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Alt Andeligh och lekammeligh wälfärd lyckönsken mijnom Högh: ährevördighe Fadher och 

Herre Ärkebiskops af Gudhi genom såsum? Christum, afbyth? 

Och kan här medh minom Högh: ärewördighe Fadher och Herre icke okunnigt låta, att jagh 

efter E:rs Högh: wörd:s befalningh hafuer, dhen 30 Julij haft Wälbördigh Secreteraren Gustaf 

Hansson sampt hans wederpart D:n Andream Comministrum j Rimbo til samtal här wthi 

Lähna prästgård, närwarandez gothe Män, Herr Matz Pastor i Husby, Herr Oluf i Rimbo, Herr 

Nijlz i Fasta, Herr Johan i Nohrtälie, och efter et långt (dem emellan) munbruk förnam, att 

Gustaf HAnssonz högsta beklagan emot Herr Anderz war: At han Her Anderz icke hadhe wthi 

acht taghidh, den Andherlighe förmahning, som honom wthaf E:rs Hög:t gifwen blef wthi 

förlidne disting, att han dher efter skulle aldeles afstå med sitt wmgänge på Nähs, wthan 

ähnm.. widhart? Ther medh, bådhe hemligh och wppenbarligh ther med forthåller; Ther till 

Herr Anderz wäl förswe. Erkade?; dogh omsiher Curtis? Rationibus coniunctus, bekände sigh 

sedhan hafwa thå warith tree resor, föregifuandez orsaker som honom der til w?ångh hafua, 

dhem han och sadhe sigh siälf wilia E:rs Hög:t wptäckia. 

2. Hadhe Gustaf Hansson emot Herr Anderz; Att han ehuru icke kan afstå, att inuefwa sigh 

hans modherz handlingar, bådhe om got... zenz, så wäl som annath, hwad han wthi 

Stocholm eller annorstädz handla eller köpslaga skall; Ther till Herr Anderz och wäll att 

öfuertygha. Dogh war Gustaf Hanssonz sidsta ödmiuka bön och begäran, efter han seer, att 

detta på intet annat sätt kan remedieras, wthan att han Herr Anderz kunde komma ther ifrå; 

Att E:rs Hög:t wille för Gudz skull wanstera? Honom på een wijk? aflägsen ordt, huar 

ighenom theras umgänge kunde få en ända, eliest skulle wist fölia, att hela den familien på 

skam och mässa? medh tijden komma. 

Omsider kom hjt till migh, den 8 Augusti, hustru Sigridh på Nääs siälf okallad, och 

omförmälde strax på stunden Herr Anderz och Herr Oluf Balk, men icke låsandes sigh märkia, 

att den ena om dhen andra wiste. Hennes ährende war, att göra sin ehnskillan och wisa sijn 

oskyllighet. 2 Att klaga öfwer sin son Gustaf och sin mågh Gabriel; att the hennes nampn till 

thet wersta wtfört; Ther til jagh henne suaradhe; Att högste orsaken ther till, war hennes 

oaf..light wmgänge medh Herr Anders, och sadhe wiljande; Efter thet ij h..re, att detta 

wmgänge ähr edra barn så förhateligh wordet och har wthi står i fahra edhert ährlighe 

nampn och rychte; sampt hans ähra och wälfärd; Kunna i thå icke afstå och wända ther 

medh igår; Ther til hon swaradhe och sadhe om jagh honom skulle öfvergifua, så hafwer jagh 

sädhan ingen Människia med hwilken jag rådgiöra kan. Ther til jagh swaradhe henne; I hafu.. 

wackra barn, Göstaf ähr en klook och förståndig Man; Gabriel och Herr Pedher; om de och 



icke wore, så hafuer I wthi ädher släkt Edle och wälbörd: Secreteraren Nils Nilsson Tungell; 

edher kyrkoherde Herr Olus som och ähr en godh man, och Edher Nähr förhan... 

Ther til hon suaradhe, att de ähre kloke och förståndige, wtom? saker som migh emot ähr; 

dhetta hafver jagh mijnom ährewördighe fadher wthaf för:tt dhagz samtal jcke kunnat 

förtigha,wadhan den ehne på redz? Til tal, så wäl som den ... suar, således enfallight 

förfaradh? Och E:rs Hög:t wptäckt; dess? Här medh hafua E:rs Hög:t sampt Hela 

wårdnadhen, Gudh Alra Högsta, till all önsklig wälmåghe, Andeligh och likamelig flitelighen 

befalladh; af Lähna, den 12 Augusti 1651. 

H:s Högh:t 

Ödmiuka och tiänstwilliga  kl... 

Olaus Jonae 


