förnämsta presler. 1656 blef han Filos. Magi-
ster; 1657 prestvigd till Huspredikant hos Grefve Gu-
staf Horn på Kånkas; 1659 Kapellan vid Åbo Dom-
kyrko Svenska församling; 1660 presiderade han vid
prestmötet i Åbo, och tog till ämne något som på den
tiden väckte den största uppmärksamhet, inom littera-
turen

,
såväl i Finland som Sverige, *) Presiderade an-

dra gången vid prestmötet 1669; och blef redan 1665
Pastor i Ulfsby. '

96. — Dess intyg uti den likaså lärda som bullersamma

•) Detta var Bisk. Terseri samma Sr, genom trycket utgifna "Förklaring
öfver Luthert Kateches ;'• hvilken bok genom Kongl. Brefvet af d. 9
Aug. 1663 blef förbjuden. Arctopolitani Synod. Disput. var: Pro-
positiones nonnutlce in dectaratione super Catechismum, quae jam in
lucem editur, überius explicatw. Resp. Hen r. Adolpho Tersero.
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tvisten emellan Biskopen Johannes Terserus och TheoL
Professorn Doclor Enevaldus Svetwidus, dat. Åbo, d. 12
Maj 1663 (han var då Arkediekn i Abo, och en af
Biskopens vänner). Orig. egenh. skr. m. Sigill.
Intygar: l:o att Risk. Terserus inför Konsist. Ecclesia-
sticum i Åbo uppläst hela sin Svenska Katekes, och der-
vid rälfat sig efter hvad samteliga Herrar Konsistoria-
ler, med afseende å några punkter deri, censurerat. —

2:o Att vid en publik Disputation*-akt i Abo d. 28
Mars 1663 "De Descensu Christi ad inferos" Prseside
Doct. Enevaldo Svenonio, hade Bisk. Terserus betingat
sig rättigheten, att, utan att blifva afbrulen, få anföra
sin mening ora "Kristi hel vetisfär d;" och ehuru
Svenonius ingålt härpå, hade han likväl flere gånger in-
fallit och afbrulit Biskopen i talet; hvaraf hände, alt de
båda skreko på en gång, "och vardt af dispulationen en
allercation," — 3:o Att, vid nämnde Dispulations-akt,
Svenonius svarat till elt af Terseri argumenter: "per
sequentem distinctionem, distinguo inter verba Libri Con-
cordice et ipsam oQd-odo^lav, quce mihi continetur, <b-c.
fb-c, hvilken distinktion Biskopen gillat, och, med tillämp-
ning deraf, anhållit, alt på samma sätt få förklara sin
mening om Libro Concordice , uppå sig sjelf.

97. — Dess bref till Biskop Joh. Terserus, dat. Åbo, d.
11 Juni 1663. Orig. egenh. skr Berättar sig
hafva varit kallad af Rektor d. 5 och 6 Juni på Kon-
sistorium Akad., der han blifvit tillfrågad åtskilligt an-
gående Disputationen de descensu Christi; i synnerhet
om ordet åzai3oh'mvtiV£og, hvilket ord Biskopen fällt
ej om nämnde artikel, utan om Dokt. Envalds Expli-
kation deraf, som han annars äfven kallat Articulum
papisticum fictum, nuper inventum, likaså om en hop
andra här förefallne saker, livarom Konsistorialerne gjort
en skriftelig relation till Hans Högl. Grefl. Excellence
{Brahe?) och hvilken skrift äfven A. bevittnat, "ön-
skandes att Rever. Dominus Episcopus och Dominus En-
valdus (måtte) blifva igen goda vänner."

98. — Dess bref till d:o d:o dat. Åbo, d. 16 Juni 1663.
Orig. egenh. skr '. Underrrätlar alt han d. 12
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dennes fått Biskopens bref af d. 5 i samma månad; och
fröjdar sig deröfver alt hans oskuld småningom börjar
komma i ljuset. "Hans Gudomeliga allmagt tillstoppe
ännu ytterligare alla falska munnar, som lögn drisleliga
tala!" Berättar att många vid hans afresa (till Stock-
holm) spått och önskat "en neeslig återkomst," men att
de nu begynt innehålla med deras domar och vänta med
ängslan pä sakens utgång. "UtafT Recloris och Senatus
Academici laal och svar kan jag inlet annat slutha, än
att the såsom oparlijske vilja gerna vitna och bekänna
hvadh the hört hafva och kunna minnas." Omnämner
att han, d. 12 dennes, lämnat till Rektorn Biskopens
bref, der då också Doktor Gyllenstolpe varit närvaran-
de; och alt han äfven samma afton tillställt honom en
kopia af Terseri relation, utan att då veta af den vid-
lyftigare berättelse Biskojien sjelf härom öfverskickat till
Dominus Rever. Cajanits. Den 13 Juni sammanträdde
Konsistorium, hvarest först upplästes Biskopens bref till
Senaten, sedan dess fullmakt för A., och sluteligen lät
Rektor, genom Sekreteraren uppläsa Dokt. Euvalds re-
lation, men som de då icke ännu hade fått Riskopens
egen, upplästes blott en kopia af punkterne. Rektor
lofvade sedan, ined nästa post, till Biskopen öfversända
en afskrift af livad som passerat här vid Konsistorium,
jemte vår utlydligare förklaring. Klockan 3 samma dag
om aftonen kom först Cajanits med Biskopens egen re-
lation, och beklagade alt den ej blifvit uppläst inför
Konsistorium. I dag, marknadsdagen, "har Rector raag-
nificus lofvat svara Reverendissimum Dominum Pa-
trera, både nomine Senatus såsom och särskildt skrif-
va på thet venligast till R:m D:m Palrem, önskar nu
såsom tillföreue allijdh all R:s D:s P. ville så laga at
Acaderaia Aboensis måtte icke blifva berychtat, utan
sakerna väl componerade, hvilket jag och sammaledes
önskar Befaller härmed Rev. Dom:m Pat:m
medli siö högtärade k. maka och barn under Gudz dens
högstes mechtige beskydd.''

AimiKLT, KARL. Friherre, General af Infanteriet,
och Kommenderande General en Chef i Finland i kriget
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emot Ryssarne, under K. Karl XILs tid; f. i Inger-
manland 1666, "j" 1736 d. 24 Okt. på sin gård Isnäs;
g, m. Lovisa Johansdotter Aminoff (f, 1685 "j" 1741);
son till Öfverstelöjtnanten vid Adelsfanan Gustaf Eriks-
son Armfelt, Är 1683 gick han i krigstjenst, som kor-
poral vid Nylands och Tavaslehus Kavalleri-Regemente;

\ 1686 trädde han i Fransk tjenst, der han förblef i 12
år, bivistade flere bataljer och belägringar i Italien och
Brabant, hvarunder han tjente sig upp från volontär Ull
Kapten. År 1700 återvände han till lngermanland, der
han under Gen.Maj. Cronhjort utmärkte sig i kriget e-
mot Ryssarne, hvarföre Karl XII gjorde honom till
General-Adjutant vid armén. Såsom Öfverste, attake-
rade han och förstörde d. 24 Januar. 1705 de fiendtliga
förskansningarne på Retusaari, och sprängdekort derpå
posteringen vid Seitskari. I Febr. 1711 öfverraskade
han och fördref den Ryska posteringen vid Ko i tlax hof;
i Mars öfverrumplade och förskingrade han deras kom-
mendering vid Hanokkala hof, och i April likaledes vid
Måh la, hvarefter han i Sepl. befordrades till Gen.-Major.
Beordrades i April 1713 nedtill Helsingfors, att förhin-
dra Ryssarnes der befarade landstigning. Genast begyn-
te han alt, till stadens och hamnens försvar, uppkasta
batterier och linier. När han härmed som bäst var sys-
selsatt, ankommo d. 8 Maj 5 Ryska Galerer och en
myckenhet små fartyg, hvilka angrepo honom på 2:ne
ställen; men nödgades begifva sig bort för Armfelts
goda anordning, sedan 3 af galererne förlorat det me-
sta af sitt folk. Men d. 10 Maj, bittida om morgonen,
anlände Tzar Petter sjelf, med några 10Q:de galerer
och andra fartyg, samt ett Blockhus och en bombarder-
kits med 18-pundiga kanoner, hvarefter staden hela da-
gen bombarderades och besköls med eld-kulor. Land-
stigningar försöktes flere, men förgäfves. Följande nat-
ten drog sig Ryska floltan kring Helsinge udden och
landsatte i Sandviken, på hvilken sida staden var läm-
nad utan försvarsverk, och kunde numera af den lilla
styrkan omöjligt försvaras. Då kallade Armfelt Rege-
ments Officerarne och stadens Borgmästare till ett krigs-



Armfelt. 53

råd, hvarest beslöts, så påkostande det än var, att, den
med mun och matförråd väl försedda, staden skulle an-
tändas ; hvarföre invånarne anlyddes att begifva sig bort,
med sin redbaraste egendom. Släden afbrann den 11
Maj, A. drog sig åt Borgå, lifligt förföljd af fienden.
I Sept. s. å. anförtroddes öfverbefälet öfver hela Finska
armén åt A. som d. 6 Okt. tappert, och i det längsta
försvarade passet vid Pelkänä, hvilket forcerades af
Ryssarne, under Furst Galitzin och Amiral Apraxin;
hvarefter han sedermera d. 19 Febr. 1714 lefvererade
den lika så olyckliga som minnesvärda bataljen vid
Stor-Kyro; livarvid sjelfva det fiendlliga Generalitetet
med beröm erkände hans dervid visade mod och tap-
perhet. I Sept. erhöll han order att med Finska armén
draga sig öfver till Svenska sidan, hvars kuster han de
följande åren betäckte och försvarade. Inbröt med den
så kallade Jemtländska armén 1718 i Norrige, Ull följd
af Karl XII:s befallning, der han framträngde allt till
Trondheim; men sedan han fått kunskap om Konungens
död och södra arméns återtåg, resolverade han att draga
sig öfver fjällen tillbaka, livarvid han hade den olyckan
att större delen af hans armé, under sjelfva Juldagar-
ne, frös ihjäl på fjällen, af inträffad stark köld med
yrväder. A. bivislade ännu sedermera kampanjerna i
Gestrikeland, och återvände efter freden till Finland,
der hau 1731 upphöjdes lill Friherrligt stånd, och blef
1735 General af Infanteriet samt Chef öfver trupperna
i Finland.

99» — Dess bref till Gen. Majoren och Landshöfdingen Ba-
ron Georg Lybecker, dat. Jerrälä £ mil från Nyslott d.
19 Aug. 1710. Orig, egenh. underskr. m. Sigill
Underrättar att han d. 15 dennes ankommit hit, "då
straxt af förposten ankom allarm, om fiendens uti lan-
det gjorda infall." Alt Regementet ankommit d. 16 då
A. , med 100 man till fot, gått ut att förstärka vakten,
och bese alla pass, som härvid äro alt observeras;
J'hvaraf befinnes sju på denna kanten." Fienden hade
varit vid Karelska gränsen, på andra sidan sjön, der
han utplundrat 8 gårdar, och tagit några karlar och
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qvinnor till fånga, hvaribland en del af de utaf ho-
nom bortsläppta qvinnspersoner berätta; "att fienden va-
rit 8 Eslandarer stark af de vid Kexholm stående 3:ne
Regementcr, som iörljudes uppsöka, och på 3:ne par-
tier efterslå Fendriken Longström." Inberättar äfven:
"ifrån Puumala afsände jag och ett parti att gå åt
Ruokolax, för att uppleta de palrullerare som fien-
den der brukar," och alt han här och i S:t Michel
efter sig lämnat Öfverstelöjtnant Essen, med 3:ne kom-
panier af Regementet, för alt bevaka de här befinteli-
ge passen. Nämner vidare, att Majoren skulle, jemle
100 man, i morgon sjöledes afsändas till "Norrlähns

Karelska sidan," för att derifrån afhämta de der be-
finteliga stora lodjor och båtar, på det fienden ej der-
af måtte kunna betjena sig. Beklagar sig vara utan
penningar, och att hans kavalleri icke är tjenstbart i
brist på hästskor och söm. Ofversänder härhos afskrif-
ter af det patent Gen.-Major Bruce låtit utgå, jemte
ett transumt af Magister Gråas skrifvelse. "Sacellanen
Simon Kexler skall bruka slort missbruk mot Sverige,
i det han åtagit sig att gifva allmogen fribref under
Tzarens lydno." Förfrågar om en sådan man icke
skulle fastgripas, hvaröfver han afbidar svar, då han
sedermera vill utkommendera ett parti att uppleta och
antasta honom.

fOO. — Dess bref till d:o d:o dat. Jerrälä d. 19 Aug. 1710;
Orig. eg. und. m. Sig Beklagar den brist
allmogen här i landet lider på salt, så att de, emot
förbud, varit tvungne föra sin boskap till Wiborg,
för att förskaffa sig denna nödvändighets vara; och att
de, i samma afsigt, nu äfven börjat ditsläpa sin span-
mål. Att man på inlet vis, hvarken till lands eller
sjös, kan hindra detta, emedan de från holmar söka
och finna utväg att praktisera sig fram dit. A. önskar
derföre, alt elt parti salt måtte för allmogens räkning,
sjöledes, hitsändas; först till Walkiala, hvarifrån det
sedan kunde hilförskaffas med båtar. Anhåller der-
jemte att brefposterne på den närmare vägen, måtte
indragas, i anseende till fiendens snapphanar, och till
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slörre säkerhet utsättas längs den stora vägen, hvarmed
Regementet uppmarscherade.

101. — Dess bref till d:o d:o dat. Järrälä Rusthåll i Sä-
minge Socken vid Nyslolt, d. 28 Aug. 1710. Orig.
eg. und. m. Sig "Rätt på stunden kom ifrån
förposten Slå 11, tijender in, det fienden sig öfver 2:ne
elfvar, med färgor och bålar, till Kärimäki Socken öf-
verlossat." Ångrar sig derföre, det han, enligt Ly-
beckers befallning, i går morgse afsändt sin Major med
100 man till Norrläns sidan, att afhämla dervarande
lodjor och båtar. "Emellertid har jag låtit utgå pu-
blikationer, att alla hemmavarande Officerare och ge-
mene, samt de ifrån fienden undsluppne, med krono-
beljenlerne och uppbudsfolket, skola infinna sig vid
Nysloltsmalmen; men jag fruktar att få af dem lärer
komma, helst den gemena man förljuder sig vara lika
kärt, under hvilken polenlat de äro." Dessutom be-
rättades att fienden genom Lappstrand ämnar, öfver
Pumala sund, komma med sitt artilleri emot Nyslott.
"I delta tillfälle rycker jag nu sjelf till Kärimäki med
några hästar; men beklagligt alt många ej kan brukas
i mangel af hästskor och söm.'' P. S. "Kommendan-
ten Lydinghjelm beklagar sig uti befästningen, ej haf-
va mer än en månads proviant för manskapet. Vid
min ankomst hit till orten, så hade Kapiten Buscher
ej mer ordinaire rekryter än 22 man."

402. — Dess intyg om Major Jo/i. Henr. Fieandt, dat. Lil-
jendal d. 15 Juli 1730. Kopia. Att han tjenat un-
der Finska armén i de framfarne krigen, blifvit som
oftast brukad på patruller, livarvid han varit mycket
lycklig och förorsakat fienden stort nederlag. Alt han
bivislat alla de vid Finska armén förefallne aktioner,
kampanjer och andra tillfällen, och dervid uppfört sig
som en hurtig och keck Officer, och alltid sig väl dis-
tinguerat. Slutligen hade han äfven varit fången, och
sig sjelf derifrån ranzonerat.

Aitvm KRllissox (Stålarm) Ull Lindö och Peitz,
Konung Sigismunds Krigs-Öfverste i Finland och Liff-



56 Arvid Eriksson.

land; Kommissarie vid fredsfördraget med Rysslnnd,
Amiral och General-Ståthållare öfver hela Finland, m.
m. i hvilken, den tiden, svåra och vådeliga befattning
han efterträdde den för sitt öfvermod lika mycket som
för sin halstarrighet emot Herlig Karl beryktade Hr
Klaus Fleming, vid en tidpunkt då Finland visserligen
spelade en egen och sjelfständig roll i Historien, ehu-
ru för det sjelft — en i högsla måtto olycklig; en tid
utmärkt af svält och hunger, mord och krig, uppror
och allmän förvirring; men en lid, å andra sidan, —

äfven i behof och rik på redbare män och stora ka-
rakterer. Få af våra landsmän torde hafva upplefvat
en mera omväxlande tid, och få innehaft ett vigtigare
embete än denne Stålarm; men också hafva få varit
försatte i en mera brydsam belägenhet än han. Om
således ingen hårdare pröfvat ödets skiften, så har ock
icke någon genomgått dem med den själsstyrka och det
sinneslugn, med den värdighet och resignation som
Arvid Eriksson. Trogen sitt fädernesland och sin Ko-
nung in i döden, sökte han, så länge som möjligt,
äfven bevisa Hertigen sin trohet; men då detta, till
följd af Hertigens myteri, icke mera lät sig göra, up-
pehöll han i Finland ännu länge, ehuru öfvergifven
af sin Konung, den magt och del anseende Sigismund
sjelf redan hade förlorat i Sverige. Ej nog dermed
att han hade alt bekämpa hunger och dyr lid, under
det han skulle besegra inre split och tvedrägt; han ha-
de äfven alt försvara landet emot Svenska öfverniak-
ten å ena sidan, och emot den Ryska å den andra.
Också fanns det i Finland troligtvis ingen, som härtill
var lämpligare än han. Klok och omtänksam i sina
beräkningar, driftig och verksam i sina handlingar, vi-
sade han alllid tapperhet och mod, då det gällde, ulan
att derföre vara en förflugen våghals eller en djerf säl-
le. Försiktig och hofsam äfven emol sina fiender, för-
gick han sig aldrig emot dem, liksom Fleming, i ord
och handling; i sitt väsende glad och munter, till sitt
hjerta mild och ädel, i sitt uppförande from och rätt-

vis,
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vis, älskades han lika både af fiender och vänner. Slut-
ligen, emot Hertigens ord och aftal, försålligen fängslad
i Åbo, blef han ingen förrädare emot siua förd na vän-
ner och vapenbröder, eller sökle, såsom Ax. Lejon-
hufvud m. fl,, rädda sig genom andras ofärd. Nej, i
sjelfva farans stund, och ännu på afrällsplatseii fram-
stod han öppet och frimodigt, tagande all skuld på sig,
hvarvid han bad, att ensam få dö för alla de andra,
hvilka, såsom honom underordnade, endast troget verk-
ställt hans befallningar, liksom han ållydt sin Konung.
Det är anmärkiiingsvärdt, alt, på dessa vilda och krigi-
ska tider, då mord och plundring hörde Ull ordningen
för dagen, har ingen grym och vå"ldsara åtgärd —■ icke
ens någon orättvis, kunnat läggas honom till last; tvert-
om har hans karakter blifvit stämplad af många vackra
och ädla handlingar. Och lika anmärkiiingsvärdt är det,
att Carl IX, som den tiden härtili fullkomligt var mot-
satsen, och för hvilken så ofta, äfven oskyldigt blod må-
ste fly la, hade mer än en gång dömt denna sin huma-
na, ehuru ihärdiga motståndare till döden, flere gånger
lålit honom utföras till afrällsplatseii, dock alltid der,
om ej förr, benådat honom Ull lifvet; stundom äfven
efteråt öfverhopat honom med de största förtroendeposter.
Med Krig3-Öfversten Axel Kurck måtte Arvid Eriksson
hafva lefvat i den förtroligaste vänskap. De delte ofta
ljufva och bittra gemensamma öden; och deras namn
förekomma vanligtvis skrifue tätt bredvid hvarandras i
dessa liders vigtigasle handlingar. Då här nedanföre upp-
räknas och omlalas så många af Arvid Erikssons bref
och skrifter, har man anselt sig äfven böra nämna nå-
got mera om denna mans märkvärdiga öden och lef-
nadsomsländigheter.

Han var gift med Elin Hermansdotter Fleming, hvil-
ken dog 1603, och blef begrafven i Tenala kyrka; och
med hvilken han icke torde liafva haft några manliga
arfvingar. Hans föräldrar voro Riks-Rådet Erik Ar-
vidsson Stålarm till Sydänmaa, och Beata gamla Nils
Grabbes doller Ull Grabbacka. Beslägtad var han med



58 Arvid Eriksson.

de förnämsta familjer inom landet.. Af hans ungdom
känner man icke mera än att han 1583 var Häradshöf-
ding i Nyslotls Län. *) — År 1584, d. 14 Juli, fick
han "öfversta befallningen öfver allt skeppsfolk, örlogs-
skepp, smärre och större Jagter, Lodjor och Båtar, som
i Finland voro." — 1585 kallas han "Amiral i Fin-
land," hvilken befattning han under Flemingens öfver-
befäl, tyckes hafva bibehållit till 1590, då han i Liff-
land slogs emot Ryssarne, under det man å andra sidan
handlade ined dem om fred.— 1591 i Aug. vann han,
i spetsen för några hundrade man, en betydlig seger,
hvarvid, enligt uppgift, 6000 fiender blefvo nedgjorde.
— 1592 d. 10 Juni blef han Ståthållare i Narva, och
samma år Öfverste för ett Infanteri-Regemente. —

-1593 d. 21 Januari afslutade han 2:ne års sliilestånd
med Ryssarne, för hvilken åtgärd han uppbar stränga
förebråelser af Flemingen. — 1594 d. 20 Juni fick han
K. Sigismunds stadfästelse på sin innehafvande Ståthål-
lare beställning i Narva; och kallades d. å. "Öfverste
för alla kneklar i Fin- och Liffland." I Juli samma år,
var han den enda, som lyckades att i Stockholm lugna
och till lydnad återbringa det missnöjda och uppstudsiga
Dal-Regeraentet. Han förorduades samma år till Kom-
missare, eller ombud, vid fredstraklaten med Ryssland,
hvarmed han det följande året hade mycket alt beställa,
såväl som vid gränsregleringen. — 1595, d. 15 Febr.,
afslöt han fred med Ryssarne, hvarvid de ingingo på
alla hans propositioner; dock ville de icke uppgå rågån-
gen, innan de iubekorame Kexholra, i anledning hvar-
af den fiendtliga sinnesstämningen ännu länge forlfor.—
1597, i Maj, öfverkom han Ull Finland, för att på-
skynda Kexholras öfverlämnande till Ryssland; men af-
stod derifrån i anledning af Finska Adelns protestation.

') Fordom utdelades .ofta till högre militair-chcfer äfven civila einheten
och tjenster, endast för att öka deras inkomster. I synnerhet var
detta fallet med Lagmans- och Hnradshöfdinge-tjensterne. Det är
troligt att ____. B. aldrig i Nyslotts Län förrättat domare tjeusten, en-
dast uppburit räntan, eller tingskapparne, under det en annan, si-
som i hans ställe tillförordnad, fått vidkännas besväret, för blotta
spovtlarne.
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Den 10 Juni s. å. förordnades han af tSigismund att ef-
ter Fleraingens död, hafva omvårdnad och beställa om
alla saker i Finland, samt attderulöfva den högsta mi-
litäriska myndighet, hvartill han redan förut af Finska
Krigsbefälet och Ridderskapet blifvit genom deras en-
hälliga val anlagen. I September s. år sökte han för-
gäfves hindra Hertig Karls och Svenska arméns land-
stigning vid Åbo; hvarefter han drog sig undan åt Ta-
vastland; men i December månad samma år, var han
åter Herre på Åbo Slott, som, efter Hertigens afresa,
öppnade för honom sina portar. — 1598, fick han Si-
gismunds fullmakt att vara General-Ståthållare öfver he-
la Finland och tillika Krigs-Öfverste efter Flemingen.
I Aug. månad s. å. öfverkom han med Finska flottan
och hären till Svenska skären, för alt möta och under-
stödja Konungen vid dess ankomst till riket; men sedan
han en lid förgäfves väntat på honom i Gröneborgs
hamn (belägen 6 mil ifrån Stockholm), återvände han
till Finland, lifligt förföljd af den Svenska Floltan. Dock
hade han här knappt fått kunskap om Sigismunds an-
komst lill Kalmar, förr än han genast vände om, och
intågade i Sept. s. å. med sina 3000 Finnar^ i Stock-
holm. Befriade de förut af Hertigen 1597 i Abo fäng-
slade, och såsom gislan till Sverige bortsläpade, frun-
timmer af Finlands förnämsta Adel; och ämnade just
marschera ned åt Östergötland, Konungen till mötes, då
han fick underrättelse om slaget vid Stångebro och Si-
gismunds snöpliga flykt, hvarefter Stålarm i Oktober,
i följd af Konungens order, skyndade sig med sill folk
öfver till Finland, der han vidtog kraftiga mått och steg
till landets försvar. — 1599, lät han i slutet af Maj
borllaga den vid Mustasaari, under Augustinus Larsson
sammandragna Österbottniska flottan, jemte allt artilleri
och proviant. Fram i Augusti s. å. utstod han på Abo
Slott, dess belägring af Svenskarne; hvilket han, strand-
satt på den af K. Sigismund utlofvade hjelpen, slute-
ligen, på grund af Hertigens bref och försäkran, npp-
gaf i September. På Hertigens befallning om Arvid
Erikssons arresterande, inkommo samteliga befälhafvar-
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ne vid Hert. Karls armé d. 28 Sept. med en skriftlig
förbön för honom; dock förgälves. Vid blod-scenerne
i Åbo, d. 12 Nov. s. å~ uppsköts väl Arvid Erikssons
och Axel Kurcks afrättning; men endast af orsak, att
Hertigen genom dera hoppades, antingen med godo eller
ondo, kunna erhålla några upplysningar ora de i hans
våld nu ölverlämnade Riksrådens förmenta planer och
starapliugar. De öfverfördes derföre lill Stockholm, och
underkastades pinliga förhör. Icke mindre än 3:ne sär-
skildla gånger, inom årets slut, ulleddes A. E, till af-
rättsplalsen, för alt halshuggas, och infördes hvarje gång
derifrån åler i fängelset. Hertigen ville genom lorLur
och dessa ohyggliga uppträden aflvinga honom någon
slags bekännelse. Men A. E, var icke den man, på
hvilken plågor och fruktan verkade. I allmänhet af ett
gladt och muntert lynne, skämtade han ofta i sjelfva
dödsstunden; och det var vid elt af dessa tillfällen, som
han gycklade de bekanta orden med hufvudstadens da-
mer, då de, lockade af nyfikenhet att betrakta hans hä-
danfäid, hade slällt sig i alla fönster.*) — 1600 släpades
han till Riksdagen i Linköping; der han d, 20 Mars,
da Riksens Råd halshöggos, ulleddes, jemte dem, till
döden. Redan var den röda mantelen utbredd för ho-
nom, och han gjorde sig färdig att blotta sin hals; då
det förkunnades honom, att verkställigheten af domen
afven nu blifvit uppskjuten till en annan lägligare tid
(hvilket annars icke just var Hert. Karls svaga sida);
hvarvid en löjlig anmärkning öfver sjelfva det sorgli-
ga vid delta tillfälle undföll honom. **) — 1601, vil-
le K. Sigismund utväxla Arvid Eriksson emot båda Her-
tigens bästa fältherrar Jakob de la Gardie och Karl

*) Han lyftade härvid på hatten och gjorde en artig komplimang för de
i fönstren gapande Damer. "Han hade alltid varit en vän af könet,
sade han, derföre om nu fruntimren, genom sin förbön hos Fursten,
ville hjelpa honom från denna hans förlägenhet, lofvade han vara
deras ödmjuke tjenare så länge han lefde."

•») »Hvad skola väl mina värda inedbröder nu tänka om mig (yttrade
han) då jag icke kommer efter dem; säkert lära de tro att jag farit
till helfvelet, då de icke finna mig i himmelen, dit de väntat mig ef-
ter sig."
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Karlsson Gyllenhjelm, hvilka då nyligen råkat i hans
fångenskap, och af hvilka den sednare var Hert. Karls
egen son på sido linien. Herligen utlämnade alla an-
dra, men vägrade nu, liksom sedermera 1605 att utgif-
va Arvid Eriksson; Ull följd hvaraf Gyllenhjelm må-
ste qvarsilta hela 12 åren i ett hårdt fängelse, deribland
64- år beslagen i tunga jernfjätlrar. — 1602, d. 9 Ja-
nuari, vid mötet i Abo, ingick samtelige Finska Rid-
derskapet och Adeln, till Hertigen, med en förbön för
Arvid Eriksson; i anledning hvaraf han ändteligen den
28 Aug. s. å. blef benådad till lifvet, och d. 9 påföl-
jande Augusti utnämnd till Lagman i Karelen. Blef än-
nu samma år Krigs-Öfversle i Finland , hvarefter honom
kort derpå anförtroddes ett Öfverbefäl i Liffland öfver
de der sammandragne trupper, der han de 2:ne påföl-
jande åren utförde åtskilliga krigsoperationer, till dess
Anders Lindersson d. 15 Sept. 1604 förlorade slaget vid
Wittensten. I sin vrede häröfver misstänkte och be-
skyllde Karl Stålarm att, af gammal vänskap för Po-
lackarne, icke hafva skyndat Lindersson lill hjelp, icke
heller i tid undsatt Dorpat. Han hemkallades genast,
fängslades, pinades och marterades, genom tortur, fler—-
faldiga gånger; dömdes slutligen d. 30 April 1605 Ull
döden. Hans bön var numera icke alt erhålla förskö-
ning ifrån dödsslraffet, utan l:o alt blifva skjuten af
soldater, och icke behöfva falla för bödelssvärdet, 2:o att
oslympad blifva begrafven, 3:o alt arfgodsen ej måtle
indragas, förr än hans skulder blifvit belalde. Han ut-
ledd.es äfven nu till döden, men blef åler från afrätts-
platsen tillbakaförd i fängelset. Det var nu femte gån-
gen Karl anställde med honom detta grymma skådespel.
Han lefde ännu länge inspärrad i fängelse, der han
slutligen tärd af sorg och bekymmer, samt försvagad af
sjukdomar och lidanden efter uthärdade torturer och
långvarig fångenskap, ändade sina åt tro och ära', kung
och fosterland, helgade dagar. Flan dog vid hög ålder
på Gripsholms Slolt, och begrofs i Käfverbo (Kärnbo?)
kyrka i Södermanland.

103. — Dess bref till "Riks-Rådet, Riks-Öfversten, Amira-
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len, m. m. Hr Claus Fleming, Friherre lill Wijk,"
d. NarflVen d. 22 Januari 1590. Orig. hela brefvet
är egenhändigt skrifvet och undertecknadt af A. E.
Sigillet ailället Underrällar all: "'same lime
korskisingen skede lellh han sin skellnishop berenne
Jama och i hiell slo nie landzknechther och en hop a-
nath folik, och sedan ville han inthet ålher liga till
handlings." "Men i dag om gud viill ville vii
stölthe till en hop han haller med sig her vidh han-
deils pladzen; gud gili oss licke." Underrättar vidare
det Krigs-ÖfvcrsLen och krigsfolket hos honom anhållit,
det han skulle vara denne "till hjclp i marken," på
det de sednare viste, hvem de skulle lyda, i händelse
någon olycka skulle vidkomma den förra. Alt han
nödgats lofva dem della, under denna vinter; "men
icke desle mindre viill iag beslellc efftler e. h. bege-
ren om siöö liandlingen her i Fiulandh."

104. — Dess bref till d:o d:o dat. Purltis, d. 2 Febr. 1590.
Orig. (?) Rapporterar det Ryssarne d. 24 Ja-
nuari ankommit till Jama, "och slrax Måndagen dhär
efther gaft Hans Burat husett op." Att de sedermera
framryckt en mil nära Purtlis, hela 80,000 man slarcke;
"hans förhop liaffir aldrig varit starck i mareken." Att
deras, och vår, förvakt allt jemt håller i hop; och att
Ryssen med sin slora makt nu kommit för Narven.
"Dän 30 Januarii skärmijssla jag medh hans hoop på
thett stora Rergedt på Ifvanogorodz Side, och vij hölle
med vår 110021 i våhr fördell, och han nedan för dän
Backen, wlt medh skogs laggen, och mitt i hopen Back
hans flöglar, där hade SlorförsLen slagitt sine Pauluner
up,män efther vij såga alt han vahr alt förstärk måtte
vij Besälte befästningen och drogo ther ifrån medh
hiertlans vee, Och nu haffir vij legradl oss här vidh
Purllis, dheris forings falk och vare kifves i hoop."

dhelt värste käre Här Glass att våhre knech-
tar och hofmän löpe alt förmånge til Rydzen,'' i an-
ledning hvaraf han önskar det K. M:t ingalunda må
börja en vinterkampanj, -"'Eliest bekårae vij flere för-
rädare änn vij väl behöfve." Hoppas för öfrigt, att
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om fienden nu bräuner några byar och borttager bo-
skapen, så skola vi näsla sommar betala dera det igen,
blott K. M. i tid vill vara betänkt, alt vidtaga de åt-
gärder, som saken fordrar, samt slutar dermed, alt om
detta folket ej bekommer hvad dem bör, "dhå ville
jag Önske mig hellre Bland en hoop Ulfvar än Bland
dhåm."

105. — Dess bref till d:o d.o dat. Kijell (10 mil hit om
Narva) och 5 Febr. 1590. Orig. egenh. skr. och un-
derlecknadt Underrättar att de i går, vid Klas
Flemings hof kommit i affär med "tollff tusen laltare
och riidsar som stor försten hafier sendtth utlh till atlh
sköffla och brenna." Då sände Arvid Eriksson och
JÖran Boye 200 man ut på kunskap, och "slrax utthan
för legrelh vorlth rnöllhe sama lallare vore kunskaper
der dii lenge napes och bleff vore offer metig och fon-
gatlh sa riilra *) och hans Maidell, do kom iag
med fiire fanor ritlher och satllie lill latlaren och dreff
honom på fliichtleu tre store millor from voilh leger,
der vii nogre hnudradh nedlade och fongett någre boi-
iarer och en knäs blelf slagen; men nu lige vii her
och förventthe hans lill komslh, om vij icke sloss med
honom do suelltthe vii alle i hiell, effter vii ere so
in kellatth her i landelth." Uppger det alla bojarer
säga att fienden skall vara 100,000 man slark.

106. — Dess skrifvelse till Riks-Rådet Erik Sparre, odat.
bekommet d. 11 Juli 1"90. Orig. egenh. skr. & un-
dcrt Tackar för vinet, som Sparren lillsändt
A. E. och hans fru. Säger, att sedan han hilkom,
har han icke varit till tals med H. M:t; och det H. F.
N. tält med honom "hafier inttetlh varith mikitth no-
digllh." Att han låtit begära af K. M.t "förloff" (af-
sked, permission?) hvartill Konungen svarat: "han mo
en vare här ett-skifftthe," och dervid tillagt: "vii viill
alle sto för en man;" med hvilka ord H, K. M. velat
pikera A. E., för den sedel han skrifvit vid Abo, "men

*) Ordet är svårt att deschiflrera; men icke är det Otto Wrangel, som
Girs i siu Joh. 111-.s Hist. p, 145 aulor.
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huru vii alle för en man stolth hafier giffer tiden medh."
Den ena punkten i ofvannämnde sedel, livarmed de
ville binda A. E. lydde: "om K. M. viill tage sex
eller siu alf dage do mo H. K. M. tage oss alle, der-
före och alle viille vii dö derföre som i Reflle skellh
er,'' dermed han mente J'atth ingin hafier orsak medh
skell sticke sigh för den handell undan." Den andra
punkten innehöll det Finska och Liffländska Adelska-
pet sammansatt sig alt draga öfver Ull Sverige, för att
bedja K. M:t "alth dii en gongh molthe konie Ull fredh
eller allvarsamer krig en ber Ull skelth är." Den tre-
dje punkten innehöll, alt ora desse föreskrifne rällraä-
tiga vilkor icke blifve antagne, "do kunne till effinliirs
suerigis rike kome i stor olliicke och för derff."
"Delthe er den zedell iag hafier varitlh rriibuteretth
före H. F. N." Vidare hade A. E. i något af sina
bref till Furslen, Klas Fleming eller Olof Sverkersson,
bland annat råkat skrifva, angående belägringen af Nar-
va, förlidue vinter; "att K. M. sparat penningar, och
icke låtit bygga bröstvärnen på bastionerna, hvarigenom
fienden falt öfverhanden. "Den punctt haffer dii god
herrer lesitt för K. M. jagh befaller miti säck gudh
allzmetig och viill se atth iag kan bekotne orloff af
denne tiensth efftther H. K. M. haffer getth mig bod
erfflig och till liffslid."
— Dess bref till Hertig Karl, dat. Narva, d. 26 Ja-
nuari 1593. Afskr Omnämner det han lill-
skrifvit Flemingen, och bedt honom med 'oåtar, från
Porkala udd, öfversände någon felalie till Reval, i an-
seende till den stora nöd som här på fästningen om-
trängde. Delta har han icke gjort, "hvarigenom mån-
ga knektar äro döde blefne." Till svar hade A. E.
endast bekommit en hop spotska skrifvelser; och icke
nog dermed, utan tillskref han knektarne här på be-
fästningen, "och ville hitza folket mig nppå halsen,
hvad folket hade icke bättre vetat och förstått, än som
hans skrifvelse innehöllt." A. E. öfversänder afskrif-
ter af dessa hans bref, med tillägg: "Genom sådane

hemliga
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hemliga stämplingar och uppror, hade befästningen kun-
nat lutleligen komma fienderne i händer och undan
Sveriges krono." Beder derföre, det han icke målte
vara under Flemingens "träldora och regemente," hvil-
kel ock fleres åslundan är; och begär slutligen om Her-
tigens råd i saken, "hvar jag målte komma med ho-
nom till Rälta, efter der äro någre ärerörige ord, som
mig angår."

108. — Dess bref till d:o d:o dat. Narva, d. 28 Febr. 1593,
(ank. d. 17 Mars till Upsala, med en enspännare från
Anders Lindersson). Afskr Berällar att Joh.
Sparre ankommit di 7 Febr. till Narva, med bref från
K. M. i Polen till krigsfolket och borgerskapet; att
han begärt en skriftelig ed af A. E. och de gemena,
hvilket de vägrat; dock sluLeligen lofvat, enär han först
bekommit skriftlig ed af allt krigsfolket i Finland;
"från dem kunna desse sig icke söndra." Att bär gått
elt säkert rykte, det Storfursten skall vara ombragt;
"och nu nappas den slägten Romanovitz och Boris
Gudenow och Bugdan Bolsko om regementet." Alt
kommunikation, häremellan och Muskov, var afbrut.en.

109. — Dess bref till d:o d:o dat. Narva, d. 15 Mars 1593.
Afskr Anhåller det Furslen ville skrifva Hr
Klas Fleming till "ett hård t bref:" det han ej måtte
låta förskingra den felalie, som är infrusen i Finska
skären; eljest lider denna fästning en stor nöd i som-
mar, ty här i landet är intet att fås. Underrättar att
alla vägar, lill och från Ryssland, äro spärrade; och
bekräftar: "att Storfursten är ombragl, och Boris Gu-
denow med de andra Herrar liafva stort mord och par-
lamenle i Muskoven mot hvarandra."

110. — Dess bref till Anders Lindersson, dat. Narva, d. 2
Maj 1593. Afskr Underrättar det Hr Klas
Fleming affärdat sin oägta son lill K. M. i Polen, och
beskyller Hertig Karl, alt vilja komma uppror tillväga
emot K. M. Alt Henrik Leil försäkrat, att Flemingen
i Finland låler efterslå Anders Lindersson, för atl, om
han kan få fatt honom, låta hugga hufvudet af ho-
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nom. "Men mig hoppas till Gud att Hr Claes stora
mod skall engång få stackol folier."

11l. — Dess bref till Hertig Karl, dat. Narva, d. 12 Maj
1593. Afskr Anhåller alt ifrån Sverige måt-
te blifva hitsändt råg och malt, efter man förnimmer
alt det, som hit var ärnadt, och blef i Finska skären
infruset, "är allt förryckt utaf krigsfolket som i Fin-
land i vinter varil hafver."

112. — Dess bref till d:o d:o dat. Narva, d. 24 Maj 1593.
Afskr Inberältar att Proviantsktifvaren Da-
niel kommit till Narva med en hop malt och något
kolt; "det mesta köttet deraf har Hr Klas Fleming lå-
tit fördela åt de Westgöte hofniän." Anhåller det Fler-
tigen målte sända 2me eller flere personer alt tillse hu-
ru Flemingen hushållar med fetalien, efter som han
från Pällinge låtit återföra provianlfarlygen till Hel-
singfors; troligen för att sjelf först utvälja det bästa,
och sedan sända hit det sämsta, såsom han tillförene
gjort. Besvärar sig deröfver att Flemingen kallat A.
E. för en "Ijugare," och repeterat mycket af hvad
höglofl. i åminnelse K. M. för 3 år sedan låtit und-
falla sig, i anledning af de misstankar han då fattat
till A. E., genom Flemingens och hans ledamöters till-
skyndan, men hvilket allt han sedan till gunst och nå-
de upptagit. "Men jag förnimmer, sedan han icke
längre kunde komma de gode Herrar i ytterligare o-
lycka hos Höglofl. K. M och hos E. F. N. måsle han
nu vräka sin vrede på mig, faltig karl, och mina ge-
likar."

113. — Dess bref till d:o d:o dat* Narva d. 14 Juni 1593.
Af skr "Herr Claes Fleming hafver skrifvit
mig till, undsäger mig i sitt bref; så snart H. K. M.
i Polen kommer i Riket, då vill han ändleligen klaga
halsen af mig. Ora E. F. N. icke håller hand öfver
mig, så gör han sin största flit att han må komma
mig i olycka, der Gud förbjude H. K. M. och E. F.
N. ställte någon tro till honom."

114. — Dess bref till d:o d:o dat. Narva, d. 28 Juni 1593.
Afak r "För 8 dagar sedan hade Anders
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Knäck, utom annan felalie, borttagit äfven 100 Tun-
nor mall, från ett skepp som skulle hit. All den pro-
viant som utgjordes från Åland, infördes på Abo Slott;
och hvad gammalt der förut fanns skickades hit." Be-
der att Hertigen ville härom tillskrifva Provianlmästa-
ren Sven Bertilsson, på hvars befallning detta skett;
och råder Hert. alt låta fängsla denne Anders Knäck,
som i vintras låg vid Porkala udd, och bröt upp alla
bref emellan Hertigen och Arvid Eriksson; "emedan
man af honom kunde få vela mycket, hvad man nu
icke känner."

415. — Dess bref till d:o d:o dat. Narva d. 10 Aug. 1593
(ank. d. 30 Aug.). Af skr Underrätlar om
den stora olycka, som är skedd här på Narva Slott,
genom oförsiktig behandling af krulet. Alt nemligen
Bengt Severinsson sändt en Arkeliskrifvare hit till Liff-
land, för att inventera krut och andra krigsmunitioner.
Denne hade kommit till Narva, under den tid A. E.
varit rest till Reval, för att af Jöran Boye begära
några 100 Tunnor fetalie till låns, för fästningens be-
hof. Emellertid begynte Aikelimäslaren inventera kru-
tet, hvilkel han från de underjordiske hvalfven lät upp-
föra på Slotlet, der han begynte uppslå tunnorne, och
fylla livad som feltes, för alt sedan väga dem. Väl
hade Nils Olofsson varnat Aikelimäslaren och Bysse-
skyttame, alt härvid gå varsamt tillväga; men de men-
te tro på, det de nog förstodo sig på att bandlera så-
dana varor; och att det icke nu vore första gången.
"Men huru de med yxorna slogo på banden, kom el-
den dermed lös; och sprang dervid först den ena krut-
kammaren, och sedan den andra, och sprängde äfven
salarna i luflen, som voro på krulkammaren." Af
Arkelimästartn och Bysseskyttaine fanns icke mera igen
än en hand. Arvid Eriksson miste dervid sex sina
tjenare, alla sina kläder, rustningar och värjor, jemte
allt sitt silfver. Han lofvar dock att ånyo låta befä-
sta Slottet mycket bättre än bvad det förut varit, hvar-
till han här närmare uppgifver planen. "Byssarne på
Ivanogorod ledo och en stor skada på folk och hus. Af
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den konstnärens *) instrument och materier som E. F.
N. sände hit i förgångne höst gjordes mesta skadan
både på Slottel och i staden."

416. — Dess bref till Riksens Råd, dat. Narva, d. 2 Okt.
4 593 (ankom med Nils Olofsson d. 6 Nov.). Af skr.

Underrättar alt Ståthållaren på lvanogorod fle-
re gånger begärt att få veta namnen på de blifvande
Kommissarierne vid Fredstraktaten, och när de skola
komma, efter tiden redan är ute. Alt Ryssarnes sän-
debud härvid är, nu som förr, Michael Klobowitz.
Att A. E. bekommit Hertigens bref, hvari hati ber
denne underrätta nyssnämnde Ryske Ståthållare, det
Hertigen önskade uppskof härmed, till K. M. sjelf in-
kommer till riket. Råder Riksens Råd atl hitsända nå-
gon förtrogen af Sekrelerarne, som, med någre högre
Em betsmän häri landet, kunde bedrifva denna handel.

417. — Dess bref till Olof Sverkersson, dat. Narva, d. 13
Okt. 1,593. Afskr Underrättar att Storfur-
slens Sändningebud d. 5 Okt. ankommit till lvanogo-
rod, beslående af följande personal: l:o "den högsta
principalen är Okolnilz och Namesnik till Kaluski I-
wan Samsonowitz Turonima;" 2:o en Flofjunkare och
Namesnik till Jelatheu Ostafim Michaelowitz Puskin;
3:o en Kanlsler Gregorius Iwanofim Klubokoff- 4:o
äfven en Kanlsler Puskin JVitruoff, hvilka högeligen
beskärmat sig deröfver, att ej, enligt setlnaste handel,
och Hertigens och Rådets skrifvelse med Per Rasmus-
son, de Svenke Sändebuden ankommit. Alt A. E.
ursäktat saken dermed det H. K. M. fördröjt sin åter-
resa till fäderneslandet; hvarföre de lofval vänta här i
3:ne veckor på våra Kommissarier. Ber Olof Sver-
kersson derföre påskynda deras resa, och föreslår att
fredshandeln ej bör ske på Ryska sidan, utan på en
holme midt i strömmen, kallad Kijfsholmen, der
afven i Härmästarnes lid blifvit hållet samtal. Delta
anser A. E. böra lända K. M. och kronan Ull ära.
"Om nu min kära Bror syntes, och jag visste K. M:ts

t. Härmed torde förstås ofvannämude Arkelimästare.
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nådiga vilja, då ville jag nu straxt begynna på att
fordra, det deras Säudningebud målte komma på den
holman."

118. — Dess bref till "Nils Olufsson till Meldola, Slotts-
lofven" (hvilken d. 2 Okt. rest öfver till Sverige) dat.
Narva d. 13 Okt. 1593. Afskr "Kära Niels
Olufsson, sedan J drogo hädan, kom Ryssens Sänd-
ningebud lill Ivanogorod d. 5 Octobris" etc. (af sam-
ma innehåll som det föregående brefvet).

419. — Dess bref till Hertig Karl, dat. Narfven d. 9 Dec.
4 593 (ank. till Nyköping d. 22 Jan. 1594). Afskr.

Att dessa dagar hilkommit 3 fartyg med pro-
viant, det ena från Stockholm, det andra från Kalmar,
och det tredje från fiorgå län i Finland; hvilken feta-
lie kora i den aldra störsla nöd; "här var i några vec-
kor slält intet till bröds." Omtalar åtskilliga åtgärder
dem han vidtagit att provianlera fästningen; hvarefter
det heter: "Jag förskickar en Ryss till ' Högb. K. M.
som är i dessa dagar lupin ifrån Ivanogorod, och vet
vissa kunskaper alt berälta, huru Borys Gudenow sig
ställer emot Storfursten , och hvad stämplingar han drif-
vcr med Tattarn och Turken der i Muskoven, och nu
skall (förbemälle Ryss?) vara bägges deras Sändninge-
bud." Atl A. E., i anledning af K. M:ts bref, tillsagt
dem på Ivanogorod, det hvardera Rikets fredskonimis-
sarier målte sammanträda Fasllagsliden i Narva. Be-
klagar sig, det Hr Klas Fleming vill bringa honom i
K. M:ts ognnst; ber Hertigen motverka defla, hvare-
mot A. E. lofvar blifva Hertigen bevågen så länge en
blodsdroppa är varm i honom, "om det än vore Herr
Clas Fleming Ijuft eller ledl."

420. — Dess bref till d:o d:o dat. Feijon d. 18 Sept. 1594.
Afskr Underrätlar det han, Hinrik Leil,m.
fl. nu äro komne hit till Feijon, vid hafvet, men vå-
ga icke öfver, för den starka stormen ; atl han redan
tvcnne resor varit nära om halsen, alt en skuta i hans
följe blef borta, hvarvid Hinrik Olsson drunknade med
sina tjenare, och flere andra. Lofvar alt med en liten
båt begifva sig Ull sjöss, det förslå vädret aldrig så
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litet lugnade af. fiöiifaller atl de knektebefäl, som ef-
ter honom qvarslannade i Stockholm, måtte i tid blif-
va dädan fordrade, hvar till sine knektar igen, så
kunde man hafva deslo bältre gehör hos folket. "Jag
beder för Jesu namns skull, att E. F. N. icke ville för-
gäta Narffen, med fetalie och penningar till Knektar-
ne, så ock kläde till Bysseskyllarne."

421.— Dess bref till d:o d:o dat. Korpoströra ....(tyc-
kes vara skrifvet några dagar sednare än det förra)
Afskr. Förmäler det han i Åland mött en
brefdragare från Narva, med bref från Hr Sten Ba-
ner, JÖran Boye och Niklas Rask, hvilka bref nu öf-
versändas till Uertigen, och hvaraf man kan förnim-
ma den stora brist på felalier, som nu råder i Narva;
och nu tillstundar likväl vintern. Klas Fleming har i
Åbo sagt åtArvid Erikssons hustru, att all Finsk Rän-
ta skall till Abo Slott. Beder om det kläde, salt, m.
m. som Hertigen lofvat.

122. — Dess bref Ull d:o d:o dat. Narva, d. 12 Nov. 1594
(ank. d. 7 Dec.) Inberältar det vi kommit
med Ryska Sändebuden att sitta d. 9 November, sedan
korskyssningen skett d. s:le i samma månad; atl de
återfordra Liffland och Kexholm ; och vi deremot Iva-
nogorod, Jama och Koporie, Nöteborg och Riitamaa,
sammaledes uti Lappmarken. Att Ryssarne nu visa
sig benägnare till fred; och att vi åter skola med dem
sammanträda d. 13 Nov. Beklagar hungersnöden i fäst-
ningen, och anhåller åtminstone om 2000 daler, och
att Hertigen icke måtte förgäta de Skottske Ryttarne,
som hafva ringa att hjelpa sig med.

123. — Dess bref lill Hr Klas L<'leming, dat. Narva, d. 12
Nov. 1594. Afskr Af samma innehåll som
det förra om Ryska fredshandeln. "Jag beder e. h.
rätt för Jesu Christi död och pino skull, att om några
skepp komma ifrån Sverige, och kunna intet löpa hit
in för vinterns skull, att e. h. då ville låta löpa genast
från Wargskär till Wirkiis. Om det skall så olyckan
vara, så må hellre ett gammalt rutit skepp gå sönder,
blott man erhåller fetalier."
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424. — Dess bref till Hertig Karl, dat d. 26 Nov. 1594.
Afskr Underrättar att de 2:ne gånger varit
till handels med Ryssarne, sedan hans sednaste bref;
men att de förnämligast fästat sig vid Liffland; och nu
sednast vid Wesenberg och Narven; hvarpå de falt till
svar, det vi icke kunna sammanträda med dem, så
framt de begära något i Liffland. Lofvar framdeles
underrätta vidare.

425. — Dess bref till d:o d:o dat. Narva d, 9 Jan. 4595.
Afskr Anhåller att dem som befallningen
hafva i Finland målle beordras att med första öppet
vallen förse fästningen med fetalie, såväl af den gärd
som der är pålagd, som af hvad der är infruset. Att
Fogdarna i Finland likaledes måtte undsätta fästningen
med sågbräder till vallar, broar, hus och hvalfbeläck-
ning.

126. — Dess bref till d:o d:o dat. Narva d. 21 Jan. 1595.
Afskr Underrättar att Muskovitens sändebud
gått in på en evig fred, och antagit de 15 a 16 dem
förelagde punkter, på 3 när; i anledning hvaraf de be-
gärt 8 dagars anstånd, för att invänta svar ifrån Stor-
fursten. Dessa punkter voro l:o om köpslagen och
seglatsen; 2:o om alla de fångar, som äro bortförde
från Sverige, Finland och Liffland; 3:o om det som
till Polen ligger. Lofvar återsända Hertigens Sekre-
terare Joh. Derfeldt, så snart allt blifvit fullkomligea
beslutadt. A. E. anhåller att få bekomma det, hvar-
om han i höstas begärde genom Hr Karl Sture och
Jost Curtzel, eljest kan han knappt komma till rätta.

4 27. — Dess bref till d:o d:o dat. Narva d. 5 Febr. 4595.
Afskr "Här är gjord en stor gäld för Kej-
sarens Sändningebud; vill ock härefler behöfvas till
K. M:ls Sändningebud, efter de inlet mer hafva i för-
råd. När sådan gäld blifver betald, det må Gud veta!"

128.— Dess bref till Hr Klas Fleming, dat. Narva, d. 19
Febr. 1595. Afskr Försländigar att evig fred
blifvit afslulen med Ryssen d. 45 Februariij *) dock

•) Fredsfördraget blef sedermera formligt afslutadt den 18 Maj i byi»
Teusiu , ej lSiigt frSu Narva. (Jemf. Werwing. 1 D. p. 276,)
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skall all köpslagen, våg och vigt, vara på denna sida,
och stapelen och handeln skall blifva i Reval och Wi-
borg. Deras gods skola de föra hit, med skutor och
pinkor, och här skall del sedan blifva vexladt. Och
skola Ryssarne föra allt deras på denna sida; och våra
Köpmän skola hafva ftilt alt draga i deras land och
köpslaga, och hafva sina lomter och gårdar i Ryssland,
uli Storfurstens staler. "Vi skola i dag ul och besluta
Tilelen, huru der om blifver." — Zedelu *) innehöll,
att Ryssarne vid fredstraklaten gått in på alla punkter,
som vi yrkat, nemligen all gränsorue först skulle blif-
va väl ransakade, och att de på båda sidor blefve der-
om förente; alt alla de fångar, som ifrån Sverige, Fin-
land, Liffland, såväl som de hvilka ifrån Öfver-Polen
och härifrån Narva, samt i Härmästarnes tid ifrån
"Wiltenslen och andra Slollsläner blifvit borlfångade,
först skulle lösgifvas; all alla Köpmän, som hafva gäld
alt fordra i Ryssland, först blifva betaldc, ra. fl. a.
punkter, innan Kexholm blifver dem inrymd. På allt
annat ingå de gerna, ulom på Råsyuen, livarom de
sedan lofva ransaka, när huset blifvit dem lämnadt.
"Alen delta sker aldrig, och bör aldrig ske."

429. — Dess bref till Herlig Karl, dat. Narva, d. 12 Mars
1695. Afskr Berättar alt med fredshandeln
intet är långt kommet, emedan Kejsarens Sändebud **)
laggt sig der emellan. Att Hr Sten och Hr Krister,
jemte Jbran Boje äio vid Wescnberg alt taga eden af

Lifiländska Adeln. Yrkar alt Ryssarne måtle först upp-
gå rågången, innan Huset öfverlämnas dem. "Här är
en svår hunger, så hjelpe mig Gud, att några hun-
drade knektar icke hafva i många dagar haft ett styc-
ke bröd. Icke är här kött, icke salt, eller lorr-fisk.
Knektarne sjnkna fasl mycket, och gå så bleka i ögon
af den hunger och välten de druckit hafva. När Hr

Sten

*) Det var ofta bruket att i bref insticka ett löst blad, bvilket kallades
Zedel, och som stundom innehöll mer än sjclfva brefvet. Det svara-
de emot hvad inan nu kallar post scriptum.

'*) Härmed menas Kejsarens af Tyskland.
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Sten och Jöran Boje drogo hädan, lofvade de satta
några Stycken i pant åt de Refvelske; men intet haf-
ver jag än deraf förnummit."

43Q. — Dess bref till d:o d.o dat. Narva, d. 30 Apr. 1595.
Afskr Beklagar det arma krigsfolkets stora
nöd och hunger: "och hafver jag nog länge kunnat
uppehålla dem med goda ord, men nu vilja de intet
längre hjelpa; magan vill intet borga." Alt de 500
Daler, som Markus Mejers Ijenare lämnat honom, ej
förslå långt; och att det är osäkert om man kan på-
räkna 1000 Daler som Husman trasserat. "Gud skall
vara mitt vitne, alt jag intet så ofta ville bekymra E.
F. N. der om, men högsta nöden tvingar mig dertill."

434. — Dess bref till d.o d:o dat. Narva, d. 19 Juni 1595.
Afskr Tillkännager, det han på Hr Stens
och de andre gode Herrarnes begäran tagit af en Rysk
köpman Timophei två timber Soblar och några tiraber
Mårdar för några 100 Daler, för att förära Kejsarens
Sändebud vid deras afresa, för det omak de haft vid
Ryska fredshandeln; och anhåller att smörräntan, från
något fögderi i Finland, måtle disponeras att förnöja
köpmannen, som alla redan börjar mana A, E. om
sin betalning.

432» — Dess och Sten Baners, Kristjern Klassons, Jöran
Bojes och Hans Krancks bref till Riksens Råd, dat.
Re val d. 28 Juni 1595. Orig. alla 5 underskriftei--
na egenhändiga, med vidfogade väl bibehållne Sigiller.
. . . . Inberätta huruledes Petter von HÖsen tror sig
vara berättigad att, på sin Svärmoders vägnar, inbörda
Udenkyll gods och hof i Wijken, hvilket, såsom
förbrutet, blifvit af Konung Erik skänkt de fyra A-
delsmännen Nils Krumme, Hans Björsson, Hans
Larsson och Lasse Torstensson; och hvaraf Arvid E-
riksson, förlidne höst, till v. Husens Svärmoder för-
sålt sin 4:de part, som han köpt af sin Svåger Lasse
Torstensson; i anledning hvaraf hon nu ock tror sig
vara berättigad till de andra 3 fjerde delarne, som in-
nehafvas af framlidne Hans Björssons Enka FYu Karin
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och hennes barn, samt af Mårten Boje, som på fram-
lidne Hans Larssons barns, och Hinr. v. Mijnden, som
på framlidne Nils Krummes arfvingars vägnar besiLta
det, samt derpå erhållit nådig konfirmation och stad-
fäslelse.

133. — Dess bref till Hertig Karl, dat. Narva d. 8 Juli
1595. Afskr Rekommenderar Ryttmästaren
Maurits PVrangel, som all lid utmärkt sig på krigståg
och vid belägringar, och som alltid inställt sig på fäst-
ningen vid Narven "med sitt eget folk, och på sin
egen förtäring," hvarigenom han råkat i stor skuld och
gäld, så han utsatt snart sagdt allt hvad han äger, och
blifver ändå alla dagar öfverlupen och kräfd. Anhål-
ler derföre att han på något salt målte blifva ersalt.

43.4. — Dess bref till d:o d:o dat. Reval, d. 14 Juli 1595.
Afskr Omförmäler alt som denna fäslning
ligger nära Polska gränsen, så behöfdes här en Polsk
Tolk; hvarlill han föreslår Pavel Stilkin, såsom väl
kunnig i delta tungomål, både att läsa och skrifva;
så han derutaf måtle kunna hafva sitt lifs uppehälle.

435. — Dess bref till d:o d:o dat. Narva, d. 25 Juli 1595.
Afskr "Gud Alsraäklig vet, hvarmed jag
skall hålla det arma folket; och hvad nöd de här lidit
och ännu lida!" Från en Köpman i Dorpat har han
tagit 100 Tunnor Råg; men alt månaden åter är slut.
Allt kött, som hitkommit, var rulet. Den mesta mat
och felalie som nu finnes i fästningen, är den från
Danmark, på Hertigens requisilion hit insände honingen.

436. — Dess bref till d.o d:o dat. Lindö, d. 1 Okt. 1595.
Afskr Gifver tillkänna det han här i Fin-
land erhållit d. 24 Sept. Hertigens Instruktion, enligt
hvilken han, jemte Dirik Strik och Abrosius Pasenboni
skulle hos Ståthållaren på Ivanogorod anhålla det Stor-
fursten målte utse några gode män, att ytterligare handla
med de Svenske angående vissa (nya) vigtiga punkter,
för hvardera Riket. A. E. förmodar alt Ryssarne nu,
utledsnade, skola afslå från all handel; och tillslytker
derföre att de, som skola uppgå Rågången emellan A-
minne och Papis, kunna uträtta ärendet om dessa punk-



Arvid Eriksson. 75

ter. Underrättar, i anledning af 2:dra artikeln, att
några 600 fångar redan äro derifrån ankomne; och
så snart deras komma ifrån Sverige, skola alla Sven-
ska fångar utlämnas. Angående Tullen, vilja de Ry-
ske handlande ej betala för de varor de utföra från
Ryssland, emedan Storfurslen redan förut derföre tagit
af dem tull, och kunna de icke erlägga 3 ä 4 tullar
för samma varor. Och efter de Svenske äro tullfrie i
Ryssland, yrka de all de Ryske äfven målte vara det
i Sverige, m. m. Slutligen vilja de Ryske icke kom-
ma till korskyssning i Sverige, innan K. M. återkom-
mer till Riket; och fordra att de Svenske skola göra
det samma i Ryssland. Icke heller vilja de fara till
Polen att göra det. A. E, beklagar att Reval erhållit
privilegier på Narvas bekostnad.

437. — Dess Sedel till Hr Klas Fleming, dat. Lindö, d,
10 Okt. 1595, Afskr Rerällar det han hört
af de från Hertigen sednast komne hofmän, att Herre-
dagen blifvit uppskjuten 14 dagar längre; alt Ridder-
skapet och Ständerne slräfva der hårdt emot, och vilja
ingalunda lill Herredag, innan H. K. M. sjelf kom-
mer i Riket. "Stockholms stad är och flux afslussig
emot Hertigen."

438. — Dess bref till Hertig Karl, dat. Reval, d. 22 Jan.
1596. Afskr Underrättar det han kommit
hit till Reval, alt skaffa proviant; men förgäfves: att
nöden på Narven är gruflig. "Jag hafver ofta med stor
ynka måst sliga upp ifrån bordet, der jag icke en be-
ta bröd hafver haft på milt eget bord, eller Sloltsens
folks bord." Det enda han falt har varit 80 Tunnor
Spanmål från Wesenberg. Tror alt Hans v. Metzen
skall vara oskyldig, emedan han påstår att i Pleskow
skall finnas en Engelsman med samma namn, som
skrifvit det hvarom blifvit förmäldt. Dock lofvar A. E.
att efter sin hemkomst, låta fängsla honom, och sän-
da honom med en Drabanl lill Hertigen.

439. — Dess bref till Riksens Råd, dat. Narva, d. 12 Febr.
1596. Afskr Underrättar det han och Di-
rik Strich, enligt Hertigens befallning, börjat handla
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med Ryssarne, om de dem förelagde punkter, hvartill
A. E. sjelf laggt några punkter; men att de svarat
sig icke hafva annan Instruktion än alt uppgå grän-
sen, och skriftligen insända de nya punkter, hvarom
Hertigen nu önskat öfverlägga med dem; och hvilka
derföre blifvit dem på Ryska meddelade. Att A. E.
med Ryssarne uppgått gränsen, om hvilken de kommit
väl öfverens, emellan Aminne och Narva stad, men
ofvanför fallet var en holme den de ej gerna ville mi-
sta ; dock hoppades han att de skulle afstå den, eme-
dan den af ålder hört under fästningen. Att närmare
Nyslott vid en by, som heter Wichtis, är en udde,
som utgör elt godt stycke land, der en Rysk bonde
förr bott, och hvilken udde förut varit landfast vid
den Ryska sidan; men nu, genom den nya ström-få-
ran, kommit att ligga närmare den Svenska. Härom
grälades nu hett, hvem detta land skall tillhöra; ön-
skar derföre att med en enspännare genom natt och
dag få veta Rådets och Hertigens tanka. Föreslår att
ej bortgifva detta jordstycke, utan heldre, i utbyte,
gifva någon af de mindre holmarne. Omnämner det
Hertigen utnämnt en Pavel Helsing *) till Höfvitsman
för den stads-fänika, som framdeles härstädes ständigt
skall göra tjenst, hvartill han "slätt intet är tjenlig,"
hemställer derföre om han ej i det stället kunde be-
fordras till Fendrik eller Löjtnant; och föreslår deremot
att Lasse Olofsson, såsom en gammal erfaren och väl-
förtjent militär, "hvilken jag ock bär i sloltslofven bru-
kat" snarare härvid måtte komma i fråga. Eeder att
lastningen, det första isen lossar, måtte blifva undsatt
med felalier.

440. — Dess bref till Johannes Stigeson, dat. Narva d. 20
Okt. 1596. Orig. egenh. und Beklagar fol-
kets och fästningens nödställda belägenhet, hvarest en-
dast funnos 100 nakna knektar, hvilka knappt hafva
några värjor. Att han af den Finska leverensen endast
fått 100 Tunnor, hvarmed de icke längre än 44 dagar
*) Förmodeligen är denne Pål Helsing samme man, loin sedermera

blef halshuggen. Jemf. N:o 185, 186-
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kunna blifva bespisade. (?) Beder derföre det han måt-
te öfvertala K. M. alt hålla hvad vid fredshandlingen
blifvit lofvadt, och hellre med det första till Muskoviten
öfverlämna Kexholm, än att blottställa det eländiga
Liffland och Finland för krig.

441. — Dess bref till Konung Sigismund i Warschau, dat.
Narva, d. 21 Okt. 1596 (ank. d. 42 Dec. med Pavel
Stilken) brefvet är skr. på Tyska. Orig. egenh. un-
derskr. Sigillet afiallet Upplyser om Ryssar-
nes förehafvanden i anledning af inlupne bref från
Wiborg, Nöteborg och Kexholm; hvarvid han söker
öfvertala K. M. att lemna sistberörde fästning åt Ryssar-
ne. Omtalar stadens, fästningens och hela landets nöd-
trängda och utblottade belägenhet, i anledning hvaraf
många med hustru och barn skola vandrat till Ryssland.

142. — Dess bref till Hertig Karl, dat. Narva, d. 29 Okt.
1596. Afskr Omtalar det Ryssarne blifvit

förbittrade, för det de ej återfått Kexholm, att de upp-
rusta sig och redan begått flere våldsamheter; att be-
sättningen på Narva, omkring 150 man, var aldeles
naken och utsvulten; alt A. E. varit rest till Finland
för alt skaffa undsättning, men icke kunnat få mer än
200 T:r korn och hafra tillsammans, hvilket ej långt
förslår. Anhåller att genom natt och dag få 2000 éfy
för fästningens behof; hvilken, i händelse af ett krig,
icke kan försvara sig.

443. — Dess bref till Jöran Boije, dat. Narva, d. 8 Nov.
1596. Afskr Omnämner det Ryssarne, vid
Kutlrukylä och Wepskylä, ropat öfver elfven, och bedt
våra bönder rymma öfver lill dem; i anledning hvar-
af våra byamän redan 2:ne nätter hållit sig i skogen.
Berättar att Ryssarne vid Jultiden eller Trettondagsti-
den skola infalla med hela sin krigsmagt om de icke
få huset in. Att K. M., i anledning af Nils Olssons
berättelse, ackorderat och betalt 20 läster öl och 20
läster bröd för fästningens behof; men alt den, som å-
tagit sig delta, dragit öfver till Sverige med några
100:de Gyllen, för att bortföra Nunnorne från Wad-
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stena kloster; och der blifvit af Hertigen fängslad,
hvarigenom hela leverensen således blifvit försummad.

444. — Dess bref till Konuug Sigismund, dat. Narva, d.
17 Nov. 1596. Orig. eg. und Talar om

Ryssarnes krigsrustningar, i anledning af Kexholms än-
nu icke skedda öfverläranande, och om Narvas ynke-
liga tillstånd. Alt om icke Hr Klas Fleming och Jö-
ran Boije undsatt honom, så hade han nödgals öfver-
gifva fästningen. Tackar för det öl och bröd K, M.
låft åt Nils Olfsson, då han sednast var der. Slute-
ligen nämner han, att efter han måst afstå från de
gods och gårdar han här i landet förvärft, nemligen
Lavula, som han falt af K. Johan 111, och Uden-
kyle, som han köpt af sin salige Svåger Lars Tor-
stensson, för 1000 Daler, men på K. M:ts befallning
nödgats afstå lill Petter v. Hösens fru för 600 Daler,
i hvars ställe han köpt sig en lilen lägenhet här i lan-
det, hvarunder äro få bönder, så anhåller han det han
målle erhålla 4 hakeland i Tam min a by i Wesen-
bergs Län. Beder äfven alt få behålla det hemman
eller bobi hans Svåger Lasse Torstensson haft i Te-
nala Socken, om ej annars så i beräkning på hvad
han hos K. M. och kronan har till godo; hvarvid han
omtalar alt han i Nyland har 24 ranle-bönder, som
ränla honom en spän säd livar.

445. — Dess bref till Jöran Boije till Gennäs, "Ståthållare
på Refle och uti Liffland," dat. Narva, d. 21 Nov.
4596 (ank. d. 28 Nov. s. å.). Orig. med egenh. un-
derskr. och Sig Skrifver det underräLtelser in-
lupit från Pleskow, Novogorod, o. a. st. det Ryssarne
rusta sig till anfall. Alt för långvarig motvind knek-
tarne från Nyslotls Län, m. fl. st. ännu icke hunnit
ankomma; alt alla fästningar här i landet äro illa för-
sörjda och i uselt tillstånd. Beder honom sända dessa
underrättelser till K. M. med Fendriken Tomas Abbor-
nät, som den 19 härifrån afreste. Beder honom på-
skynda den gärd han laggt på Länet, äfvensom hvad
som resterar af den gärd han pålaggt Adeln. "Alt ded
kläde som iagh kan öfverkomma låther iagh tage med
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våldh ifrå köpmännen till Knechtarne och Bysseskyt-
terne och Sloltsfolket. Det må blifve betalt sompt på
den yllersle dagen. Förseer migh att H. K. M. efter
min död varder dem bethalt, att iag icke må för en
Drolh skellt blifva." Nämner alt en hop Adelsmän
låft försträcka spanmål emot Roijens försäkran alt de
blifva betalte af Räntan som inflyter från Wijken. Be-
der slutligen om sin och sin hustrus hälsning lill Boi-
jens hustru och familj.

446. — Dess och Olof Sverkerssons bref till Hans Eriks-
son lill Brinkala, så och till de andre som i Sloltslofven
på Abo äro, dat. Baresund, d. 14 Maj 1597. Afskr.

De öfversända en afskrift af Jöran Boijes bref
till A. E., i anledning hvaraf de bedja dem, det de
målte handla fogligt med krigsfolket; och tillhålla det
att gå skonsamt till väga med Bönderne, vid utbekom-
mande af Borgläger. Att man väl hoppas detta af A-
deln och Hofmännen; men att deremot mycken klagan
föres emot Knektar, Bysseskyllar, och i synnerhet mot

.Båtsmän; hvarigenom kunde uppstå ett nytt uppror.
Alt vi öfversett kopior, som fru Ebba, Friherrinna till
Wijk, m. m. lämnat af den skrifvelse framlidne Mar-
sken bekommit af K. M. angående Kexholms lefvere-
rande till Ryssen; men med livars öfverlämnande man
ej skulle förhasla, med mindre det ej mera påträngde.
De ville derföre först härom inhämta deras och Adelns
i Finland betänkande, på det, i händelse krig deraf
skulle följa, de då alle samteligen måste sälla hufvu-
det vid. Att man emellertid borde "hålla Ryssen uppe
med goda ord, så länge de gälla kunna, ändock de
alla rednn skalle oss Svenske och Finske för ljugare."

447. — Dess, Matts Larssons och Olof Sverkerssons bref
till dem i Slollslofven på Åbo äro, dat. Wiborg, d.
24 Maj 1597. Afskr Underrälla alt de sam-
talat med den Ryska Bojar, som för någon tid sedan
blifvit hilsänd med bref och mundlliga hälsningar till
salig Marsken: att han nu voie det sista bud som kom
för att fordra Kexholm: att hans Storfurste väl visste
andra salt och medel att återfå silt fädernearf Kex-
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holm, och mera till, etc. Att nu äfven till Mohlä
ankommit en Rysk brefdragare till Matts Ivarsson _.

för att efterfråga hvarföre den förra blifvit så länge
uppehållen; att vi aflardat några, som skola anamma
brefvet af honom; och skola de med det snaraste un-
derrättas om hans papper innehålla något annat af vigt.
Underrätta att så fram t Kexholm ej lämnas Ryssarne,
hafva de alt förvänta uppenbar fejd, så snart gräset
blifver på marken. Bedja derföre att en och livar må
om denna angelägenhet tydligt utsäga sin mening, och
med det aldra första gifva det dem tillkänna, emedan
de icke kunna uppehålla denne Ryske Bojar längre,
utan måste affärda honom aldrasisl nästkommande Thors-
dag, och det ändå med löfte alt om 2 å 3 veckor kom-
ma till tals och handels med Storfurstens utskickade.
Och ehuru Finska Adeln och Krigsbefälet, som sednast
var församladt i Abo, i den skrifvelse de med Måns
Ivarsson afsände till K. M. nogsamt gaf sin mening
tillkänna ang. Kexholm, kunde dock några få anse det
betänkligt att härmed hasta, hvarföre de ville vara om-
tänkte om fästningarnes — i synnerhet Naivas und-
sättning med folk, penningar och fetalier.

4 48. — Dess bref till Gödik Fincke, dat. Narva, den 44
Maj 1597. Afskr Berättar att de genom
F. Strängs bref blifvit underrättade om Hr Klas Fle-
mings död. Att Ryssarne "alla dagar med skällande,
hotande, pockande och med en hop spotske ord, låtit
fråga oss, livad vi hafve för besked om Kexholms lef-
verering." Underrättar om Ryssarnes krigsrustningar
och fästningens betryck; alt förlidne Tisdag befälet,
knektarne och bysseskyltarne uppmarscherat på Borg-
gården, och hotat alt med flygande fanor gå öfver till
Ryssen, derest de icke finge sin månadspenning; att
Arkelimästaren Hans Hansson dervid börjat gråta och
tilltalat dem, samt härunder uldelt 18 bröd till 18
personer, som på 3 dygn ej smakat en munsbit, hvar-
af de alla slutligen börjat tåras och gråta. Nämner,
att derest Arvid Erikssons gull och silfver icke hade

varit,
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varit, så hade de längesedan måst öfvergifva denna
fästning. *) När nu detta är slut, så vet man slättin-
gen råd eller några utvägar, så framt innan dess icke
sker någon undsättning.

449- — Dess bref till d:o d:o dat. Wiborg, d. 29 Maj 1597.
Afskr Sänder honom underrättelser från Ple-
skow, Dorpat och Narva, om Ryssarnes krigsrustnin-
gar, huru alla vägar redan äro tillspärrade och med
vakter besatta, och huru de hota med eld och brand
förhärja landet, derest de ej genast få huset in. För-
modar att Österbottningarne då äfven skola göra upp-
ror; och om Svenskarne ännu dertill ansätta dem från
den tredje sidan, så — då vore det för sent att fatta
goda rådslag. Beder honom derföre nu gifva sig sina
mogna råd, äfvensom underrätta huru det fortgått med
Rågången i Österbotten och Lappmarken, och hvad an-
dra tidningar han förspörjer. Alt han sändt bud till
de Ryske Bojarer, som skulle anamma Kexholm, för
att fråga efter deras fullmakt; i hvilket fall "vi dra-
gé till Kexholm, och lefverere det Ryssen tillhanda."
(Härmed åtföljde en kopia af ett bref till A. E. från
Narva dat. den 13 och 14 Maj s. å~ ang. Ryssarnes
krigsrustningar.)

450.— Dess bref till Axel Ryning, Ståthållare på Stock-
holms Slott, dat. Wiborg d. 31 Maj 1597. Afskr.

Reskrifver huru han {A. E.) kommit till Fin-
land d. 10 April för att påskynda Kexholms lefvere-
ring, och huru han i Wiborg funnit för sig den Ry-
ske posten som skulle till Hr Klas "med en hop o-
nyttige och spotske ord, dem han mundteligen skulle
säga Hr Claes, ändock han redan var död." Beklagar
Naivas nöd, der nu funnos 300 Landsknektar, förutan

') I försakelse och ädelmod, eftergaf A. E. icke sin tappre företrä-
dare och Landsman Karl Hinriksson (Hor n) hvilken vid försvaret
af detta samma Narva, under den Ryska belägringen, sönderhögg
sin guldked, och utdelle den bland Soldaterna. Också blef den
sednares belöning ej mycket olik den förres. Dömd till döden af
den fege och misstänksamme K. Johan , utleddes Horn liksom
Stålarm, i ringen ooh benådades på sjelfva afrällsplatseii.
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Slottsfolket. Hela Narvas Län rantar icke mera än 3
ä 6 hundra Tunnor, livarmed skola lönas Tyske, Sven-
ske och Finske, Prester och Slottsfolk. Att all handel
förfallit och stått stilla sedan Mikaeli. Alt han sjelf
redan utsatt allt sitt silfver och guld, det han ärft och
förvärft; men att ingenting vill förslå.

451. — Dess bref till Arvid Hinriksson (Tavast) till Wes-
sunda, dat. Wiborg d. 11 Juni 1597. Afskr
Förtäljer det han i går erhållit Tavastens bref, jemte
dermed åtföljande kopior af Sten och GÖdik Finckea
skrifvelser, hvars mening han ogerna förnummit. Att,
om vi hafve att vänta något ondt ifrån Sverige, så
lyfter bonden upp hufvudet, såväl i Österbotten som
hela Finland. Alt han från Åbo fått underrättelse af
Bertil Ivarsson och Hans Eriksson, det Hertigen dra-
git till Kalmar. Upplyser om Rågången i Österbotten
och Lappmarken, och om Kexholms lefverering, hvil-
ken Hr Klas ämnat fullgöra kort förrän han dog, och
hvårföre vi äfven hitkommit att efterkomma H. M:ts
vilja; "men efter Adeln rider i så många hopar, och
icke vill hålla ett med oss," så beordras Arvid Hin-
riksson härmedelst, att resa dit, och försvara det emot
Ryssens makt, liksom Olof Sverkersson skall, i samma
afsigt, begifva sig till Åbo. Sjelf ville A. E. nu skyn-
da sig till Narva, att försvara denna fästning; men
måste qvardröja 8 dagar, för att invänta I'avastens m.
fl. a. gode mäns mening om Kexholms lefverering, hvar-
före han ber honom äfven låta de andre läsa delta
bref.

452- — Dess och Matts Larssons, OlofSverkerssons, Lasse
Mårtenssons och Esked Linderssons bref "till samteli-
ga Adeln och krigsbefälet, som skall vara sladde på
Tavastehus," dat.. Wiborg d. 11 Juni 1597. Afskr.
..... "Käre gode män, vänner och bröder, vi haf-
ve förnummit af eder skrifvelse käre Arvid Hinriksson,
som i går, jemle 2:ne medföljande copior, kom mig
A. E. tillhanda, att ett nytt uppror yppat sig i Öster-
botten , hvarifrån de med det första ämna göra elt in-
fall i Finland; och att J förmene desse kunskaper va-
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ra så mycket säkrare, som ni uppsnappat Hert. Karls
enspännare, med bref till Hans Hansson, hvaruti ti-
den för anfallet skall vara bestämd, och hvilket bref
ni genast med Erik Olofsson aflardat till K. M., i grund
hvaraf ni käre Arvid Hinriksson begärer af oss bysse-
skyltar och knektar, så mycket som kan umbäras, er
till undsällning och Tavastehus till försvar, der de go-
de män som i Tavaslland och der närmast kringstadde
äro, vilja komma tillhopa för att rådslå huru de här-
vid borde sig bele. Så, hvad de begärte bysseskyttar-
ne och krigsfolket vidkommer, torde J besinna att de
behöfvas till gränsfästningarnes försvar, sedan vi icke
underslått oss öfverlerana Kexholm till Ryssarne, utan
edert och flere af Krigsbefälets och Adelns i landet
samtycke, i anledning hvaraf vi nu och hotas med
krig af dem. Dessutom lärer J och Sten Fincke väl
komma i håg huru väl de bysseskyttar blefvo under-
hållne, som för någre år sedan voro ditsände, och som
för hungersnöd måste draga derifrån. Att det derföre
nu i sanning ligger större makt derpå, att vi här uti
Finland målte vara enige och samhällige med hvaran-
nan, och alt de som hafva befästhingarne sig ombe-
trodde, må begifva sig på fästningarne in, och akta
på klinkebonden; samt alt de andre af Adeln och
krigsfolket måtte begifva sig tillhopa på de platser,
som de akla för lägligast alt göra våra fiender mot-
stånd. (Hvarefter följa vackra förmaningar till hvar
och en i sin stad; till preslerne, soldalerne och bön-
derne.) Beder att inom 8 dagar få deras svar, eme-
dan A. E. då måste begifva sig till Narva, för att

ined 200 ulsvultne nian försvara den, hvartill behöf-
des 3000; hvarföre han vill vara undskyld, för hvad
som kan hända. Huru som Kexholm kan vara stof-
ferad mot Ryssens våld och makl, derom vete J käre
Arvid Hinriksson; men jag Matts Larsson vet alt hvar-
ken här i Wiborgs Slott, eller i Staden och på lands-
bygden, finnes något i förråd, emedan Skottarne, som
i fjord blefvo hit i Länet förordnade lill Borgeläger,
hafva på 9 månader allaredan för 124 hästar uppbu-
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rit af bönderne 4,747 \ Tunna Spanmål, och står dem
ännu för 3 månader tillbaka, hvilket de ock gerna
vela utpanta af bonden. Men när man frågar efter
karlar och hästar, så kunna de knappt komma till vä-
ga 20 hästar och 30 hofmän; de andre äro i Sverige,
Tyskland, Danmark och Skottland; och ändock de få
som här nu äro, akta sig härifrån till Reval. Begära
ännu om deras skrifteliga, förseglade, förklaring an-
gående Kexholm.

453. — Dess bref till Pedersö Socken, dat. Åbo Slott,
d. 15 Juli 1597. Afskr Averterar dera, det
han blifvit af K. M. förordnad till Krigs-Öfversle och
Ståthållare öfver hela Finland, i kraft hvaraf han rå-
der och förmanar dem till stillhet och lugn, samt att
vara K. M. trogne, villigt utgöra sin ränta, m. m.
hotar annars att släppa det främmande krigsfolket tiil
dem, som nu införvänlas ifrån Liffland, för att styra
dem till rätta. Underrättar ock, att liksom K. M. till-
förene förlänat Hr Klas Fleming Pedersöre Socken
med all den ränta och rättighet som deraf årligen bör
utgöras, så har han ock nu unnat och förlänt dess ef-
terlämnade Enka, Fru Ebba, samma rättighet; hvar-
före de varnas att icke utbetala den till någon annan,
så framt de ej vilja betala den dubbelt upp igen.

154. — Dess bref till Ståthållaren på Wiborg Lasse Mår-
tensson, dat. Abo Slott d. l^Juli 1597. Afskr
Medelår honom, det han skrifvit Ull Matts Larsson,
att han målle fort göra färdigt det nya skeppet, och
dessutom skaffa sig elt godt skepp af staden, med hans
egen pinka, och den bästa af Slotts pinkorne. Dessa
4 fartyg ville L,asse Mårtensson sedan taga i antvard-
ning, och utrusta med allehanda slags stycken, mer
än hvad som för dessa farkoster behöfves, för att man
dermed målte kunna utrusta och bemanna äfven an-
dra. Att han vilJe förse sig med en god Arkelimä-
stare, och medtaga allehanda skylt, falkoner, dubbel-
falkoner, och hvad de än heta, så ock hagel, krut
och lod, och andra munitioner, springkulor med och
utan taggar, och slora stycken som man kan bruka till
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hvardera af dessa slag. Med dessa skepp skulle han,
så fort som möjligt, förena sig med A. E. och flot-
tan; "emedan jag med alfvare låter förfärdiga och ut-
rusta så många skepp som här äro, och vill med al-
dra första, i Jesu namn, begifva mig till sjöss." Be-
faller honom bland annat att taga idel kanoner till
ballast; och underrättar det han tillskrifvit alla knekte-
höfvidsmän, det de skola stiga, med eder, till skepps.

455. — Dess bref till Hertig Karl, dat. Åbo Slott, d. 24
Juli 1597. Afskr Nämner det han läst Her-
tigens bref, tillskrifvet Ridderskapet och Adeln, såväl
som Krigsbefälet, Ryttare och de gemene Knektar,
hvarigenom ifrån denna Landsända någre kallas till det
d. 24 eller 29 Juli i Stockholm utsatta mötet. Att de
sagt sig gerna velat efterkomma denna kallelse, men
att tiden dertill nu vore för sen, emedan d. 29 Juli
vore nästkommande Fredag. Försläridigar del han blif-
vit af K. M. tills vidare tillförordnad till Krigs-Öfver-
ste och Ståthållare här i landet, af hvilken skrifvelse
och fullmakt han öfversänder en afskrift. Alt ifrån
K. M. olörmodadt ankommit förbud att infinna sig på
något möte innan han sjelf inkommer i Riket; i an-
ledning hvaraf de nu aflardat ett ilbud, att härom yt-
terligare förfråga sig; och att de härutinnan nödgas
efterkomma hans vilja, och troget hålla sin ed. "Der-
före beder jag E. F. N. tjenslligen och ödmjukeligen,
att E. F. N. ville låta den onåd falla, som E. F. N.
till delta krigsfolket fattat hafver. De äro tjenare, må-
ste deras Herres och Konungs påbud efterkomma, helst
i de ting, som icke äro emot H. K. M.ls ed, löfte och
nådige tillsägelse, det H. K. M. på sin Kongl. kröning
företett och utlofvat hafver. I hvad måtto jag eljest
kan bevisa E. F. N. lydno och hörsamhet med all öd-
mjukhet gör jag det gerna i de ting som kan landa
Gud och min Herre och Konung till trohet, fädernes-
landet till välfärd. Och vill härmed och alltid hafva
E. F. N. samt E. F. N:s högborne Furstinna." etc. etc.

456. — Dess bref till d:o d:o dat. Åbo Slott, d. 2 Aug.
1597. Afskr Underrättar det Hertigens bref
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till Olof Sverkersson, afsändt med Kansliförvanlen Karl
Räf och en enspännare, ankommit till Åbo, samma
dag som Hertigens tjenare Hans Eriksson och Jöns
Persson med en brefdragare blifvit till Hertigen aflärdade.
Och som Olof Sverkersson nu befann sig i Wiborg
med Matts Larsson och Hinrik; Mattsson, för alt till
Ryssarne, enligt K. M:t befallning, och emot en viss
qvittering öfverlämna Kexholm, så sändes brefvet dit.
Som Karl Räf äfven hade bref lill Ridderskapet, Borg-
mästare och Råd i Liffland och Reval, får han fram-
passera dit, att uträtta sitt värf. Klagar deröfver att
Hans Hansson och Israel Larsson, emot förbud, upp-
bära all ränta i Österbotten, hvilken K. M. anslagit
till fästningarnes underhåll, och krigsfolkets aflöning.
Sluteligen berältar han att Ryssarne drifvit stort spott
att så ringa personer, förnämligast af dem som skulle
vara de förnämsta, varit ombetrodde att uppgå rågån-
gen i Österbotten; hvilken, i anledning af upproret
derstädes, icke blifvit fulländad.

457. — Dess bref till d:o d:o dat., d. 9 Aug. 1597 (ank. d.
19 Aug. s. å.). Afskr Berättar det han i dag
inhändigat ett Hertigens bref, hvarå han till svar får
upplysa, det han längesedan, med Hertigens Kammar-
dräng Hans Erikson och en benämnd Jöran Frille,
tillsändt Hertigen kopior af K. M:ts fullmakt för A. E.
att vara Slålhållare, m. m. i Finland. Undskyller sig

Iför de klagomål som blifvit förde i Stockholm, oftast
/ af dem som sjelfve äro de mest brottslige, då saken
I nogare undersökes; och ursäktar hvarf öre de ej häri-
från kunnat komma till Riksmölet i Stockholm — helst
Hertigen låter fängsla, basla och binda, alla K. M:ts
tjenare, ulan att de blifvit lagligen öfvervundue, "bvil-
ket ännu icke någon Hertigens tjenare blifvit vederfa-
rit här i Finland, sedan jag hilkom." Underrättar det
Hinrik Leil är öfverkommen med en hop Ryllare, och
beklagar det Hert. vederkännt hans gods och gårdar;
beder att han måtte återfå dem, såväl som han dem
förtjent, för hvad han tjenat kronan, samt att han fått
K. M:ts bref, det han skulle behålla jernbruket och
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smörräntan i Småland för sina Ryttares räkning, hvar-
ora han önskar gunstigt svar. A. E. bönfaller ock att
Måns Ivarsson måtle befrias från häktet, och återsän-
das till Finland med de bref och besked, hvarmed han
blifvit ulsänd af K. M. — Vidare: alt Matts Larsson,
Hinrik Mattsson och Olof Sverkersson nu äro alt handla
med Ryssen om Kexholms öfverlämnande, likvist mot
en viss försäkran hvad de obegångna Råer beträffar;
hvilket längesedan varit verkställdt, om ej det förderf-
liga upproret i Österbotten hindrat det. I anledning
hvaraf ock bönderne i Åbo, Nyslotts, Wiborgs, Ta-
vastehus och Raseborgs Läner, anhållit att, om så
trängde, blifva uppfordrade mot Hans Hansson och dess
följe; hvilken blodsutgjutelse Hertigen ville afstyra.

458. — Dess bref till d:o d:o dat. Åbo Slott, d. 7 Sept.
1597, Afskr Omförmäler det han i dag be-
kommit Hertigens skrifvelse, dalerad i går d. 6 Sept.
på redden utanför Abo. Förklarar för ogrundadt, det
de ohöfligen afspisat trummelaren, som framförde
Hertigens förra bref, och hvad angår Hertigens begä-
ran, det A. E., med några af krigsbefälet, skulle be-
gifva sig till H. F. N. att gifva sin uttryckeliga me-
ning tillkänna, "så tvifle vi icke det E. F. N. varder
nådigst ihågkommande och hafver förstått K. M:ts in-
struktion till A. E. deri vi aldeles förbjudes alt gifva
oss uti handel med någon som emot K. M.ts myndig-
het" etc. etc.

459- — Dess bref "till dem som voro på Åbo Slott, och
nu hos H. F. N. Hertig Carl fångne äro," dat. Tava-
stehus d. 12 Okt. 1597. Afskr Underrät-
tar, det han erhållit deras bref, om Åbo Slolts inta-
gande; att hvad deras undskyllan beträffar, så ställde
han det till framliden, då derom blef närmare ransa-
kadt. Förundrar sig deröfver att de ingått i Hertigens
tjenst, och lämnar deras ed, i sitt värde. Kan för-
öfrigt icke göra afseende på deras begäran, efler oenig-
het dem emellan numera uppstått, och K. M. förbjudit
all handel med dem; och detta äfven i den skrifvelse,
som nu för tre dagar sedan honom tillhandakommit.
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460. — Dess bref till Hertig Karl, dat. Hollola, d. 17 Okt.
1597. Afskr Omnämner, det hand. 17 Okt.
bekommit Hertigens skrifvelse med Karl Hansson, hvar-
på han nu icke tror sig böra svara, utan väntar till
K. M. hemkommer. Försvarar sig dock emot Herti-
gens beskyllningar, att hafva varit äreförgäten, alt haf-
va trugat sig till denna befattning, alt liafva skrifvit
osanningar lill K. M., och derigenom uppbragt honom,
att hafva förpligtat sig med en oinskränkt ed till H.
M. etc. tilläggande: "Förty jag är till den ålder kom-
men, och hafver (Gud ske lof) den förfarenhet, att jag
väl vet oenighet emellan Högb. K. M. och E. F. N.,
för många orsaker, besynnerligen för vår Chrislelige
Religion och Gudstjenst skull, dette vårt fädernesland
öfvermåtteligen mycket skadelig vara, dock önskar jag
intet kärare, utan att det missförstånd, som igenom
andre K. M. och E. F. N, emellan kommen ar, måtte
icke annars utan genom Christelige och kärlige medel
förtaget varda."

161. —' Dess bref till Klas Fleming (den yngre, eller som
han vanligtvis kallas: "Herre till Lachlis" af någre o-
rätt kallad "herre till Koskis och Willnäs," hvilket
gällde om hans bror Lars Fleming) dal. Näsgård, d.
17 Dec. 1597, Afskr "Jag låler min kära
Svåger förnimma, att jag och flere milt medfölje, e-
dert bref tillhandakommit;" men säger sig icke kunna
följa hans råd, och bryta sin ed. "Det vore bättre
vara död, än man i framtiden skulle höra det förakt,
att man hafver sin ed hos tvenne öfverheter." För-
säkrar deremot, det han gerna vill medverka till en
förening, blott K. M:ts myndighet ej derigenom blif-
ver kränkt. Och anför, bland annat, såsom bevis på
sina försonliga tänkesätt, det han icke sednast lät an-
tända Abo stad, och der förstöra Hertigens parli. Be-
der att de landbönder Klas Flemings syster *) hafver,
måtte förblifva osköflade; och att Arvid Erikssons syster

Elin,

".! Förmodeligen åsyftar A. E. härmed sin hustru.
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Elin, enka efter Lasse Torstensson, ej måtte vederfa-
ras något ondt, helst hon är på halfva sidan slagrörd.
Hans "gamla mor är ock vid Grabacka, kan ingen-
värth rymma, är och hafver varit hela sommarn väg-
färdig till sin himmelska Herre; men stunden är icke
ännu kommen." Underrättar det han, genom Jöran
Boije, falt bref af K. M., att Polska Sändebuden i
.går 8 dagar sedan ankommit till Reval, och ämna sig
till Åbo, för att träffa Hertigen, m. m.

162. — Dess bref till Bertil Ivarsson, dat. Åbo Slott, d.
30 Dec. 1597. Afskr Tröstar de fångue
Herrarne och Fruarne; beder dera vara vid godt hopp:
att deras öde snart skall förändras, när Konungen kom-
mer till Riket. Lofvar, med penningar, undsätta de
förstnämndes hemmavarande Fruar.

463. — Dess öppna bref och fullmakt för "Michael Pau-
velsson (Munck) till Nuhjala, Slottsfogde på Åbo Slolt
och Häredzfougte öfver Norre Finlandh," dat. Åbo Slott
d. 24 Jan. 1598. Orig. egenh. underskr. med väl
bibehållet Sig Han befalles och befullmäkti-
gas härmed, att under K. M. och kronan vederkänna
alla de gods, som salig Drottning Gunilla förlänat till
en hop prester och andre; emedan så snart personen
är död, är ock hennes morgongåfva förfallen. A. E.
kallar sig häruti "Herre till Lindöö och Peitz, tillför-
ordnad udi Krigs-Öfverste och Ståthållare stedh udi Stor-
furstendömet Finlandh."

164- — Dess öppna order, dat. Saxmäki (Seäxmäki?) d. 13
Febr. 1598. Orig. eg. und Härigenom be-
ordras 2:ne knektar till hvarje prestman, och en knekt
lill hvarje länsman, i norra Fmlands norra Fögderi
(sålunda belöpte sig till presterskapet 36 knektar). De
4 som vore öfrige, skulle till Saaris; och derest någre
voro sjuke, skulle de till Raumo.

165. — Dess bref till dem i norra Prosteriet i Österbotten,
dat. Tavastehus, d. 16 Febr. 1598. Afskr
Råder och förmanar dem till trohet, enighet och still-
het, sändande till dera åtskillige K. M:ts mandaler med
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Lars Fleming till Willnäs, Måns Ivarsson till Lax-
pojo, Jöran Pryss och Påvelsson, Råder dem att
sända tvenne män från hvarje Socken lill Abo Slott,
för att förklara sig inför Riks-Rådet, Svenska Sände-
budet , Hr Sten Baner lill Hendelö, Arvid Eriksson,
Kammarjunkaren Lindorm Bonde och Sekreteraren O-
lof Sverkersson, Förbjuder dem dervid att lämna sin
ränta livarken åt Hans Hansson eller någon annan,
vare sig hög eller låg, utan till Abo Slott.

466. — Dess öppna order till Mickel Pälsson, dat. Åbo
Slolt, d. 1 Mars 1598. Orig. eg. und Han
anbefalles att anvisa de 17 knektar, som voro inkom-
menderade lill Raurao stad, till alt försörjas och in-
quarteras hos Klockarne i norra Finland.

167. — Dess bref till dem i norra Prosteriet Uti Österbot-
ten, dat. Nyslott, d. 6 Mars 1598. Afskr ,

Beklagar att de icke svarat honom på hans förra skrif-
velse med Israel Hansson. Öfverlalar dem att afsön-
dra sig från Hertigen, och förena sig med Konungen.
Vill nu genast veta deras mening, huruvida de vilja
gå in på att falla H. K. M. till föga, och utgöra hans
skatter; dock icke till Försten, eller hans tjenare, utan
till Åbo slolt och befästningarne, enligt K. M:ts befall-
ning. Låfvar framdeles sända en förnäm Adelsman
till dem, att härom ytterligare erfara deras tanka.

168- — Dess bref till Harald Tyrelsson, Befallningsman på
Kaslellholm, dat. Åbo Slott, d. 1 April 1598. Afskr.

Omförmäler alt Hertigen och Riksens Ständer
skickat deputerade till Åbo, som tvenne gånger haft
företräde hos A. E. och hans medförordnade. Men
som Hr Sten Baner skall vara öfverkommen till Hel-
singfors med sina medförordnade Kommissarier, och
med det förslå hitförväntas, så har man ej dessförin-
nan kunnat gifva Hertigens utsände något svar. An-
håller dock att dessas bref, måtte fortskaffas till Sverige.

169- — Dess, m. fl:s, på samteliga Krigsbefälets och Adelns
vägnar, som på den tiden voro tillstädes, bref till Stän-
derne i Sverige (under 21 Signeter) dat. Åbo Slott, d.
5 April 1598. Afskr Efter som de ulskic-
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kade Sändebuden icke vilja afvakta Riks-Rådet Sten
Baners ankomst, utan tvinga på afsked och svar, så
få vi nu korteligen svara, det vi intet högre åstunde
och begäre än fred och endrägt; bedje och förmane
det de ej måtte tillsätta någon Regering utan Riksens
Råds rade. När sådant varder skeende, kunnen J va-
ra försäkrade, att vi icke skola afsöndra oss ifrån eder
och andre trogne och rättrådige Riksens Ständer.

470. — Dess bref till alla Dannemän som uti Österbotten
byggie och boende äro, dat. Åbo Slott, d. 3 April
4598. Orig. egenh. underskr. med väl bibehållet Si-
gill, som dock ej är Stålarms eget Han till—
skrifver både andelige och verldslige, fattige och rika,
och vederlägger Hert. Karls, i dess bref till Österbott-
ningarne, emot honom gjorde beskyllningar. Varnar
folket att vara K. M. trogne, att hafva sina skutor till-
reds emot H. K. M:ts lycklige hemkomst, och icke u-
tan hans lof, sända dem till Sverige, eller annorstädes.
Önskar med det första få höra deras förklaring såväl
härpå, som på det värf Mäns Ivarsson sednast till
dem hade.

471. — Dess bref till Hans Burck "nu varande på Åland
eller och livar hann på denne tijdh känn sladd vara,
delte tillhanda;" dat. Åbo Slott, d. 18 April 1598.
Orig. egenh. underskr. m. Sig "Helsenn eff-
ter förtienslen. Jagh förnimmer ogerna Hans Burck
om edert olillbörlige företagende, vdj dett i på Befal-
ningsmannens tienere och skrifvere vdj norre Finland
giordt hafve, at i hafve fengzlatt honom oansedt at
hann var på Kon. M:tlz verf och ährender och hade
een hop Penningar med sigh som nu kunde komma
till denne nödtorfftige och på alle delar förblåltede be-
festningh tillgode. Så hade iag menth att det nu skul-
le komma emellan H. K. M. och F. N. till godh han-
deli och godh utgong; Menn utaf sådane fleres orolige
onde menniskiors ingifuande, känn det der till icke
komma. Menn dett känn näst Guds milde lillhielp
komma dem emellan till god semie och förlijkningh,
Menn idert halsbein och fleres orolige sampt illistige
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menniskiors falskhelt och bedrägerij, larer det uragäl-
le. Jagh hade och väll kunned fengzla ider när iag
hade ider ber på Slotledh i mine kloer, der iag hade
vared så tyrannisk, och icke hade veled betrachte min
ähra. Menn oni i icke vende igenn med sådant före-
tagende, eliter i velie alerede ider emoth Kon. M:t
högeligenn förbruthed hafua, delt ider icke faller fin-
ger emellan, så mage i vachte ider att dett samma i
stemple och byggia, icke kommer ider sielfue öfueir
hofuudett, Gudh låter och sådane ogudachtiges rådh
och tancker aldrig fördålde varda. Hvad denne båth
anlanger som i hafue mist, denn seger Claes Fle-
viingh alt hafue giordt medh ider köpe, oeh bettal-
ningen skole i med dett förste bekomma. Låter och
denn samma Skrifuaren komma lös Så frampt i icke
skole derföre blifua hordeligenn tiltallt, Seer ider och
väll före hvadh i göre, vachter ider att icke och bar-
nen lära umgelle dett i nu molhvillighet emolh K. M:ts
tienere H. K. M. till spått göre, hvilkedh ider icke
blifuer så tilgode holledli, Her medh laler ider benöi-
je, och låter dette ider så på denne tijdh i een hast
sagdt vara, aff Åbo Slott then 18 April 98."

472. —i Dess Pro memoria för Klas Fleming, livad han
skall beställa sålänge A. E. var dragen till Helsing-
fors, dat. Abo d. 18 April 1598. Orig. eg. und
Denna P. m. innehåller 18 särskilda punkter, hvilka
alla åsyfta dels Sloltels och flottans armerande och pro-,
vianterande, dels de till Åbo nu sammandragne sär-
skilda truppers inquarterande och furagerande, samt
diverse åtgärder med afseénde å deras embarkerande,
jemte åtskillige andra försiklighetsmått.

473. — Dess öppna skyddsbref för Herr Grels, Kyrkoherde
i Lelala, dat. Åbo Slott, d. 19 April 1598. Afskr.

Innehåller det ingen, utan Öfverstens tillstånd,
måtte tillfoga honom något ondt, eller med utlagor
betunga.

174. — Dess bref till Riks-Badet Sten Baner till Hendelö
och Bro, "Riddare, K. M:ts tillförordnade Commissa-
rius till Finland ocb Lifiland," jemte ett P. S. från
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Arvid Horn, dat ank. d. 14 Maj 1598 till
Kongshamn. Orig. hela brefvet egenh. skr. är mycket
utblekt och oläsbart; Sigillet affallet. Berättar
det han af Arvid Horn fått veta, att Hertigens folk på
små lodjor dragit ned åt Helsingfors; råder honom der-
före alt se sig väl före bland klippor och skär, bakom
hvilka de kunna ligga fördålde, med nedtagne master.
Tror det derföre vara säkrare, alt han drager till Hel-
singfors, emellan holmarue.

175. — Dess bref till d:o d:o dat. Åbo Slott d. 18 Maj
1598. Orig. eg. und Underrättar det han
tillsändt Hr Sten Baner en svart Räf, med Karl I-
varssons tjenare. Önskar få veta om K. M:ts hemresa,
hvarvid han tillönskar honom sjelf en lycklig öfver-
resa.

176. — Dess order till MickelPdvelsson ,
att förlägga Hin-

rik Larssons knektar i Socknarne Rusko, Masku, Nou-
sis och Wemo, dat. Åbo Slott d. 26 Maj 4598. O-
rig. e. u.

477.— Dess bref till d:o d:o "till Nuhjala, K. M:ts trotje-
nare och tillförordnad Befallningsman på Åbo Slott och
öfver dess län," dat. Atu, d. 1 Juni 1598 (ank. d. %

Juni). Orig. e. u. m. Sig Beordrar honom
att, det första något skepp ankommer, han ville taga
en Tunna boning, och låta insätta den i en källare på
Slottet, "der ohyran ingen skada derpå gör," samt att
han genast måtte underrätta honom, huru starke, och
med huru många båtar, de Skånske hofmän drogo ut.
Alt framdeles iuberätta de kunskaper han kan få om
Österbotten och annorstädes ifrån. Befaller honom an-
skaffa lärft ifrån landet, och uträtla det, hvarom han
i går tillskrifvit honom.

178. — Dess bref till Hans Klasson, "tillförordnad på Ca-
slellholms Slott," dat. Åbo Slott, d. 18 Juni 4598.
Orig. e. u. m. Sig Förebrår honom, hvar-
före han icke, ulan Hertigens tillåtelse, vågat för all-
mogen uppläsa K. M:ts mandaler om sin lyckliga an-
komst till riket. Alt Länsmannen, m. fl. från Kum-
linge socken, varit här och klagat deröfver, alt de
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Ryttare af A. E—s Regemente, hvilka varit sände lill
Åland, alt mot skälig betalning uppbringa några Lilf-
ländska fartyg med säd, begått våldsamheter och röf-
vat allmogen; hvilket skett emot yl, E—s vilja, hvar-
före bönderne också redan blifvit godtgjorde för hvad
de förlorat.

479. — Dess bref till Mickel Pävelsson till Nuhjala, till-
förordnad t udj Befalningen på Åbo Slott, sainpt öfver
Norra Finlandh," dat. Åbo Slott, d. 20 Juni 1598.
Orig, e. u. m. Sig Befaller att Jokim Di-
riksson skall erhålla för sina fem hästar samma sold,
som de andra Ryttarne erhöllo i Helsingfors, der han
blef bortglömd; samt alt detta skall utgå af smörrän-
tan från Mickel Pävelsons fögderi.

180. — Dess bref till d:o d:o dat. Åbo Slott, d. 24 Juni
(Jan.?). Orig. e. u. m. Sig Befaller att de
84 Anders Larssons Hofmän, som hafva varit i Norr-
botten, och icke i några år fått borgläger, skola stäl-
las till frids af gärden och restantierna, äfvensom att
sjöfolket, som på en medföljande lista finnes anteck-
nadt, måtte få en Tunna Spanmål på 3 månader, till
deras uppehälle.

481. — Dess förteckning på det manskap, såväl af Ryttare
som knektar, hvilket med Mickel Pävelsson skall qvar-
stanna på Åbo Slott (under det de öfrige begåfvo sig
till Sverige) dat. d. 26 Juni 1598. Orig. e. u.

482 Dess bref till Mickel Pävelsson till Nuhjala, "till-
förordnad Slåtzfougte på Åbo Slott, samt Befallnings-
man öfver norra Finland," dat. Åbo Slott d. 27 Jun.
4598. Orig. e, u. m. Sig Befaller det K. M:ts
tro-undersåte Jonates JVeck skall erhålla en läst smör
af detta års uppbörd, i afräkning å de diverse varor,
hvarmed han försträckt K. M.

483- — Dess bref till d:o d:o dat. Åbo Slott, d. 5 Juli
4598. Orig. e. u. m. Sigill Innehåller en
ganska skarp befallning, det Mickel Pävelsson sjelf
skulle gå till staden och påskynda Ryttarne, som sö-
lade der för motvind, alt, vid strängaste påföljd, den-
na afton vara på Slottet; alt han skulle anhålla alla
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båtar vid Slottsbron, samt att han skulle hota Hans
Samuelsson, Mårten Jakobsson, och andra flere: "att,
i tuseiid diefla nampn om icke i Guds nampn, begifua
sigh dedann; de ölehundarne, äre de icke nu fyltte så
fy lie dem fånen mer, Förlijle på att icke kunna kom-
ma för mothväder. Kunne de dricka om natte tid,
der viljan kunde de roo i samma tijdh."

184. — Dess öppna bref till alla Hofmän, som i Åbo stad
och deromkring äro stadde, vare af Axel Kurcks, An-
ders Boijes, eller under hvars befallning de helst va-
ra må, såsom Hans Ragvaldssons, Mårten Jakobssons,
o. a. fl:s dat. "Rymitlhå frampe på ledhen," d. 5 Juli
1598. Orig. e. u. ra. Sig De anbefallas,
vid strängaste ansvar, det de sist i nalt måtte infinna
sig på flottan, med deras bästa tjenare, sedan de läm-
nat alla stalldrängarne, med en annan tjenare, hos
häslarne.

185. — Dess order till Mickel Pävelsson, dat. Rimito kramp,
d. 6 Juli 1598. Orig Han anbefalles att
nästkommande Lördag låta afrätta den syndaren Pa-
vel Helsingh, som för sina missgärningar blifvit dömd
till döden, och som A. E. icke kan befria, samt att
dervid nyttja knektar med långa spetsar,

186. — Dess bref till d:o d:o dat. Rimito kramp d. 7 Juli
1598. Orig. e. u. m. Sig Befaller att han
genast, genom natt och dag, skall sända en post till
Raumo, med tillsägelse, att det skepp, som derifrån
skulle afgå, måtte oförtöfvadt, genom natten komma
till honom på Korpoström. "Efter som att Pdvell Hel-
sing ähr een gammal konungslige tjenare, och skall stå
sitt straff för sin missgärning, derföre begärer jag på
K. M:ts vägnar att i ville låtha kåste ähn fämpton da-
ler på hans begrafning, att han för sin gambell tienst
skull raotle ährligen komma till jordenn."

187. — Dess bref till d:o d:o dat. Rimilo kramp, d. 7 Juli
1598. Orig. e. u. m. Sig Som A. E. fått
böra det en brefdragare från Ryssland blifvit aflardad
till Hertig Karl, så befaller han att när denne ankom-
mer till Abo, skall han väl förvarad, dock ofängslad,
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genast sändas till A. E. "när jag får honom i mina
kloer, vill jag väl först höra, hvad hans värf eller ä-
rende är." P. S. Att han skulle skaffa 800 tegel till
A. E—s snickare, för alt med dess båt föras till hans
gård (hvarefter var skrifvet med A. E—s egen hand)
"Hellser min god vän eder fru hustru och niine kere
döttrar och eder flere barn ined mong tusend gode net-
ter. retth nu go vij till segels, i morgon sender iag
dii fattige sine penning, adie ade."

488. — Dess öppna bref till K. M:ls "tro-undersåter väl-
bördige Jochim Dirichsson till Murila, Mickel Pävels-
son till Nuchiala och Hans Johansson till Wilias, till-
förordnade Befalningsmän på Åbo Slott, dat. Kårpe-
strööm," d. 10 Juli 1598. Orig. e. u. m. Sig
Att som vid Åbo Slolt behöfves godt och troget folk,
dem man kunde förlita sig uppå, der något oförmo-
dadt påkomme, så skulle de anbefalla alla frälsemän
i Åbo Slolts Län, alt, när så behof des, de skola in-
finna sig vid Åbo , med egen kost och felalie.

489. — Dess bref till Hans Klasson, dat. Korpo ström, d.
43 Juli 1598. Afskr Underrättar det han
för några dagar sedan haft bref från K. M. i Polen,
med K. Sekreteraren Per Månsson, och nu igen med
Jöran Gottwitz och Anders Kurck, enligt hvilka bref
%. M. nu i dag vore i Sverige, så mycket mer som
dessa dagar varit tjenlig vind. Att A. E. blifvit be--
fälld intaga Åland och Kastellholms Slolt, och dem
med K. M:ts trupper besätta; i kraft hvaraf han nu
uppfordrar honom att, vid A. E—s ankomst lill Ä-
land, öfverlämna della slott, så fram t han annars vill
undvika det straff, som Högmåls Balkens 8:e och 9=e
kap. stadgar. Beder det han icke målte låta förföra
sig "af Hans Burck (Buck ?) eller andre, hvilka sin
rätte Herre och Konung och Sveriges krono i den för-
ledne tid mycket ondt och förrädeliget tillfogat hafver."

190. — Dess bref till Per Stolpe, dat. Sallunge, d. 14 Juli
1598. Afskr Som han fått höra det Per
Stolpe en lång tid legat med några skepp och pinkor

vid



Arvid Eriksson. 97

vid segelleden i Flisöhamn, så anhåller man veta hvad
afsigten dermed är, önskande det han målte förena sig
med A. E. som nu, på K. M.ts befallning, ämnar sig
med flotlan till Svenska skären, någorstädes i granska-
pet af Stockholm, för att der sammanträffa med Ko-
nungen. — Sedel. Anhåller det Stolpen, med

. sitt
följe, ville komma till tals med honom, eller ock vill
A. E. komma till Stolpen; "förty jag vet att vi äro
Svenske och icke hedningar. Efter det vi vår fiende
Ryssen, i feigd.e tiden, hafver hållit lofven, så för-
hoppas mig att all uppriktighet kan ännu icke vara
förgäten." Låter honom förnimma, det A. E. har med
sig på flotlan en Rysk post, med bref till Hertigen
och Konungen; hvilken ock vet berätta om det neder-
lag Boris Gudenow lidit af Tartarer i denna sommar.

491.— Dess bref till Hertig Karl, dat. Små Såttingarne',
d. 48 Juli 4598. Afskr Säger sig just nu
på timmen hafva erhållit Hertigens bref af d. 11 Juli,
hvaruti han ärerörigt' beskyller A. E. och allt hans
medfölje, alt liafva äggat och skyndat vår allernådig-
ste Konung och Herre, till fiendskap emot sitt fädernes
Arf-Konungarike, och hvaruti han befaller dem att
genast återvända hem. Detta vägra de att göra, eme-
dan K. M. icke en utan flere gånger härtill anbefallt
dem; dock lofva de härutinnan efterkomma Hertigens
önskan, om han dertill kan utverka sig K. M:ts befall-
ning. Emellertid ville de Hertigen till behag, förhålla
sig här i Åland, till dess de få kunskap från K. M.

192.-— Dess bref till Per Stolpe, dat. Små Såttingarne, d.
21 Juli 1598. Afskr Tillkännager det han
nu på stunden erhållit hans bref, hvari han lofvar
stämma möte; men som A,E. för vissa orsakers skull
icke sjelf kan komma, så sänder han nu genast i sitt
ställe Klas Fleming, Kasper Tiesenhausen, Mans I-
varsson och Jakob Olofsson, med tre lodjor (den likväl
undantagen, som förer detta bref) och till 50 man
starke; hvilka ock skola liafva med sig svaret till Her-
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tigen och Stäuderne. Försäkrar honom om säkerhet
och lejd, och hoppas få njuta detsamma

493. — Dess bref till Hans Klasson och Hans Buck, dat.
Flisehamn, d. 22 Juli 1598. Afskr Under-
rättar att som hans utskickade ej fingo tala med Per
Stolpe, hvilken härifrån är hastigt afdragen, och som
A, E, hade något att tala med eder, som vore makt
påliggande, så önskar han att, så framt de ej ville
komma på flottan, de då måtte komma till tals med
honom på någon holme här utanföre; om ej båda, så
åtminstone endera; hvarvid han på det heligaste för-
säkrar dem om sin lejd.

194. — Dess bref till Hans Klasson, dat. Flisehamn, d. 24
Juli 1598 Meddelar honom det han nu just
falt hans svar, hvaruti han beviljat elt raöle, en half
mil ifrån Slottet. A. E. lofvar sjelf komma honom till
mötes "der Hert. Karl i fjord uppsteg, när han drog
till Slottet;" och försäkrar om paroll och säkerhet för
honom och hans medfölje, antingen han kominer en-
sam , eller har Hans Back med sig.

195. — Dess bref till Hans Eriksson i Brinkala, dat. Tim-
bron, d. 25 Juli 1598. Afskr Underrättar
atl han med skepp och krigsfolk både från Finland
och Liffland, ankommit på K. M:ts befallning litet på
denna sida om Waxholm. Önskar att få veta huru
Hertigen är till sinnes emot de Finske, och om han
tänker låta anfäkta dem, såsom lian gjorde i höstas.
Försäkrar sig icke vara kommen i någon fiendllig me-
ning. Ber hälsa fru Ebba, så ock alle de andre Fin-
ske fruar, samt "min syster Kerstin och alle gode vän-
ner, med många lycksalige gode dagar och nätter. Lå-
ter ock Axel Kurck, Anders Boije, Otto Yxkull, Ka-
piten Munck (Blanck?) gamle och unge Mauritz PVran-
gel, Flemingarne , Arvid och Jöran Horn hälsa min
broder med månge gode nätter."

496. — Dess bref till Hans Kranck, dat. Timbron, d. 25
Juli 1598. Afskr Förkunnar honom, det
han med det "lofliga" Finska och Liffländska Ridder-
skapet och Adeln, samt krigsfolket, ar kommen till
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denna baran. Vederlägger det onda rykle man ulspridl
om de Finske, såväl på Åland som i Svenska skären,
det de nemligen vore hitkomne för att, såsom tyran-
ner, mörda, bränna och röfva. Sänder härmedelst
några exemplar (förmod!, af ett så kalladt "Öppet Bref")
till Erke-Biskopen, för att utspridas. Anhåller att blif-
va underrättad hvarest K. M. nu befinner sig, och
hvad Hertigen ämnar företaga; samt hvad annat nytt
som höres. Beder hälsa "de gode män, som af vår
hop der i Stockholm kunna stadde vara," så ock mi-
na Bröders kära husfruar, på mine, deras mäns och
allés våra vägnar med vår kärlige halsan och månge
"otålige 1000:de gode dagar och nätter." — Sedel (skrif-
ven med A. E— s egen hand) "Låter Kapiten Blanck,
Marskalken Moritz PVrangel hälsa dig. Ade! Claes
Fleming låter ock hälsa Dig" (hvarefter var skrifvet med
Axel Kurcks egen hand) "K. h. b. gör väl och hälsa
min hustru på mina vägnar, och bed henne alt hon
kommer hit.. Jag menar att hon hafver väl redan
trampat gatorne der. Gör väl och hälsa alle gode vän-
ner på mina vägnar. Vale! Axel Kurck."

497. — Dess bref till Mickel Pävelsson, dat. Korpoström,
d. 28 Juli 1598. Orig. e. u. m. Sig Om-
nämner att om de Wiborgske Ryttarne skulle ankom-
ma, så funnes det ännu i Raumo några skutor, hvar-
med de kunde öfverforslas till flotlan. Att A. E. i
Korpo funnit några skutor, som icke blifvit anteckna-
de ; samt att 4 Hertigens skepp och 2 lodjor varit vid
Åland, men vid underrättelsen om hans ankomst "hafua
de slagedh sine Segell uth, och droge heden till Spe-
talsundh. Menn der som bönder hade varedh trogne
då hade de 4 skep med de 2 iådjor vist kommedh vdj
vår våldh, hvem velh hvadh Gudh och lyckan känn
ehnnu hafua beskär». EUiest inthedh uthann achter
väll på alle saker, och skynd på selskapedh at the skyn-
da sigh fortl; så snart vinden fogar drager jag genast
ann öfver till Sverige."

498. — Dess bref till Hans Klasson, dat. Elisehamn, d. 2
Aug. 1598- Afskr Underrättar det Herti-
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gen tillskrifvit honom, och befallt honom alt, med sitt
följe, återvända Ull Finland, till dess K. M. kommer
i Riket; i anledning hvaraf han nu ock återvändt till
Åland, der han vill qvardröja Ulls vidare kunskap
kommer från K. M. Men som på flottan fattas span-
mål och fetalie, äfvensom hö åt häslarne, ber han att
undersåtarne här i landet måtte påläggas en hjelpe-
gärd af spanmål, boskap, fisk och andra ätliga varor
för krigsfolkets behof, så ock hö för hästarne; emedan
han i annat fall ser sig nödtvungen alt låta hofmän
och knektar stiga i land, för att gästa hos bönderne.
Anhåller om svar.

199. — Dess bref till Mickel Pävelsson till Nuhjala, dat.
Åbo Slott, d. 48 Aug. 1598. Orig. e. u. m. Sig
Innehåller en anordning det DomProsten i Åbo, Kyr-
koherden, Skolmästaren och choralis måtte, framför
någon annan, ulbekomma, af första uppbörden, sina
for några år innestående underhåll, från de dem här
anviste Socknar, till visst belopp. Nemligen Dompro-
sten, af Rimito och Korjio Socken 3 Läster; Kyrkoher-
den M, Grels, af Rändämäki Socken och Paatis bobi 3
Läster; Skolmästaren M. Markus, af Letala Socken 2
Läster; chor-presterne af Pöytis Socken 2 Läsler.

200. — Dess bref till d:o d:o dat. Åbo Slott, d. 20 Aug.
1598. Orig. e. u. m. Sig Som A. E. nöd-
gats försträcka krigsfolket 50 Tunnor god Liffländsk
Råg, af eget förråd, så befaller han att dess tjenare
Per Surlender skall utbekomma hälften häraf, eller 25
Tunnor; den andra hälften skulle han erhålla af Jöran
Olofsson från Söder Finland. Dessutom skulle Sur-
lender tillställas de 100 01^, som tillkomma A. E. från
Norra Finland, jemte hans underhåll.

201. — Dess kostnads- eller månads-förslag för underhållet
af en karl och häst på månaden; och ,hvad således
hvarje skatte-bonde bör ulgöra på 3 månader. Orig.
odat. m. e. u. och med påleckning af Mickel Pdvels-
son: "Borglägers-gärd ordning 98."

202. — Dess bref till Lasse Westgöte, Befallningsman på
Nyköping, dat. Stockholm, d. 5 Okt. 1598. Afskr.
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Underrättar att han, med sitt medfölje, dessa
dagar kommit till Stockholm, för att välkomna K. M.,
från hvilken han nyligen fått bref, att det kommit till
en vänlig förlikning emellan honom och Hertigen; i
anledning hvaraf han nu afiärdar en post till K. M.
för att förfråga, om de skola stanna här qvar, och bi-
da, eller återvända till Finland; anhållande det PVest-
göte ville, om så behöfves, befordra denna post till
det bästa. Försäkrar om sina fredliga tänkesätt.

203. — Dess och Otto Yxkulls, Axel Kurcks, Anders Boijes
och Hinrik Leijls bref till Hert. Karl, dat. Stockholm
d. 8 Okt. 1598. Afskr Rerätta alt de dessa
dagar bekommit K. M:ts bref, det en god och vänlig
förlikning skall vara ingången emellan Konungen och
Hertigen; och att de, i anledning deraf, hvardera skul-
le afväpna sitt folk. Att Hertigen ej måtte sätta tro
till de onda rykten man utspridt om Finnarne, af
hvilka det gemena krigsfolket, såväl Ryttare som
Knektar, till följd af K. M:ts befallning nu skola sjöle-
des återvända till Finland; och att endast några af A-
deln och andra enskildte, hvilka här liafva något att
beställa, skola qvarslaima för alt afvakta Konungens
ankomst. — Sedel (undertecknad af Arvid Eriksson,
och inlagd i brefvet) A. E. gör häri förbön för Hans
Eriksson, som är gammal och vanlytt, och förlorat
mestadclen af sin egendom. Intygar det han ej syn-
nerligen varit rådande vid Åbo Slott, och att han all-
tid varit mycket emot de åtgärder, som stridit emot
Hertigen; beder derföre att han och hans hustru måtte
frigifvas, så de måtte kunna få återvända till sitt.
Förmodar det Hertigen täckes låta A, E, återfå sina
hästar.

"204. — Dess och Klas Bjelkes bref till Lars Westgöte,
dat. Stockholms Slott d. 8 Okt. 1598. Afskr
Förständiga det de i går erhållit hans skrifvelse, hvaraf
de finna att han, lika så val som de, fröjdat sig öfver
den emellan K. M. och H. F. N. ingångna förliknin-
gen. Försäkra om ett vänskapligt och fredligt uppfö-
rande; hvilket man äfven hoppas få njuta tillbaka.
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205. — Dess bref till Hertig Karl, dat. Åbo Slott d. 22
Dec. 4598. Afskr Svarar alt han d. 18
dennes erhållit Hertigens bref dat. Nyköping d. 7 Nov.
hvaruti klagas och frågas om A. E. genom hindrande
af hvad Hertig Johan, i Finland, blifvit eflerlålit,
vill påtaga sig H. F. N:s målsmansdöme, i det han,
på K. M:ts befallning, uppburit räntan, och laggt den
under Abo Slott? Hertigens önskan det alla fångar
måtte frigifvas å hvardera sidan, ville man gerna ef-
terkomma om Hans Hansson, som af K. M. redan
blifvit requirerad lill Liffland, vore bär; dock vill man
låta fordra honom derifrån tillbaka. 1 ett annat bref
af den 27 Nov. beskyller Hertigen det A. E, på nytt
återigen hafver anhållit och bortsnappat ett Ryskt Sän-
debud, som från Storfursten blifvit skickadt lill Herti-
gen; dock -var denne endast utskickad från Ståthålla-
ren på Kexholm, med bref och ärende, icke lill Her-
tigen utan till A. E. — Som man förnummit att Au-
gustinus Larsson med något krigsfolk och fältstycken
ankommit till Österbotten, för att, som det påstås,
bland allmogen stifta buller och oro; så anhålles, till
undvikande af större vidlyfligheler, att han derifrån
målte blifva återkallad. Bönderne i Österbotten hafva
mycket klagat öfver Hans Hansson, och torde göra
detsamma öfver dem, som ditkommit, om de länge
qvarstanna.

206. — Dess bref till Salomon Ille, Ståthållare på Kastell-
holms SloU, dat. Esbo gård, d. 7 Febr. 1599- Afskr.

Ålägger honom att öfver hela landet låta på-
lägga en hö-gärd, hvaraf halfparten genast skall upp-
bäras; att utsprida elt rykte, det A. E,, med hela krigs-
makten, ville (öfver isen?) begifva sig till Sverige; att
till den ändan lad-dörrarne genast skulle upphuggas
till större, på det dessa hus målle kunna begagnas till
stall; att, genom dag och natt, låta uppbära de pen-
ningar af landet, hvarmed Sivert och hans knektar sko-
la blifva tillfredsställde: att Olof Grelsson, som nu dit—-
sändes, skulle få en förökad penningelön, ra. m. Lof-
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var alt straxt, sedan han varit i Wiborg, ditkomma
och taga en ny ed af folket.

207. —■ Dess bref till d:o d:o dat. Tjusterby d. 11 Febr.
1599. Afskr Berättar att han i Perno Soc-
ken falt tidningar från Narva med Magnus Brink, det
Ryssarne hafva uppror i eget land, der Boris Gude-
now och en af de Romanowilzer täfla om Regementet,
hvarföre ryktet om Ryssens anfall motFinland har in-
gen fara; och hvarföre han nu ock icke, enligt sin
föresats, ämnar begifva sig till Narva, utan till Wi-
borg, och sedan derifrån till Nyslott. Att Riksdagen
i Polen börjat för 14 dagar sedan; dit Jöns Nilsson
nu sändes till K. M. alt derom taga besked. Som han
hört det Hertigen utlyst ett möte i Jönköping, begär
han på K. M:ts vägnar, det någre trogne bönder och
"Skähle-karlar" målte ditsändas att kunskapa. Förma-
nar att han ej måtte låta skrämma sig af loma ord;
men dock förse sig med proviant i fall det skulle gäl-
la. Frågar om hafvet bär; och lofvar med sista men-
före åter inträffa der.

208. — Dess bref till d:o d:o dat. Wiborg d. 20 Febr. 1599.
Afskr Underrättar det han handlat med Upp-
lands Ryttarne, hvilkas officerare lofvat afsända en sin
dräng till Sverige, till Fru Ebba, att förfråga sig hu-
ru sakerna aflupit emellan Kejsarens, Kurfurstens och
Konungarnes af Sverige och Danmark sändebud, å ena
sidan, och Hertigen, å den andra; anhållandes derfö-
re, att han från Åland, hemligen, med någon skäre-
båt, ville låta öfverskicka denne dräng.

209. — Dess och Axel Kurcks bref till Ständerne i Sveri-
ge, på Finska Riddarskapets, Adelns och Krigsbefälets
vägnar, som då tillstädes voro, dat. Björneborg, d. 28
Mars 1599. Afskr Förmäla det de d. 25
dennes erhållit de Svenske Ständernes skrifvelse med
deras utskickade. Säga sig icke förtjena de beskyllnin-
gar man gjort dem. Alt de vilja förena sig med dem
i allt, som icke strider emot deras ed och trohet. För-
moda det Ständerne blifvit tvungne, att tillskrifva dem
på salt som nu skett. Bedja det de måtte i godo sö-
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ka hilägga saken emellan K. M. och H. F. N.; deras
hot kunde falla öfver dem sjelfva. Om de fortfara,
som man förnummit, att bedrifva saken, kan det icke
ändas, ulan blodsutgjutelse och vapenskifte, det man
önskade afvärja. Försäkra att vi icke röfvat och sköf-
lat Bönderne; ulan alt desse, tvärtom, spolierat våra
gårdar. Att det varit på K. M:ts befallning, som Gref-
ve Axels Ränta här i Finland blifvit delad emellan
knektarne, till krigsfolkets uppehälle, sedan man för-
nummit att Grefven bekommit dubbelt så mycket af
K. M:ts ränta der i Sverige. Berättelsen att hans gård
blifvit plundrad, är helt och hållet ogrundad.

210. — Dess bref till Salomon Me, dat. (Åbo?) Slott d. 4
Maj 1599. Afskr Underrättar det Herr Johan
Fleming och Karl Ivarsson skulle med det första, jem-
le 100 man, ankomma till Åland, dit äfven A. E»
ville begifva sig med mera manskap, "det första man
varder de Svenske förnimmandes." Efter Äländningarne
varit falske och otrogne, skulle de, till straff, utbetala
en gärd till folkets uppehälle på Slottet. Befaller att
man skall hålla noga vakt på alla sidor om Åland,
det ingen skula måtte kunna smyga sig öfver till Sve-
rige; hvilken i thy fall skall tagas i beslag.

211. — Dess bref till d:o d:o dat. Åbo Slott, d. 9 Maj
1599: Afskr Upplyser honom och Hans
Mattsson att ryktet, det några Hertigens pinkor kom-
mit till Jungfrusund, varit ogrundadt; att A. E. farit
dit med 20 a 30 beväpnade lodjor, men endast fun-
nit 2:ne Holländare med salt, hvilka nu ligga här på
redden. Tillsänder honom nu 70 af Arvid Erikssons
knektar, för att, jemte de förra, bevaka Slottet. Be-
der honom vara på sin vakt, för hvad som kan hän-
da; att vindbryggan om nätterna bör vara uppdragen;
att vid byggningen, der i gropen, göra ett staket, och
bommar ikring Slottet; att påskynda utklareringen af de
lodjor, som der byggas, m. m. Omtalar ett allmänt
rykte det Hertigen skulle vara död. Ålägger honom
att flitigare skafla sig underrättelse ifrån Sverige, och

derom
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derom underrätta A. E., som med första ämnar in-
finna sig der. Förmanar honom att handla fogligen
med allmogen, det Arvid Erikssons knektar målte er-
hålla 6 eller 8 veckors kost. — P. S. (skrifvet med
A. E—.? egen hand) Påminner ytterligare att hafva ut
alla kunskapare, för alt veta hvad som förehafves i
Sverige. "Tiden går bort för oss och maten lider."
Underrättar alt han ditsändt en lodja med Magnus
Brink, och nu den andra, hvilka skulle tjena såsom
vaktskepp på hvardera sidan.

212. — Dess och Axel Kurcks, Anders Boijes, Arvid Hin-
rikssons, Mäns Ivarssons, Karl Ivarssons, Nils Ols-
sons, Henrik Tönnessons och Jakob Olssons, samt A—-
delns, Krigsbefälels och menige Krigsfolkets, Ryttares
och Knektars bref till de Svenske S ändeb ud en, dat.
Åbo Slott d. 9 Aug. 1599. Afskr Besvara
den skrifvelse de af Hertigen och Riksens Ständers ut-
skickade bekommit, genom en trummetare, deri de
uppmanas att ingå handel med dera. Men då de icke
veta på hvad grund den skulle ske, då de hört att
Sändebuden redan hafva med sig krigshären i bakhåll,
då Kastellholm blifvit intaget, och då K. M. stränge-
ligen förbjudit dem att ingå i någon handel med Her-
tigen eller hans utskickade, så måste de rätta sig här-
efter, emedan han ganska lätt, när isen ligger, kunde
Öfversända en svärm Tatarer, Kosacker, heidukar och
annat främmande krigsfolk, för att ödelägga landet;
så anhålla de, på grund häraf, det Sändebuden ville
i godo söka afböja den blodsutgjutelse, som nu synes
förestå. — Sedel (underskrifven af Arvid Eriksson och
Axel Kurck), hvaruli de anhålla om en skriftelig för-
klaring hvarpå Sändebudens värf är grundadt, på det
man måtte veta att ställa sina saker derefter.

213. — Dess och Axel Kurcks skrifvelse till de Svenske
Sändebuden, dat. d. 10 Aug. 1599. Afskr.
Med anledning af Sändebudens skrifvelse, dat. Store-
sund, d. 9 Aug., hvaruti de anhålla det den trumme-
tare de afsändt från lilla Sattungen måtte, med svar å
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deras bref, återsändas, upplyses: att han redan i går
blifvit affärdad med vederbörlig förklaring, hvarpå man
hoppas få införvanta närmare svar.

214. — Dess och AxelKurcks, Anders Boijes, Arvid Horns,
Mans Ivarssons, Karl Ivarssons, Nils Olssons, Jakob
Olssons och Hans Burdts, samt Adelns och Krigsbe-
fälets, med Ryttares och Knektars, bref lill de Sven-
ska Sändebuden, dat. Abo Slolt, d. 13 Ang. 1599.
Afskr Såsom svar på deras skrifvelse, ålföljd
af de på den sednaste Herredagen i Slockholm antagne
hufvudpunkler, så enär man icke känner grunden hvar-
på Ständerne afsagt K. M. all tro och lydnad, så kan
man icke heller härom inlåla sig i någon handel, hvar-
till dessutom fordras mera tid och betänkande, och
hvartill de icke heller blifvit auktoriserade. Samtycka
dertill att K. M. inom 6 månader måtte förklara sig,
och sända sin unge Son till Riket, alt uppfostras i vår
troslara. Bedja att, under denna tid, allt fiendtligt,
på begge sidor, måtle inställas; och då Ständerna i
Stockholm var beviljadt en lång tid att sammanvara
och rådpläga, hoppas man alt denna rättighet äfven
blir beviljad Finland, så framt eljest Riksens gagn å-
syflas. Befalla föröfrigt sin sak i Guds hand, på hvars
gudomliga besk}rdd man hoppas.

215. — Dess och Axel Kurcks bref till Kasper Tiisenhau-
sen, dat. Åbo Slott, d. 21 Aug. 1599 (skr. på Tyska).
Afskr Anhålla om 200 man af hans man-
skap. Nämna att de blifvit af fienden ansatte, och
önska hjelp och förstärkning af K. M. Uppgifva alt
Furstens läger är beläget endast 2 mil ifrån dem, på
Rimito kamp, och väntar endast på Hertigens ankomst,
med den återslående styrkan. För att hindra landstig-
ning och plundring, oroas fienden dageligen. Man har
försäkrat det pesten yppat sig på hans flotta, så der
dageligen dogo 30, 40 till 50 personer. Tvifla icke
det ju ej Öfverste Fahrensbach äfven gör silt bästa i
saken.

216. — Dess och Axel Kurcks bref till Joran Fahrenabach,
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dat. Åbo d. 23 Aug. 1599 (skr. på Tyska). Afskr.
Förmäla det Hertigen begifvit sig till Finland, och
hade sitt läger endast på 1 mils afstånd från dem. Att
han hade väl vakt om sig, för att med fördel kunna
oroas. Att man skärmylslat med honom ; hvarvid han,
för tre dagar sedan, förlorade 10 fångar och åtskillige
dödskjutne. Alt mord, brand och plundring väntade
dem, om han kom i land och blef dem öfvermäklig.
Att några af hans partigångare blifvit "klippte på fin-
grarne." Att de blott vänla på Furstens person, då de
ämna angripa oss på den ena sidan, och Augustinus
(Larsson) på den andra. Anhålla derföre, det han snart
måtle hasta dem till undsättning, hvilket man hoppas
så mycket mer, som man af en skrifvelse hos Paul
Stilchen förnummit, det han den 24 dennes skulle i
Reval mönstra sina trupper, för att sedan gå till se-
gels; i anledning hvaraf man beordrat Amiralen (Ar-
vid Tönnesson?) alt med fem skepp från Helsingfors
gå till Reval. Att han på ett dygn kunde komma öf-
ver hafvet; och alt Finska soldatens mod skulle växa
genom denna förstärkning, som vore för dem af stor
vigt.

217. — Dess bref till Amiralen Joakim Scheel, dat. Åbo
Slott, d. 9 Sept. 1599. Afskr Lofvar hål-
la sitt löfte (att nemligen upphöra med beskjutningen)
och beder det äfven Scheel måtte stå vid sitt ord, till
dess de närmare få talas vid.

218. — Dess bref till d:o d:o dat Åbo Slott, d. 40 Sept.
4599- Afskr. . .

.
.

. Lofvar öfverlämna Slottet,
om de vilja tillåla Wilhelm Rötwen alt resa till K.
M. för att inhämta hans strar; men nekar att aflämna
sina värjor. Beder om försvarelse bref för sin gård
Lindö; likaså begära äfven Joakim Diriksson, Hinrik
Eriksson och Mickel Pävelsson för sina gårdar.

219. —' Dess bref till d:o d:o dat. Åbo Slott, d. 10 Sept.
1599. Afskr Besvärar sig att, oaktadt deras
öfverenskommelse, hade man dock börjat slå skansar
kring Slottet.

220. — Dess och Johan Flemings, Willam Ruttwens, Jo-
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chim Dirikssons, Hinrik Erikssons, Mickel P dissons,
Jöns Nilssons, Kasper Gröningens, Sigfrids Knekte-
höfvidsinan, Olof Klassans, Olof Perssons Skeppshöf-
vidsman, Blasius Nilssons, uppå gemene Bysseskyttar-
nes vägnar, Landtingh Arkclimästares, Jöns Erikssons,
uppå gemene Ryttares och Knektars vägnar, alle för
en och en för alle, bref till Herlig Karl, dat. Åbo
Slott, d. 11 Sept. 1599. Afskr. ..... (Brefvet an-
kom till Helsingfors, d. 16 Sept. med PVillam Rutt-
tven). Nämna det de handlat med Joakim Scheel,
hvilken uppfordrat fästningen, i anledning hvaraf de
sändt PVillam Ruttwen till Hertigen lör alt begära
säker lejd och försäkring pä de punkter, som här med-
följa ; bönfallaude om nåd, vilja de förena sig med
'Hertigen och Ständerna, uppgifva fästningen, m. m.
sedan de märkt att de nog mycket fått lida för sin tro
till K. M. Till dess Ruttwen återkommer med den
begärla försäkringen, vilja de likväl hålla Huset, på
kronans vägnar, i sin varjo.

221. — Vilkor, som de på Abo Slott belägrade af Hertigen
begärde, med PVillam Ruttwen, innan de ville läm-
na Huset upp; undcrskrifuc af Arvid Eriksson, Johan
Fleming, PVillam Ruttwen, Joakim Diriksson, Hinrik
Eriksson, Mickel Påvelsson, Jöns Nilsson, Kasper
Gröningen, Olof Klasson, Sigfrid Sigfridsson, Olof
Persson, Blasius Ni/sson och Jöns Eriksson, på allas
vägnar som här uppå Huset äro, en för alla och alla
för en, dat. Åbo Slotl, d. 11 Sept. 1599. Afskr.

Anhålla: l:o Att de blifva försäkrade till lif
och gods, och vinna nåd för hvad de brutit. —■ 2:o
Att de må få ulgå med behållna hofvor, och icke be-
röfvas något af livad de äga. — 3:o Alt de icke måt-
te blifva "nedskällne" och försmädade af Hertigens folk.
— 4:o Alt de måtle fä sända vissa män lili K. M.
för att uppfordra deras ed, och underrätta om deras
hel ryck. — 5-'o Alt de ej med våld målte blifva förde
till Sverige, eller annorstädes, för alt svara Fl. F. N.
till Ratla, nian all allt må anses glömdt, och livar
och en få vara i ro hemma. — 6:o All livar och en,
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i synnerhet de som äro förtjente personer, måtte få be-
hålla sitt ringa underhåll och sin förläning, då de för-
binda sig alt i allt hålla ett med Hertigen och Stän-
derne; i molsatt fall, vilja de befalla sin sak i Guds
händer. — 7:o Att de en och hvar måtle få utföra
den proviant, som de sjelfve låtit, för egen räkning,
införa; för att dermed, till en början, kunna lefva på
sina gods och gårdar. Hvad som dem nu vidare lig-
ger makt uppå, derom hafva de gifvit sin utskickade
PVillam Ruttwen mundteligt besked, såsom ock ett
memorial, hvaruppå de, med honom, hoppas få för-
vänta elt hugneligt svar.

222. — Arvid Erikssons enskildta bref till Hertig Karl,
dat. d. 11 Sept. 1599. Afskr. (ank. till Helsingfors
den 16 Sept. med PV. Ruttwen) Tillsänder
Hertigen en kopia af ett bref, det han fått från K. M.
med Sigfrid Hinriksson, hvaruti honom anbefalles att
sända till Dantzig alla skepp här kunna finnas, och
allt det artilleri de kunna umbära, hvilket han dock
icke efterkommit, för att i en framtid kunna svara
derföre inför H. F. N. Förklarar det han velat anta-
ga den handel Hertigen tillförene tillbjudit honom ge-
nom Grefve Erik m. fl.; men alt han då var "öfver-
bödigh," och af de andra tillvittes för otrohet; och
som han icke enskildt mäktade något, måsle han be-
falla saken i Guds hand. Att många gjort K. M. o-
nådig emot honom, för det han under sitt Stålhållare-
Etnbete icke förföljde och antastade Hertigens tjenare,
såsom han väl kunnat. Att hans trygga samvete aggat
honom, särdeles för den Papisliska Religionens utbre-
dande, hvarom han framdeles kan mera mundteligen
berätta.

*223. — Dess bref till Jochim Scheel, dat. Åbo Slott, d. 12
Sept. 1599. Afskr Omförmäler att det i dag
af deras utsände Bengt Larsson och Joh. Derfelt blif-
vit beslutet, det PVillam Ruttwen å de Finskes sida,
ålföljd af en eller två gode män af Adel, å de Svenskes
sida, skulle i dag begifva sig till Fursten. I anled-
ning hvaraf, och då uret redan lider, frågas: om del
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blir någon resa för dem i dag eller icke; på det man
måtte veta rätta sig derefter.

224. — Dess bref till d:o d-.o dat. d. 13 Seplember 1599.
Afskr Återsänder 7 fångar, som blifvit håll-
ne i ärligt fängelse. Nämner det han hört att Blasius
Nilsson blifvit angifven, att hafva velat sticka Åbo
siad i brand, hvilket är ogrundadt, såvida han endast
varit ut med några lodjor och litet skärmytslat. Att
A. E. allt för väl kunnat låta uppbränna staden, då
han lät afbränna sitt läger, om han det velat. Anhål-
ler det hans bror Axel Eriksson måtte få lejd alt kom-
ma till tals med honom; och beder slutligen, det A-
miralen ville tillsända Hertigen den afskrift, som bordt
åtfölja hans sista bref, men som i hastigheten glömdes.

225. — Dess och Johan Flemings bref till Hertig Karl,
dat. Åbo Stad, d. 28 Sept. 1599. Afskr
Tacka för den försäkring de bekommit af honom med
sin utskickade; i anledning hvaraf de redan för några
dagar sedan öfverlämnat Hertigens Fullmäktige Åbo
Slolt, med skytt, krut, fetalie, m. m. äfvensom de,
enligt Hertigens önskan, öfverlämnat afskrifler af alla
de bref de lillskrifvit Konungen, såväl som af K. M:ts
egna bref till dem. Alt de hört det bud och befall-
ning kommit, att Hartvik Hinriksson skulle aflifvas, i
anledning hvaraf de fälla en ödmjuk förbön för ho-
nom, det han måtte skonas till lifvet.

226. — Dess bref till Sekreteraren Mickel Olofsson och Hans
Nilsson, dat. Fängelset, d. 21 Nov. 1599. Afskr.

Beklagar sig att, ehuru Ståthållaren Per Ry-
ning i går tillåtit det han skulle få behålla hos sig
tvenne drängar i fängelset här på Slottet: den ena, att gå
på ärender; den andra, till hans sällskap och uppassning,
"samt att i denna långsamheten läsa för mig; emedan
man i denna trängsel har bättre lägenhet att frukta
Gud, än att göra något annat;" så har likväl Vaktmä-
staren förbjudit flere drängar an en att inkomma;
hvarföre han anhåller att, genom Hertigen, härutin-
nan vinna rättelse. (Hvarefter följande ord voro skrif-
ne med Arvid Erikssons egen hand): "Jag är oftare
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van att gå till döden och skermyssler än till fängelse
huset. Detta är första gången, Gud hjelpe till en god
utgång. Ade!"

227. — Dess bref till den aflidne Klas Flemings Enka Fru
Ebba Stenbock, dat. Fängelset (i Stockholm) d. 22 Nov.
1599. Afskr Berättar sig hafva hört, det
Hr -Stensson skulle hafva sagt att A. E. vore förvål-
lande till Hr Johans död, hvilken osanning han här
vederlägger. Omtalar deras förhör på Åbo Rådstuga,
der A. E. förelades 9 punkter, till hvilka alla Herr
Johan Fleming var oskyldig; med undanlag af den 9:e
till hvilken han förklarades saker, att nemligen hafva
fört afvog sköld emot sitt fädernesland; hvarvid A. E.
gjorde den åtskillnad "att Han (Konungen) genom sina
bref och mandater, var sjelf med, som närmast
var till Regeringen," i hvilket fall Svenska Lagen
häri gör ett undantag. Att A. E. begärt att få dö för
dem alla; hvilket lofvades "Jag är 50 år, men
aldrig hörde jag så dom fällas." Berättar vidare till-
gången då dödsdomen öfver alla fångarne fälldes. Her-
tigen var deivid sjelf närvarande; Grefve Mauritz för-
de ordet. Herr Johan bad om försköning; men Hert.
Karl bad honom tänka på den långa vägen. Förkla-
rar att Hr Johan dog i oträngdt mål; tröstar modren,
och lofvar munteligen förtälja för henne om Birck-
holtz's dygder emot Hr Johan.

228. — De 7 punkter, hvilka Arvid Eriksson skref med sin
egen hand till Fursten, då han vid slutet af år 1599
var tillsagd i sitt fängelse på Stockholms Slott att han
skulle införas i ringen, för att afrättas i Stockholm
emot nyåret 1600; hvilka hjelpte att han den gången
undslapp, och saken hänsköts till Riksdagen i Linkö-
ping. Afskr l:o Att, 8 dagar förr än Her-
tigen kom till Finland, A. E,, som då låg till sängs
för sin ögonsjukdom , erhållit elt bref af Lindorm Bon-
de i Polen, der han på K. M:ts vägnar befallte att vi
skulle hålla land och fästningar Konungen tillhanda.
Hans bref till Joh. Fleming hade A. E. icke sett;
men alt det deri hetat, att Hertigen, innan Jul, skulle
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bekomma bud och bref om stora anfäktningar och krig.
Likaledes kände A, E, icke hvad Hr Joh. Flemings
tjenare .benämnd Matthis (af Påviska Läran) halt att
berätta, hvilken ifrån Polen hitkoniniit förr än Herti-
gen. Endast att den förra brefdragaren omtalf, det
K. M. skulle i Italien pantsälta ett af sina Furstendö-
men, för en summa penningar, som skulle trasseras på
Liibeck. — 2:o Att H. K. M. sagt till Hans Strcng,
det han skickat penningar till Fahrensbach , alt värfva
hofmäii, Finnarne till undsättning, och slagit sig der-
vid för bröstet, sågandes: "vi hafve här under något
förborgadt, det får du icke denna gången veta." Elt
rykte berättade äfven det K. M. hotade Ryssarne, alt,
så framt de höllo med Hertigen, ville han bevilja Tur-
karne durchtåg genom Polen. — 3:o Att A. E. säudt
ett bud till Jöran Fahrensbach om undsättning, hvar-
vid denne ursäktat sig dermed, att liafva fått peniiin-
garne för sent. Och då Pavel Stilchin beklagat de
arma Finnarnes öde, hade Fahrensbach svarat: "det
äfvenlyret måste de utslå för Konungens skull; och
om Hertigen än får in landet, måste han likväl ut
derifrån, äfvensom från Sverige."— 4:o Fahrensbachs
Hofjunkare Riilihogen hade, under rus, berättat, det
K. M. skulle få låna 9 Tunnor Guld af Konungen i
Spanien, för att, enligt hvad som berättades från Re-
val, utvidga Påviska Läran; äfvensom atl han, för ett
sådant ändamål, kunde få penningar af Påven. —■ 5:o
Att Lifiländska Adeln beclt A. E—s hustru skynda sig
till Finland, för att öfvertala sin man att, i spetsen
för Finnarne, förena sig med Hertigen emot sancte
Ligan, då man lätt skulle inbekomma Riga, Pernau
och alla Fästningar i båda Furslendömena. — 6:o En
Tysk Båtsman hade berättat för A. E. i Åbo, förl-
än Hertigen från Wiborg dit ankom, att Laskys tje-
nare medhaft bref till K. M. det Danska Konungens
giftermål skulle gå för sig, emot vii kor alt intet in-
trång skulle göras i Religionen; äfvensom alt Konun-
gens i Danmark Bror skulle få fröken Anna, och blif-

va
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va i Sverige Gubernator, för att hämnas Johan Spar-
res död. — 7:o A. E. förmodar, i stöd af goda an-
ledningar, det Beckes, icke mera skall komma igen,
efter han hvarken har gods eller gårdar, hustru eller
barn.

229. —' Arvid Erikssona Redogörelse för den (vid Riksda-
gen i Stockholm 1605?) af Riksens Ständer nedsatte
Rätten, innehållande en förklaring såväl öfver de högst
nödvändiga resor, som andra åtgärder, hvarlill han va-
rit tvungen; och i anledning hvaraf han blifvit be-
skylld, att, genom sin senhet och försummelse, hafva
vållat förlusten vid Wiltensten, m. m., hvilken berättelse
tillika innehåller korta biografiska underrättelser om
honom sjelf, under dessa sednare år. Orig

l:o När A. E. blef förlossad från fängelset, och af
Hertigen förordnad att med Ryttare och Knektar följa
Anders Lindersson till Liffland, för att sammanstöta
till det krigsfolk, som redan förut fanns der under
Samuel Nilssons och Hinrik Liwes befäl, så fingo
de redan på vägen veta, att Poiackarne inbekommit
Wiltenslen; likväl fortsatte de resan till Reval, der
de af de bägge sistnämnde fingo höra, huru knektarne
gjort myteri, tagit fänickorne med våld, och nekat
att, enligt H. F. N:s order, gå i fält. Icke dess min-
dre öfvertalte And. Lindersson dem att rycka fram;
men när han kommit med dem 4 ä 5 mil från Re-
val, begynte det frysa, och blef menföre; manskapet
uppsatte sig då emot Öfversten och befälet, och knor-
rade, "att när andra drogo af marken, då skulle de
blifva förde i marken." Då blef hela förelaget om in-
tet, helst Kanslern hade provianterat och bemannat
Wittensten, der man med detta folket ingenting kun-
de uträtta så sent på hösten.

2:o Då nu krigsfolket återkommit till Reval, blef det
berådslagit huru, och på hvad sätt, fäslningarne skul-
le bevakas. Då blef Sam. Nilsson och Måns Rams
{Ramsay?) med en hop knektar sände till Narva. Det
öfriga krigsfolket, som intet hade rum på Hapsall,
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Lotlhe och Pernau, blef kommenderad! till Finland;
och då man befarade att krigsfolket skulle göra allmo-
gen i Finland mycket öfvervåld, samtyckte Öfverstar-
ne och krigsbefälet att A. E. skulle resa dit öfver, ut-
med Nylands sidan, för att förhindra och afstyra det-
ta. I anledning hvaraf han ock reste öfver vid Por-
kala , drog emellan Borgå och Raseborgs Län, och hin-
drade deras öfvervåld, så mycket som möjligt.

3:o Vintern derefter erhöll A. E. Hertigens bref, det
han skulle samla allt det krigsfolk som i Finland slod
alt fås, och dermed sammanstöta till den armé And.
Lindersson hade i Liffland. I samråd med Grefve Mo-
ritz {Leijonhufvud) och Ståthållaren Tönrte JÖranssou
skulle Ryttarne bekomma 6 veckors kost, på marchen
till Dorpat. Juldagen var A. E. i Helsingfors, der hans
Hustru då blef död; icke dess mindie, och ulan alt
deraf låta uppehålla sig, skyndade han sig till Wiborg;
skickade under vägen uppbrolts-order till Ryltmästare
och Knektehöfvidsmän, ryckte så med en hast till Ny-
slotts Län, hvarifrån han uppbådade ocli proviantera-
de 600 skide-karlar. Då desse koramo till Wiborg,
tog han af Wiborgs knektar 200 skide-karlar, de an-
dre lill hjelp, och drog så till Narva. Dit drog äfven
Mårten Klasson med sin halfva fana (den andra balf-
va, var der tillförene). Anders Larsson och Eskert
JJndersson skulle med deras Ryttare följa efter. An-
kommen till Björkön, sju mil från Wiborg, mölte
honom en Hofman Jon Eriksson, under Bertil Hin-
rikssons fana, med bref från Anders Hinriksson, det
man icke skulle medtaga mer än 500 Hofmän, och så
mycket skide-karlar som möjligt. Detta bref sände A.
E., med samma Brefdragare, till Arvid Tunnesson,
Anders Larsson och Erik Klasson, ocli skref derhos
And. Larsson och Eskert Lindersson till, att de genast
skulle skynda sig efter, med alla deras Ryttare, af
hvilka den förra fick, inom Wiborgs Län, 2:ne må-
naders kost för sina Ryttare; den sednare, inom Ny-
lands Län. Dessa två fanor, med rusttjenst och be-
soldnings-Ryltare, voro 500 starke.
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4:o När A. E. nu drog från Narva, och kom till
Pyhäjoki, sex mil derifrån, så komnio Krister Somme
och Bertil Hinriksson, med en hop Hoftnän, ryckau-
des längs ut med bafs-bandet. Den sednare öfverläm-
nade honom Anders Linderssons bref, hvari omnämn-
des olyckan vid Wesenberg, äfvensom en annan sed-
nare; och att han, jemte allt krigsbefäl, ansåg det o-
nödigt all A. E. skulle rycka längre; uLan borde han
låta folkel rycka i behåll igen, helst intet annat nu
förefanns emellan Dorpat och Wesenberg, än något
rutten tak-halm. Följande naLlen ankom redan And.
Larssons och Esk. Linderssons post, det de samma
dag skulle, jemte deras Hofmän, vara komne till Py-
häjoki. A, E. försäkrar härvid, att om Fältmarskal-
ken Reinhold Anrep och Landsålarnes Ryttmästare Di—-
drik v. Tiesenhausen icke, emot And, Linderssons vil-
ja, hade förskrifvil Krist. Somme upp ifrån Narven,
så länge den förre var till Pernau och Wijken alt upp-
fordra folket, och om de icke hade angripit Wesen-
berg, så hade Polackarna legat stilla vid Dorpat, till
dess vi med alla de strödda corpserna hunnit förena
oss, och rycka mot fienden. Då skulle med Guds hjelp
Polackarne fält hugg, och fästningen blifvit undsatt.
Detta är orsaken hvarföre Dorpat icke blifvit undsatt,
ehuru väl det var af And. Lindersson ärnadl och för-
ord nadt.

5:o Sommaren derefter kom Hinrik LAiwe till A. E,
med bref från Hertigen, hvari han beskylldes för för-
bemälte Dorpatska vinter-kampanj; dock tillsades honom
i samma bref gunst, jemle befallning att med Hem:
JJjwe och Nils Kyle samt alla Finska knektar begif-
va sig till Narva, och derifrån tillPeipn; det han med
all flit efterkom. Drog sedan lill Warbeck; förhin-
drade fienden tillförseln, förhärjade och ödelade deras
landssådd, och hvad man öfverkomma kunde, intill
dess bud kom ifrån Anders Lindersson om hans ne-
derlag, med begäran döt A. E. med silt folk skulle
komma honom till undsättning; det han gjoide så fort
6om honom någonsin var möjligt. Härefter omtalar
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A. E, sin bravur vid Naivas försvar, då fienden in-
föll i förstaden, om natten. Likaså vid Nyslott och
Peipz, när fienden låg 4 mil derifrån 600 man stark
till häst och fot, och då A. E, ryckte ut med 400
hakeskyttar, och förraskade dem. "Och allt sedan haf-
uer iagh gerne seett påålackernes nederlag, åm Gudh
ellist hafuer veladh gife lyckann, min flijtt hafuer
jagh inthet spartt; derföre beder iagh edher Edle och
Välborne Herrer, att i ville bevijse migh den gunst
och på dedh ödmiukelig:te vnderdånelig på mijne vegne
bide Fl. F. N. att H. F. N. ville tillvende migh sin
gunst och nåde, och icke oftere medh rättgånger eller
beskyllinger late migh besvääre, effter H. F. N. tree
reesår hafuer nådigest den dorfftz handel! falle latidh;
först med hendrich Lijfve när iag liolt min S. hustrus
begrafningh, i annan gångån i våras vdj Nyköping,
sedan iagh först någre onådige ordh fått hadhe; Sam-
meledes tilsade H. F. N. i Ståthollarens kammar, att
H. F. N. ville gå denne schlachlingz handell, so och
all olyckeligh tillståndh alle för bij, so och den dorfft-
ska vinterresan, allenest iagh ville suare till de lam
punchter såm H. F. N. lätt lefvere eder gode Herrar,
der till iagh effter mit ringa förstånd suaradh hafuer."

6:o "Hvadh de bref belangar H. F. N. beskyller
migh, menendz de skulle vahra med olrooheet eller
molvillighett skedt, so ähr dedh af migh, so hielp
migh gudh inlhel skeett, allenast nöden och olegenhe-
ter hafuer kommidh migh der till, Så hafuer iagh in-
ge gode skrifueren, allenest oförståndige påikar, sielf
ähr iagh icke heller någån godh skrifuere, och kan
der medh inthet hielpa migh, vender vnder tijden baak
fram på meeningen, och kan näppeligm läse åm afllån
dedh iagh skrifuer åm raorgånen, förser migh Edle
och Välborne' herrar att i so begåådh boss H. F. N.
att iagh kunne bekorame H. F, N:s gunst och Nååder,
och lothe all misstanckar falle, iagh vill vdj alle måtta
migh mögeligra ähr, vare och blifue H. F. N. een tro-
gen ödmiuk tienere, förventer här på af eder Välbor-
ne herrer ett Irösteligidh Suaar; vdj hvadh måtta iagh
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som en "tingh persåån kan tiene eder igen, gör iagh
dedh altidh gerne, vill nu och befaalee edher den alz-
mechtige gudh, till mycken godh lyeke och välfärdh." *)

Arvid HrrvniKSSOW {Horn) till Haapaniemi och
Kurjala, Riks-Råd, Ståthållare i Österbotten m. m. g.
l:o m. Margareta Mårten Johanssons dotter till Kur-
jala; 2:o m. Ingeborg Stjernkors, Ivar Månssons dotter
till Kercknäs. Son till R.Råd. och Ridd. Hinrik Klas-
son Horn till Kånkas och Elin Arvidsdotter Stålarm.
— 1575, d. 10 Aug. blef han Befallningsman på Ny-
slott; — 1584, d. 13 Juli, Ståthållare på Hapsal; —

1594, d. 13 Juli, Häradshöfding i Hauho; — 1602,
d. 17 Juni blef han Riks-Råd vid Riksdagen i Stock-
holm; — 1605 blef han Ståthållare i Österbotten, samt
samma år den 18 Febr. Kommissarie vid fredshandeln
med Ryssland.

230. — Dess och Mäns Klemetssons bref till Hertig Karl,
dat. Mustasaari, d. 18 Mars 1599. Afskr
Underrätta det de i dag d. 18 Mars ankommit till Mu-
stasaari, der de i Socknestugan hört uppläsas en kopia
af K. M:ts bref till de Finske, och en kopia af för-
klaringsbrefvet öfver dess hastiga afresa ifrån Riket,
jemte A. E—s bref till undersålarne i Österbottens
södra Prosteri, hvaraf afskrifter medfölja; af hvilka
man kan se huru sakerna hafva sig här i Finland. Så
hafva de ock förnummit att mästadelen af Arkeliet vid
Åbo Slott, skall vara uppfördt till Tavastehus, Wi-
borg och Nyslott; och dessa tre fästningar med myc-
ken fetalie försörjde; hvaraf synes att de Finske akta
sig dit, när de förnimma någon Svensk krigsmakt va-
ra i anlag. Ånnu hafva de icke kunnat få säker un-
derrättelse, om de Finske äro i Borgläger eller icke.
Anhålla: "att der oss uti denne vår resa något våld-

*) Utom flere enskildte bref till Arvid Eriksson , finnes det icke min-
dre än 34 särskildte bref, order, instruktioner, ni. in. skrifna till
honom af Hertig Karl, blott för åren 1595—1600-
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samligit kunde tillfogas E. F. N. nådigst oss i någon
nöd eller farlighet icke ville förJåla. *)

—■ Dess, m. fl:s bref till Svenske Sändebuden, dat.
Åbo Slott, d. 9 Aug. 1599- Afskr. (se N:o 212).
— Dess ra. fl.s bref till d:o d.o, dat. Abo Slott, d.
13 Aug. 1599. Afskr. (se N:o 214).
— Dess, m. fl:s bref till Hertig Karl, dat. Karkus d.
24 Nov. 1600. Afskr. (se N:o 57.)

ARVID HK*.RIKS SON (Tavast) till Wessunda, Ståt-
hållare på Wiborg, under Konungarne Johan Hl:s och
Sigismunds tid, Kommissarie vid gränse-regleringen
emellan Sverige och Ryssland 1595. G. ni. Greta Jons-
dotter till Poiko. Son till Hinrik Nilsson (Tavast).
Redan 1568 blef Arv. Hinriksson Ståthållare på Wi-
borg, och var en på sin tid allmänt aktad och berömd
Herre. — 1588 , d. 24 Juni fick han K. Johans för-
bättring på sitt vapen, "för dess långa och trogna tjenst,"
som det i diplomet hette. — 1599, d. 28 Sept. blef
han fängslad af Hertig Karl vid intagandet af Wiborgs
Slott, det Tavasten på nåd och onåd måste uppgifva,
sedan Svenskarne, i anledning af Borgmästaren Her-
man Bröjers förräderi, insluppit i släden. Tvenne da-
gar derefter, eller d. 30 Sept. blefvo Arvid Hinriksson,
jemte sin son Ivar Arvidsson till Kurjala, och åtskil-
lige andra Finska ädlingar, på Hertigens befallning,
halshuggna vid Munke källan, straxt utom staden, och
deras hufvuden på jernstänger uppsatte utanför Kare-
ler-port. Detta blef hans slutliga lön, för det han i
36 års tid troget tjenat Konung och fädernesland.

231. — Dess och GÖdik Finkes till Sonnäs bref till Hert,
Karl, dat. Nyslott d. 6 Aug. 1595. Afskr. De un-
derrätta det de erhållit Riksens Råds bref, fullmakter

*) Det är osäkert, om man med den Arvid Hinriksson, som tuider-
skrifvit detta bref, bör förstå Horn, eller Tavast, eller måhända
någon annan, då man icke mera äger originalet af sjelfva brefvet.
Annars utfärdade Hertigen för honom sitt lejdebref d. 15 Sept. 1599;
och d. 28 i samma månad tillsände han honom en tankesedel (Pro
memoria) hvad han borde berätta för den i Estland vistande Sven-
ska och Finska Adeln.
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och instruktion angående Rågången emellan Nyslotts
Län och Ryssland; alt de gerna straxt efterkommit
Hertigens befallning om de kunnat bekomma "visse och
trogne tolkar, goda skrifvare, som vårt och Ryssarnes
tal och svar anteckna skola." m. m. Afven inväntade de
dageligen sina medförordnades Klas Flemings till Lah-
lis och Jöran Hinrikssons till Wuorentaka ankomst.
Göd. Fincke hade i skrifvelse lill de Ryskes utskicka-
de, som trängde på gränshandelns afslutande, ursäktat
sitt och de Svenskes dröjsmål, "för den långe sjövägen,
som de draga skulle." Vidare: ville de Ryske icke ger-
na höra det i Konungens tittel skulle intagas om Ka-
relen, Wotski p e ti i n och Ingermanland, hvil-
ket de påstodo vore förändradt i sednasle Fredshandel
i Narva, hvarom man ännu icke här visste; emedan
Hans Kranck ännu ej var öfverkommen, som härom
kunde lämna upplysning. — Zedel. Att deras bud nu
återkommit från Storfurstens utskickade, och berätta
att Ryssarne vilja det Rån skall gå A_\ mil på andra
sidan om Nyslott, enligt Konung Magni bref; emedan
de förmäla, att vid de Råer som, under K. Gustafs
lid, blifvit lagde af Magnus Ille och Sigfrid Mattsson,
ingen på Ryssarnes sida varit tillstädes; hvarigenom
gränsen kommit alt gå på somliga ställen en mil och
på somliga två mil inom Ryska området; hvarvid 16
grannar, med deras ägor, land och vatten tillfallit Sve-
rige; i anledning hvaraf oenighet, trätor, rof och mord
ofta uppkommit. G. Fincke inberältar att i gamla jord
och skatteböcker icke heller finnes något förmäldt om
samma träto-jord, enligt hvad Häradsfogden Bertil
Hansson derom granneligen ransakat hafver. De an-
hålla derföre om instruktion, huru de skola bete sig i
denna sak.

232. — Dess, och Klas Flemings till Lahtis, Gödik Finc-
kes och Jöran Hinrikssons bref till HrKlaus Fleming
till Svidja och Quidja, m. m. dat. Nyslott, d. 6 Sept.
4595. Afskr De försländiga honom huru
det är påbegynt med Rågången inom Nyslotts Län;
hvarvid deras instruktion icke öfverensstämmer med
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Gränseböndernas munteliga berättelser om gamla grän-
sen, den de enständigt yrka, måtte tjena till efterrät-
telse; hvarföre de ock nu först vilja afvakta den post
de härom sändt till sin Storfurste, och vänta huru det
vill gå med Rågången på den Wiborgska gränsen. Vi
liafva derföre låft förbida till dess deras post återkom-
mer, och dermed åtskildes vi som vänner den 2:dra i
denna månad. Vidare hafva vi funnit, att om, ifrån
en Rå benämnd Hirvenvoara lill Kiurunsoari,
halfva landet skulle höra till Sverige, och andra half-
va till Ryssland, så skulle Rån sträcka sig något öster
in i Kexholms Län, hvarigenom i6 Ryska Bönder,
som höra till Potkilax i Kexholms Län, skulle falla
på vår sida, hvilket vi befrukte att Ryssarna ingalun-
da varda efterlåtande, efter de af ålder hört till nyss-
nämnde Län, ocb gifvit Ryssarne skatt. Hemställa der-
före huru man härutinnan skall ställa sig.

233. — Dess, och Klas Flemings till Lahtis, Gödik Finc-
kes till Sonnäs, och Jöran Henderssons till Wårkulla,
bref till Hert. Karl, dal. Pellos-Salo vid gränsen, d.
19 Okt. 1595. Afskr Underrätta att de för
14 dagar sedan på nytt kommit till handels med de
Ryske Sändebuden på gränsen, sedan deras bud åter-
kommit från Muskow; men att de dervid intet kunnat
komma öfverens, emedan de alltid stodo på sina orät-
ta råer. Men sedan vi skiljdes ifrån dem vid Put-
kiniemi och drogo in emothufvudrån Warpavuori,
sände de bud till oss, att hellre än vi skulle uppsätta
tiden till nästa sommar, ville de komma till vidare
handels med oss i Warpavuori, der vi d. 15 Okt vo-
ro en dag lill handels; och beviljade de der alla an-
dre rår med oss, undanlagandes de 11 Bönder, som all-
tid varit under Kexholms Län vid Kiurunsoari i
Paljakko och Hankasniemi. Men efter uti Stor-
fursten Jörgens bref står förmält uppå Latin, att de
som uti Savolax boendes äro, äga hälften af Kiurun-
soari med Ryssen, ville vi ingalunda afstå derifrån;
utan som marken vid Warpavuori var oss på båda

sidor
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sidor oläglig, för regn ocli oväder, att ställa bref och
skrifvelser oss emellan, bådo vi dem begifva sig med
oss till näsla by vid gränsen, hit till Pello salo, hvil-
ket de låto sig behaga. Och hafva de nu i Guds namn
efter vidlyftigt disputatz gifvit oss de bönder efter, och
samtyckt med oss till de Råer emellan Warpavuori
och Pisanmäki, som är ylterst i Nyslolts Län, uppå
8 mil när Pitajoki, som ligger emellan landsryggen
och förb.de Pisanmäki, hvilka Råer vi sjelfve under
de 5 veckor som vi förvänte Ryssarnes post tillbaka,
på det flitigaste ransakat och med kronomärke och kors
på de förnämsta råer hugga låtit. *) De hafva ock
sammaledes med deras folk låtit ransaka råerna, och
nu på nylt med vare affardigat dem som tecken och
märken borde hugga, vid våra förr huggna märken.
Vi sände härmed äfven en kopia af sjelfva Rå-bref-
ven, som oss emellan gjorde äro; och huru de skogar
och land äro belägne vill jagKlas Fleming och Jöran
Hinriksson E. F. N. uti underdånighet framdeles för-
nimma låta.

234. — Dess bref till Hr Klaus Fleming, dat. Wessunda,
d. 26 Nov. 1596. Afskr Berättar att Joa-
kim Diriksson och Jöran Jönsson om förniäla i deras
bref, alt deras tillköpte kunskapsbonde är på nytt hem-
kommen från Ryssland, och vet berätta det samma,
som man tillförene förnummit; att nemligen Storfur-
sten rustar med väldig makt till krig. Så framt ej
Kexholms befästning blir öfverantvardad till nyårsti-
den, ämnar han belägga både Wiborg och Narva. Åf-
vensom att Ryssen af Kexholms Län vill förmena rän-
tan, som dem är pålagd att föra till befästningen; och
att om man med alfvare ämnar låta uttaga den, är
det att befara, det Bönderna öfvergifva sina hemman,
och förrymma till Ryssland, som några alla redan
gjort hafva.

*) Om dessa i berg och stenar inhuggna, ännu läsbara, krouomär-
keu, m. in. jeinför noten längre fram under Gödik Fincke.
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235.— Dess bref till Hr Klas Fleming, dat. Kexholm, d.
4 Januari 1597. Afskr Underrättar om de
orältrådige förrädare, som nu alleslädes upprest sig.
Alt enligl Gödik Finc.kes bref, en hop af dera skall
vara i Savolax, och förhärjat der, såsom ock plundrut
all tillförsel, som hit inkomma skulle; och det folk;
som icke gerna sällat sig till deras hop, hafva de i—-
hjäl slagit. För den skull hafver jag åslad säudt, o-
förmärkt, Per Pdvelsson och Ambrosius Hendersson,
med något folk, som man hafver från belastningen
kunnat umbära, till Savolax eller ehvar den förrädare
hopen förspörjes, att göra dem motstånd, *) så ock
upprusta mera folk, sig till hjelp, livar de kunna det
åstadkomma. "Och therhos Edle Herre, uppå E. H:tz
förtröstning, hafver jag skrifvit Matts Ivarsson och
Gödik Fincke till, atl ihe och thetsamma görandes var-
da. Men hijtut uppå den Byske sijdan (Gud dess lofL)
höres icke annat än stilla varck."

236. — Dess bref till d:o d:o dat. Kexholm, d. iO Mars
1597, Afskr. Rerättar att sent i går aftse,
d. 9 Mars, ankom hit till Kexholm en Rysk Strelitz-
höfvidsman benämnd Petro Comot, sjelf åttonde, med
etl bref till A. H. från Durima Iwanowitz, som haf-
ver fullmakt af Storfursten att anamma emot befäst-
ningen. Och efter jag hafver ingen här, som samma
bref uttolka kan, hafver jag antvardat del till Lasse
Mårtensson och Hinrik Fridman, att de skola låta det
uttolka i Wiborg, och deraf sända E. H. en ulkopia.
Samma Durima skall vara stadd vid Nöteborg med
några tusende både till häst och fot, som till denna
befästning af Storfursten beskedade äro; derföre har jag
intet kunnat gifva honom något annat besked, än som
jag sed nast E. H. med Nils Persson tillskref.

237. — Dess och Sten Finckes bref till Knut Jönsson till
Laukko, och Axel Kurck lill Anoila, dat. Tavastehus
d. 12 Juni 1597. Afskr Berätta att de fått

•) Oin dessas och åtskilliga andra Officerares haudgeinäng med Bön-
derna i Savolax, se Bilagan N:o 2-
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en kopia af Arvid Erikssons skrifvelse till Gödik Finc-
ke, deri han besvärar sig deröfver att vi icke gifvit
honom vårt råd och goda belänkande om Kexholms
lelverering, icke heller flere af oss sig dit begifvit;
derhos hafva vi fått några kunskaper och tidender ifrån
Narven, saml en kopia af det bref, som de tillskrif-
vit dem i Österbotten. Synes oss derföre vara rådligt
alt vi detsamma här ifrån Tavaslehus Län skulle göra,
i anledning hvaraf vi nu dem tillskrifvit och förmanat,
"alt de med sådane deras onda förelagande, och obe-
ständiga råd, ville hafva fördrag; hvilket bref vi nu
härmed till eder iörskicke, med vänlig begäran, att i
ville med någon viss bonde det dem tillhanda skicka,
som af dem visst svar tillbaka igen kan fordra, och
eder en kopia deraf sända." ...."Sammaledes hafve
vi förnummit af Hr Sigfrids, Kyrkoherdens i Sysmä,
bref, att bönder dit emot Jernpsä, Rautalambi och
Sysmä äro också till sinnes, och hafva ondt i mening,
och hålla alt göra sig till reds på nytt till upprust-
ning, och dageligen vänta Hert. Karls ankomst hit lill
Finland hällre än vår nådigsle K. M:ts; och hafve
månge lögnaktige ord fört dit ifrån Österbotlen, att

Hert. Karl skulle vara krönler till deras Konung, och
skulle vara fullfärdig alt komma till Finland, alt det
inlaga och K. M:ts tjenare och krigsfolk förderfva. Så
hafva ock Rautalambi och Jemsä bönder låtit gå för ord:
låt Adeln, Krigsfolket och Hofmän, nu så ock arbeta,
vi vele väl uppskära, och hafva mesta parten öfver-
gilvit sitt hus och hem, och hafva gifvit sig till skogs
uti åtskillige hopar, der de nu hålla sig till dess de
kunna få vidare besked och bud ifrån hvarannan; haf-
ve vi fördenskull Kristoffer Bertilsson och Anders
Larsson tillskrifvit, all de måtte hafva visse kunska-
pare och vakt ut, på det vi icke måtte förraskade blif-
va på denna oilen. Bedje och eder gode män och
Bröder, alt J och ville der delsamma göra; och sätta
vagt dit långt ut vid Kyro, eller annorstädes, der J
vele lägligast vara uti Öslerbollniske gränsen."

238, — Dess, Sten Finckes, Krigsfolkets, Presterskapels samt
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gemene mans i Tavaslehus Län skrifvelse lill Öster-
bollens karlar, dat. Tavaslehus d. 12 Juni 1597. Af-
skr "Vår vänlige helsan med Gud alsniäktig,
nu och alltid tillförende, kunna vi eder gode män som
uti Österbotten boendes äre, både andelige och verlds-
lige härmed samleligen och vänligen icke förhålla, att
oss äre ifrån eder sällsamme tidender förkomne, i det
att J ännu, på nytt, skole eder upprusta alt göra an-
fall hit uti Finland, med vapen och värja både emot
K. M:ls trogne män, tjenare, krigsfolk och uudersåter,
hvilket vi icke heller aldeles fullkomligen tro kunne;"
och för hvilket allt de härmed varnas, och underrättas
alt H. M. med det aldra första varder kommande till
sitt arfrike Sverige, enligt hvad han med Jakob Olsson
till dem skrifvit. "För den skull vele vi härmed på
det flitigaste och allvarligaste hafva eder förmanat och
varnat, alt livar någon sådan upprustning der i landet
kan vara på färde, atL i dermed hafva fördrag" etc. elc.
"Sammaledes förmane och rade vi eder gode män af
Preslerskapet, alt J och på edert kall och Embetcs
vägnar ville förhålla edie åhörare gemene allmogen,
förmane och bjudc att de icke så lätleligen late sig
förföra." elc.

239. — Dess bref till Konung Sigismund, dat. Wiborg, d.
17 Sept. 1599- Afskr Nämner, det han åt-
skilliga gånger förut tillskrifvit H. K. M. utan alt haf-
va bekommit något svar, och gifvit dervid tillkänna
Befästningens lägenhet. Dock ville han ännu bedja och
påminna K. M. det han nådigst ville komma detla na-
kota folket, som denna befästning skola bevaka, till
undsättning med något kläde och penningar, helst ef-
ter Slottsfolket hvarken i år eller fjol blefvo delakti»
ge af de penningar H. K, M. nådigsl sände hit till
landet, till krigsfolkels behof. .... "Och efter det
atl Fursten med sill folk sätter oss fast när, beder jag
underdånligen det E. K. M. sjelf, personligen, ville
begifva sig till Refle, och vore möjligt alt det kunde
ske än i höst, så alt den menige man målte förnim-
ma alt E. K. M. bär åhåga och vårdnad om deras
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välfärd ; ly ju längre E. K. M. dermed dröjer, ju fle-
re falla honom (Herlig Karl) tillhanda. E. K. M.
kan det väl besinna huru mögeligt det är att det Fin-
ska Krigsfolket kan stå emot hela Sveriges makt. Der-
före, förbide vi E. K. M:ts lyckelige ankomst och hjelp,
med all som största trängtan."

240. — Dess sedel till Jöran Boije, hvilken tyckes hafva
medföljt ett större bref, osäkert af hvad år och datum,
Orig. egenh. underskr "Kära Bror Jöran Boje,
sedan brefved var besluledh, och nu på liimen bekom-
mo vij budh alt Ryska Sändebuden vore kompne öfver
gränsen tre mijler när befästningen till lille Pur.
Då sände jag budh till them igen låtandes säga hvar-
före the så utan legde och med sådan bast hafve be-
gifvidt sig här in i landet. Hvad svar the der pågif-
vandes varda skall min k. b. med alle första budh och
lägenhet få förnimma. Datum ut in Lilleris. Arvid
Hinrichsson,"

.%nYl■» iT.inssoiV, Dess egenhändiga handstil,

.tnilD MÅKSSOjIi till Svaneholm. Denne var en
bland dem af Svenska Ridderskapet och Adeln, som,
jemle fleie andra, i kraft af Sländernes beslut af den
24 Juli 1599, blef af Hert. Karl d. 26 i samma må-
nad utsedd till ell af Sändebuden i den deputation,
hvilken öfverskirkades till Finland samma sommar, att
med de Finske Ständerne och det i Åbo församla-
de Finska krigsbefälet förhandla om deras undergif-
veiihet, m. m.

241. — Hertigens och Riksens Ständers Instruktion för Herr
Erik Brahe Grefve till Wisingsborg, Friherre till
Lindholm, Rydboholm, m. m. Arvid Drake till Ha-
gelsrum, Jöran Månsson till Bolmsnäs, Ture Jakobs-
son till Grensholm, Arvid Månsson till Svaneholm,
Nils Nilsson till Säby, Moriis Jöransson till Wij, Nils
Posse till Gäddeholm, M. Olof Stephani Biskop i We-
slerås, M. Päder Jonce Biskop i Wexiö, M. Lars
Pauli Professor i Upsala, Hr Olof Jacobi i Larff, Hr
Jöran i Wadslena, Hinrik Sunason, Lasse Eriksson,



126 Arvid Månsson.

Bengt Håkansson och Daniel Persson, att förhandla
och uträtta hos menige Ständerne i Finland

, dal. Stock-
holm, d. 27 Juli 1599. Afskr Ständerne
och Hertigen liafva än en gång beslulit all med godo
besöka de Finske, hvilka genom sin otillbörliga han-
del, såväl lillförene som i år, på Åland och Öslerbol-
ten, gjort sig skyldige till en strängare behandling;
dock som de flesle af dem torde vara oskyldige och
öfvertalte, så skola nu Sändebuden underrätta dem om
allt hvad som här i Sverige blifvit beslulit, med an-
maning att de skola afstå fråu sina förehafvanden, och
förena sig med Hertigen och Ständerne. Till sådant
ändamål skola de inom 14 dagar, sedan de härom er-
hållit del, afsända några af Adeln, Preslerskapct och
Borgare, öfver lill Sverige, i sällskap med desse ut-
skickade, att här förhandla och utlryckeligen förklara
sig, så att Ständer och Hertig kunna dermed vara nöjde.
Till hvilket ändamål, såväl Hertigens som särskildt
äfven Ständernes, lejdebref medföljde för dessa Finnarnes
ombud, hvilka de skulle ulbegära, neml. af Ridderska-
pel och Adeln: Lindoj-m Bonde, Arvid Eriksson, Axel
Kurck, Jakob Klasson, unga Lars Fleming, Arvid
Hinriksson Tavast, Anders Boije och Hartvik Hin-
riksson; af Presterskapet: Bispen i Abo, Kyrkoherden
i Åbo, och några flere af Presterskapet; af Borgerska-
pet: 2:ne af Borgerskapet och Rådet i Åbo, 2:ne d:o
från Helsingfors, och 2:ne d.o från Wiborg. Men
skulle de Finske ej ingå härpå, så skulle de förklaras
för "Rikels uppenbara fiender och landsfördärfvare,
hvilka på det högsta och yttersta skola förföljas; så alt
de och härefter ingen nåd eller skonsraål njuta eller
nå skole, der de hvari sin siad sig visst och fast till-
förlåta skola." (Denna Instruktion finnes undertecknad
af Hertigen och 4l personer af Rådet och Ständerne.)

242. — Hertig Karls och Riksens Ständers Försäkring
eller lejde-bref för dem, hvilka af Arvid Månsson
och de andre Sändebuden blifva bland Ridderskapet
och Adeln i Finland, så ock bland Borgcrskapel och
Freslcrskapet, utsedde alt Öfverfara lill Sverige, lör all
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der sin mening tydeligen förklara; dat. Stockholm d.
30 Juli 1599- Afskr.

2^3. — Arvid Månssons och de andra Sändebudens första
Bref till de Finske; dat. Lilla Såttungarne, d. 7 Aug.
1599. (Afsändt med en Trummelare.) Afskr
De förständiga de Finske Ständerne, att de äro utsän-
de, af Hertigen och Sveriges Ständer, till dem i vig-
tige värf. Anhålla derföre om fri och säker lejd, till
och ifrån, såväl af "eder, som för edert medföljande
krigsfolk;" och begära, i händelse de vilja inlåla sig
i någon handel, alt få vela rum och slälle, der delta
tryggast, bäst och lägligast kan ske.

244. —1 Dess, och de andre Sändebudens andra Bref till
de Finske (afsändt med Olof Andersson) dat. Store-
sund, d. 9 Aug. 1599- Orig. [?) Detta bref var un-
dertecknadt af de Svenske Sändebuden i följande ord-
ning: Ericus, Comes; Arvid Månsson, Arvid Drake,
Ture Jakobsson, Nils Nilsson till Säby, Mauritz Jö-
ransson, Jöran Månsson, Nils Posse, Olaus Stephani,
Episc. Ärosiensis; Petrus Jonce, Waex. Episc; Lau-
rentius Paulini, Professor Upsal., Olaus Jacobi, Prae-
posilus .... Lars Eriksson i Stockholm, Bengt Hå-
kansson i Upsala, Hindrik Suneson och Georgius Lau-
rentii Pr. i Wadstena. Inskriptionen på brefvet var
följande: "Till de Edle och Välbördige, Vyrdige, He-
derlige och Vällärde, Manhaftige och Försichlige Cro-
nones Stender i Finlandh, Andelige och Verldzlige
samplligen tillhanda." Enligt anteckning: "ankom d.
10 Aug. afiärdigadt med svar samma dag."
.Sändebuden beklaga sig det de ännu icke erhållit nå-
got svar på sin skrifvelse af d. 7 Aug. De vilja än-
nu troligen råda och förmana dem, emedan ännu tid
är alt saken öfverväga och betänka; emedan dem icke
är möjligt att uppehålla de hårda medel, som nu kun-
na vara för handen. Begära det de målte affärda de-
ras Trummelare.

245. — Dess, och de andre Sändebudens tredje Bref till
de Finske (afsändt med Olof Andersson) dat. d. 11
Aug. 1599. Afskr Underrätta det de sent.i
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går aftse erhållit Finska Sländernes svar å brefvet af
d. 7 dennes; hvari de säga det K. M. strängeligen för-
bjudit dera att inlåta sig i någon handel med Fursten,
eller hans utskickade; hvilken befallning de, såsom
hans edsvurne undersåler, måsle lyda, helst han kun-
de annars hemsöka dem med Tattarer och Kossacker;
af hvilket svar man således finner att de endast söka
förhalning och uppskof. Dock som de i en särskild
Sedel, bedja alt få vela hvarpå den traktat och handel
ulgå skulle, som med dera nu önskas, så underrättas
de närmare om ändamålet med denna beskickning;
nemligen : att upplysa de vilseförda , och begära af dem
visse deputerade, som skulle medfölja till Sverige.

Aiivn» '_rtf_txi<:sso_v (PVildeman) lill Tjuslerby.
Ståthållare i Wiborg, Nyslott, Kexholm och Nöte-
borg, Lagman i Karelen och öfver Kexholms Län,
Amiral, Kommissarie såväl vid Gränseregleringen e-
mellan Ryssland och Sverige 1r95,l r95, som vid fredslrak-
taten i Stolbowa 1617, samt Svenskt Sändebud vid för-
draget med Ryssarne af d. 28 Febr. 1609. f. • . • "f"
1617. G. m. Anna Hansdotter Björnram till Isnäs.
Son af Tunne (Antonius) Olofsson till Tjusterby och
dess första fru Helga Svensdotter Slätte. — 1593 å-
terkom han från K. Sigismund i Polen, dit han varit
sänd af Klas Fleming, och medförde lill denne, från
Konungen, en fullmakt sådan han den sjelf önskade.—>
1599 förlorade han, såsom Finnarnes Amiral, utanför
Helsingfors sina skepp och farkoster, vid Hert. Karls
ditkomst, dock undkom han sjelf med 2:ne farlyg till
Reval. — 1602 var han Slottsherre på Fellin, utstod
dess belägring af Polackarne, under Zamoiski; hvarvid
han, genom en illa antänd mina, sprängde sig sjelf i
luften, utan att dock dervid blifva synnerligen skadad.
S. å. d. 2 Sept. blef han Ståthållare i Wiborg, hvil-
ket Embete han befinnes hafva förvaltat äfven åren
1605—1608, 1611 —1616, då han d. 8 April äfven
blef Ståthållare öfver Nyslolt, Kexholm och Nöteborg,
— 1617 förordnades han dessutom till Lagman i Ka-

relen.
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relen. — 1611, d. 15 Sept. fick han ej blott konfir-
mation på bemälte Lagsaga, utan erhöll tillika full-
makt å Lagmansdömet öfver Kexholms Län.

246. — Dess, 'Torsten 2'orstenssons till Brödtorp, och Matts
Larssons till Harvila bref till Klas Fleming d. äl-
dre, dat. "Sestcråminne," d. 43 Aug. 1595. Afskr.

Underrätta det de d. 9 Ang. ankommit hit till
Systeråmiiine, "Den 10:de sände vi bud till Ryssens
utskickade, och begärde att de ville komma till han-
dels. Den ll:te låto vi slå upp vår paulun. bredvid
hans, uppå den Ryske sidan, och talade der med hvar-
annan." Hvarvid man utan dispyt kom väl öfverens
på båda sidor. "Den 12:te foro vi på den ön Retu-
saari, och förliktes der, om de gamle råer, kristeligen
och väl, Gud dess lof! och förnyade samme Råer, så
att de everldeligen skola vara och blifva, och på in-
gen sida derom ytterligare klander förorsakas skall.
Nu vele vi i Jesu namn vidare fara uppå de andre
Råer, och förmode med Guds hjelp, att de i lika måt-
to blifva väl afhandlade."

247. — Dess, jemte de tvenne ofvannämndes bref till Hert,
Karl, dat. Wiborg d. 20 Okt. 1595. Afskr.
"För en månad sedan skrefvo vi E. F. N. till, hvad
på denna Rågången var lidit, och huru vi med de
Ryske utskickade blefvo åtskiljde. Dessutom hafva vi
skrifvit hvarannan till att vi på båda sidor S. Michae-
lis dag åter skulle komma tillhopa på Naisiniemi,
der vi skiljdes åt. Och till de två Knäs JVasiliw och
Diakan Jynate var den Knäs livan Klobowitz Obolinski
Rysse tolk (som ock på fridshandeln var medförordnad);
de stodo på deras förra mening. Ibland annat lillspor-
de de oss: om ock på sådane Råer, som vi höllo oss
till, hafver någon tid varit någon bevillningeller sam-
tal? Svarade vi: Ja! Bevisandes med Sal. K. Gustafs
handlingar igenom Hr Knut Andersson och Björn Klaus-
son, deraf vi dem framlade huruledes, på den tid, på
båda sidor, var beviljadt: att gränserne skulle ransakas
och läggas efter Konung Mäns Erikssons i Sverige och
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Knäs Jörgens i Nougård bref. Likväl sade de att vi
i så måtto låto skrifva som oss sjelfve syntes, emedan
dem om sådane handel hos Storfursten är ovitterligt.
Det sade de (som man kunde gissa) fördenskull att de
ingalunda ville höra det, alt någon sådan Knäs Jörgens
förlikning skulle vara till. På sidstone låddes de, som
de inga bref på båda sidor ville gilla, och beviljade
så, att gamle Bönder skulle vittna och svärja; och de
ville tro vare bönder, efter vi tillstadde ingen ed till
deras lögnaktige Bönder, och falske vittnen, emot så-
dane gamle Konungslige bref och vare Bönders rättvi-
se berättelser, som der med kommo öfverens. Deremot
de och deras bönder hade ingen sanning att påstå.
Vare Bönder, helst de äldsle, gjorde då "frijligen" sin
ed, efter som de Ryske af dem begärde, och så gof-
vo de sig dermed lill frids. Så att ock genom denna
Rå-ransakning (Gud dess lof) alla de länder och "En-
giar" der Ryssarne hafva trädt uppå, blefvo inom Sve-
riges gränsor, som nu ransakades med råmärken, af—-
tecknades och fastlades efter förb:de gamle bref, allt in
till Warpavuori i Puumala fjerding. Gjordes och
på alle rum flere mellan råer, så att den ena kan sy-
nas till den andra, på det att ingen skall fördrista sig
till att gå ulöfver dem, hvilka vi sedan med bref och
segel stadfästade, att de skole vara fäste och oryggeli-
ge Gränse-råer häremellan lill evig tid, efter såsom FJ.
F. N. varder nådigast förnimmandes af denna medföl-
jande ut-kopia af vårt bref, som vi gåfvo dem, och
de gåfvo oss igen, lika så ord från ord lydandes; al-
lenast att såsom uti vårt bref står: K. M:ts vår al—-
lernådigste Herres, till fremst, så hafva ock de
sin StorFurstes titel uti sitt bref föreställt, efter som
på fridshandeln skedt är. Men alldenstund man nu på
"sijde hösten" icke förtrodde sig att öfverskicka sådant
bref, derföre hafva vi aktat rådligast att det framde-
les, vill Gud i sommar, varder hämtadt till Sverige.
Dessförinnan blifver det här på Slottet haft uti en god
förvaring. Hvad belangar den Råsyn i Nyslotts Län,
så begynte de först dagen efter vid Warpavuori,
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sedan vi hade lycktat, och den Knäs Iwan Klobowitz
Obolinski som var med oss, drog sedan till dem, ef-
ter han af Stor-F'urslen på dessa två orter der uppå
utskickad är, att han skulle skynda på Brefven, att de
desto snarare måtte bekomma huset in. ...Men till
den tredje hopen, mot Norra hafvel, skall en annan
sådan tolk vara beskickad, till alt skynda dem."
— Dess, jemle 22 st. andres af Finska Ridderskapet
och Adelns bref till Hert. Karl, dat. Åbo d. 3 Aug.
1596. Orig. med alla underskr. egenh. och 16 vid-
fogade Signeter i vax (se N:o 52).

248- — Dess och Olof Sverkerssons bref till Arvid Erika-
son, Axel Kurck, Antiers Boije, Krigsßåd och Rytt-
mästare, samt till andre afKrigsßådet och Befallnings-
hafvarue, dat. Reval, d. 26 Sept. 1597. (Ank. till
Helsingfors d. 29 Sept. s. å.) Afskr Redja
att Gud måtle bevara dem för Hert. Karl och dess
anhang, så alt han icke målte blifva dem öfvermäktig,
hvarken med söte ord och underhandlingar, eller med
makt och våld. Omtalar alt sedan A. T. drog från
Åbo, ankom han d. 5 Sept. till Pörtö. Samma dag
hade Olof Sverkersson härifrån bortseglat till Reval,
dit äfven A. T., efter att länge för motvind nödgats
hafva legat i Borgå, anlände d. 19-'de. Hans Lars-
son hade ock förut dit ankommit från Dantzig, med
ett K. M:ts skepp, hvarpå var kläde och mjöl, m. m.
till krigsfolkets behof. K. M:ls Sändebud Lindorm
Bonde till Gekeryd, hade från Riga kommit lill Hap-
sal med en ansenlig penningesurama, och dit kallat
Olof Sverkersson för att berådslå med sig, Ger dt Den-
hoff och Niklas Rask; hvarefter han d. 22 kom lill
Reval, för att öfverresa till Finland. Lindorm ha-
de berättat, att om K. M. varit underrättad om al-
la lägenheter, såsom han det nu förnimmer, så hade
han längesedan undsatt dem både med folk och pen-
ningar, m. in.; men alt han aldrig kunnat förmoda att
Hertigen vågade sig, emot hans förbud, angripa Fin-
land; mycket mindre kunde tro, att K. M:ts egne un-
dersåter här uli skulle bistå honom. Derföre nu ock
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Lindorm handlat med Ryttmästare och Höfvilzraän, att
de skola värfva folk, för att dermed begifva sig till
Finland, önskandes att hvad skutor som finnas i Ny-
land och Wiborgs Län, målte på hans vidare skrifvelse
hitförsäudas. "Vi ämna nu, uti den Heliga Trefaldighels
namn, i morgon begifva oss härifrån på resan (till Fin-
land ?). J vele nu i lid låta införa all ränta, hö och
hästfoder i Wiborgs fästning, att livar omtränger J då
hafven något att vinka på. . .

. En månad går snart
förbi, sedan måste Hertigen väl till Sverige igen. Så
är det ock allaredan så väl beställdt, alt H. F. N. får
gäster till Sverige förr än 11. F. N. vet ord af."

249- — Dess bref till Lasse Mårtensson till Sarvilax, Be-
fallningsman på Wiborg, dat. Noriö Bankstaden (?)
d. 12 Aug. 1599. Afskr Påminner att han
målte påskynda det Keskelax skeppet, att det ju förr
dess bättre målte dädan lida; och att skeppen, de få här
äro, måtle vara i hop ,

ehvad då påkomma kunde. "Här-
med åtföljer en kopia af Rikseiis Ständers bref till
Öfversten, hvaraf du kan se huru deras klocka lider."
Öfversten med det Finska folket är i Åbo; Hertigens
Sällskap uli Åland. År ock ovisst ora de Slottet in-
bekominil liafva, eller icke; allena Hertigens parti haf-
ver ryktet derom utspridt.

250. — Dess bref till Hert. Karl, dat. Reval, d. 12 Okt.
1599. Afskr Omförmäler det han bekom-
mit Hertigens bref, hvaruti A, T. beskylles liafva fört
tvenne kronans skepp utur Riket, med en hop Finskt
folk, det han falskeligen öfverlalt, jemte arkeli, ra. ra.;
och anbefalles alt återhämta samma skepp och folk till
Åbo. Han ursäktar sig dermed, alt han icke öfvertalt
någon; att han åtlydt K. M:ls befallning, hvilkens ed
han icke härtills blifvit lös; att han icke fört dem ut-
ur Riket, ulan till Reval, som lyder under Sveriges
krono; att han alla redan förskickat folket hem till
Finland; alt Ståthållaren anammat arkeliet på Slottet,
emedan det mesta var tagel härifrån och från Narva;
att tamp och tyg, m. m. vore insatt på Slottet, och
skeppen således redlösa i hamnen, der de för kronans
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räkning voro i förvar; och att han således icke nu
kunde hämta dem lill Åbo. Slutar med att försäkra
om sin och släden Revals trohet, m. m.

25i, — Dess, Anders Boijes och Axel Erikssons bref till
Hertigen, dat. Reval, d. 10 Mars 1600. Afskr......
Sedan man nu hafver litet hopp om en god förlikning
emellan K. M. och H. F. N., så ehuru vi härtilldags
hållit oss till K. M. och varit hans Befallningsmän och
Krigs-Öfverstar i Finland hörige af eds pligt, så vele
vi, ifrån denna dag, aldrig låta bruka oss fiendtligt
emot H. F. N. och vårt fädernesland. Anhålla der-
före om hans gunst och nåde, samt om hans skriftli-
ga försäkring på lif, ära och gods.

252.—- Dess bref till Axel Ryning, dat. Reval, d. 12 Mars
1600. Afskr Brefvet är af samma innehåll
som det näst föregående. Beder Ryning ursäkta sig
hos Hertigen. Förklarar hvarföre han icke i höstas
kunde återhämta de tvenne skeppen till Åbo. Anhål-
ler alt, emedan våren tillstundar, Ryning måtte sända
folk som skola dem för storm och oväder; att ingen
olycka målte hända dem, m. m.

253. — Dess bref lill Joakim Scheel, dat. Reval, den 15
April 1600. Afskr Säger sig hafva erhål-
lit dess skrifvelse och försäkrings-bref, hvarföre han
tackar, enär han deraf, såväl som af sin Svåger Jö-
ran Hinrikssons mundteliga berättelse, finner att Scheel
af godhet för honom, dess hustru och små barn, låft
skälla honom Hertigens försäkrings och nåde-bref, e-
mot vilkor att han återfår de 2me skeppen, med de-
ras tillbehör, m. m.; hvaraf han dock redan sållt span-
målen. Att han redan i höstas med Hinrik och Lin-
devad Klasson tillskrifvit Hertigen, och förtäljt orsa-
ken hvarföre han icke då kunde efterkomma hans ön-
skan.
— Dess, m. fks bref till Hert. Karl, dat. Karkus, d.
24 Nov. 1600. Afskr. (se N:o 57).

254. — Dess bref till den Ryska Ståthållaren på Nöte-
borg, dat. Wiborg, d. 16 Febr. 1604. Afskr
Underrätlar honom, att efler det Kon. Karl IX begärt
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af Stor-Fursten, att dess fullmyndige Sändebud måtle
komma tillslädes nästkommande Påsk vid gränsen Sy-
sterbäck, dit Konungen, på samma tid, ville afsända
sina fullmyndige Sändebud, att handla om den evig-
varande freden, som 1595 upprättad är, och densamma
med korskyssning stadfäsla, såsom ock handla om an-
dra högvigtiga saker, som kunna lända Sveriges Rike
och Ryssland till mycken nytta — så äro nu de Sven-
ske sändebuden här förhanden, och begära vela om
äfven de Ryske Sändebuden äro till hands, eller ock
med det första att förväntas, på det de Svenske Sän-
debuden måtte veta rätta sig derefter, och icke längre
förgäfves töfva och fördröja tiden.

255. — En traktat afslulad emellan Svenska Sändebuden å
den ena sidan; nemligen: Göran Boije till Gennäs och
Kulla, Riks-Råd och Lagman öfver Södra Finlands
Lagsaga, Tönne Jöransson till Högsgård, Krigs-Råd
(Ståthållare i Kexholm?), Arvid Tönnesson till 'ljuster-
by, Lagman öfver Karelska Lagsagan och Ståthållare
på Wiborg, Otto Helmert von Mörner till Tuna, Ståt-
hållare på Åbo, och Erik Elofsson Sekreterare; och
emellan Ryska Sändebuden å andra sidan, nemligen:
Stolniken och WToiwoden Semen ff asilliwitsch Golo-
■vijn och Diacken Sidefnoi Wasilief Sinowieff, dat.
Wiborg, d. 28 Febr. 1609. Afskr Dervid
Beslöts l:o att, enligt den begäran Stor-Furstens när-
maste Blodsförvandt Bojaren och Woiwoden Knäs
Michael PV'asilliwitsch Suski i Nougården gjort hos
Fältherren Grefve Jochim Fredrik, Grefve till Mans-
feld, och Magnus Mårtensson, skola Svenskarne, Slor-
Fursten PVasili Iwanowitsch til] hjelp emot dess fien-
der, sända honom 2000 Rustade män till häst och 3000
till fot, hvilka 5000 män nu äro här, och inom få
dagar skola rycka in öfver Ryska gränsen, under Fält-
herren Axel Kurck, Fällmarsken Krister Some, och
Öfverstarne Anders Boije och Arvid Horn, med deras
arkeli, krut och lod. Hvaremot de Ryska Sändebu-
den, å sin Stor-Furstes vägnar, lofvat att, enligt den
egenhändiga försäkring som Knäs Michael PVasilli-
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witsch Suski (Szuiskij) gifvit Mäns Mårtensson, så
skulle denna armé, så snart den inträdt inom Ryska
området, underhållas, klädas och besoldas af Stor-Fur-
sten, hvarvid penningarne skola lefvereras till Fälther-
ren Axel Kurck och Öfversten Anders Boye, Att
samma dag trupperna rycka öfver gränsen, skall deras
månads-sold afgå, *) och de 4800 Rublar som de Ry-
ska Gesandterne öfver-lefvererat, äfvensom de 200
Rublar som fattas i samma summa, skulle icke räknas
på krigsfolkels aflöning. Åfvenså skola de fritt få
sända sina poster fram och tillbaka till Wiborg och
Narva; fotfolket och artilleriet skulle vid gränsen skjut-
sas fram med hästar, och alltsammans få likaså vän-
da hem åter; att de Ryttare som förlora sina hästar,
skola i Ryssland få andra i stället; att Svenskarne
skulle få köpa allt lika billigt som sjelfva Ryssarne;
att Svenskt gullmynt skulle gälla ofverallt, och att in-
gen Rysse finge taga betalt för mat och quarter af de
Svenske, m. m. Skulle under tiden de Svenske Fäst-
ningarne i Liffland ansättas af fiender, lofvades fri
genomfart för 3000 man, genom Koporie, Jama och
Ivanogorod, dessa Fästningar till undsättning. Deremot
liafva de Svenske Sändebuden lofvat, att deras krigs-
folk icke skola förstöra eller röfva deras kyrkor och
kloster, icke bespotta de andelige, .... eller belåten,
icke fånga eller ihjälslå Stor -Furstens undersåter.
Men dem som icke gifvit sig under-Stor-Fursten, dem
skola de förfölja som fiender, och hvad fångar de få
af det slaget som äro infödde Ryssar (dock bönder un-
danlagandes) skola Ryska Krigs-Öfverstarne icke hafva
makt alt laga ulur deras händer, med mindre de icke
gifva rancon för dem, efter önskan; dock skola de få

*) Stor-Furaten skulle betala 32,(X10 Rubel i mSnatlig sold. Att hatt
härvid skulle afsäga sig Kexholm tor everldeliga tider (Fryxell.
Hist. Rer. V D. \s. 76 "VVeiwing. II D. p. 142, 218) finner man
alls icke; men väl tvärtom, afsade han sig alla anspråk j_å Liffland.
Icke eller begärde han fS, eller lofvades honom, Jakob de la Gardie,
ulan Stskillige Finske härförare. Icke hestodo hjelptrupparne af
8000 man; icke heller utgjordes kära-trupperna af Svenskar, m. m.
som man härom läser. Evert Horn gick i fält i stallet för sin far-
bror Arvid, och det var han, som äfven förtjente största äran.
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examinera och utleta af dera hvad tidender de kunna.
Men hvad fångar de kunna få af Polackar, de skola
intet upplåtas Ryssarne; utan äga de Svenske fritt att
föra dem säkre utur deras land. Svenskarne skola vid
lifsstraff icke i något bispringa Stor-Furstens fiender;
och de Ryske Sändebuden skoia, till sin säkerhet, få
åtfölja Svenska armén, som ej bör öfvergifva dem i
någon fara. Skulle Svenskarne, med makt och våld,
få någon fästning in, skall det utan argan list ske Stor-
Fursten till gagn och nytta. Och när Svenska krigs-
folket framdeles blifver återsänd t genom Ryssland åt
Narven, skola de intet, vid lif --afl, i Jama, Copo-
rien och Ivanogorods Län taga någ med våldafTza-
rens undersåler, utan.allt betala med reda penningar.

2:0 Hade de Svenske Sändebuden likaledes, förme-
delst ed på Evangelium, och de Ryske, medelst kors-
kyssning, lofvat, att den freden som 1595 blef afslu-
tad i Teusin, skulle allt framgent äga bestånd, och icke
i evig tid blifva bruten: Hvarvid Tzaren afsade sig
alla anspråk på Liffland, intet Hus eller fast stad,
Bondeby eller det ringasto torp eller hakeland undan-
taget.

3:o Hafva vi öfverenskommit, att emellan Konung
Karl IX och Stor-Fursten PVasili Iwanowitsch skall
vara elt evigt och oupplösligt förbund emot Konung
Sigismundum, som nu är de Pålers och Liltouers Ko-
nung, och hans barn och lifsarfvingar.

4:o Att om Sverige skulle behöfva anlita Ryssland
om hjelp emot sina fiender, så skall Ryssland varda
förpligtadt att undsätta Sverige med lika mycket folk,
och mot samma billiga vilkor, som det nu erhållit
hjelp.

256. — Dess och de andre Kommissariernes vid den Ryska
fredshandeln, Jakob de la Gardies, Grefve lill Leckö,
Friherre till Ekholmen, Herre till Kolkka, Runsön,
Sv. R.Råd och General-Fällherre, Hinrik Horns till
Kånkas, Wenden och Hesle, Sv. R.Råd och Marskalk
och Mans Mårtenssons, Sekreterare, öppna Bref och

Fullmakt





Flertalet af

C A. G-ottlnnds Arbeten
och de af honom utgifna finska tidningarna finnas till salu i

\

Aktiebolaget jnflEtlVfi Oakeyhtiös
bokhandel

(Helsingfors, Veatra Henrikegatan SO).

öfver C. A. Gottlunds arbeten är under utgifning ett

särskildt prospekt.
Minerva rekommenderar äfven sitt rikhaltiga antikva-

riska boklager, hvaröfver redan finnas tryckta 21 sär-
skilda efter vetenskaper ordnade priskataloger.

Bland historiska arbeten, som finnas i obegagnade
exemplar, kunna nämnas:

Danielson, Die nordisohe Frage 1746—51 (12: —). 3: 50.
Caj änder, Tavasthandeln och Nystad —: 80.
Cederberg, Suomalaisen raamatun historia (3: —) .

—: 90.
Gebhard, Savonlinnan läänin oloista —1571 (1: 50) —. 80.
Lagus, Några förh. i Viborg u. stora ofreden .

. —: 75.
D:o u. ryska occupationen 1: —

Lindholm, B. t. k. af Finlands ekonomiska till-
stånd 1634-54 1: —

Michailoffski-Danileffski, Finska kriget 1808—9
med kartor (6: —) 2: 50.

Walleniuska slägten, genealogi... —: 50 ä —: 75.
Wallin, Suomen maantiet Ruotsin aikana . . . . 1:25.
Vasenins, Om J. L. Euneberg —: 50.
Yrjö-Koskinen, Suomal. heimojen yhteiskuntajär-

jestyksestä pakanuuden loppuaikoina (2:50) .
. 1: 40.

(I parenteä äro angifna ursprungliga bokhandelspris.)


