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Juli 1639 Till min kiera bror clas eikenblat koma
theta [t]i[l]lhandha kierlighen och []
broderlighen  Cito  Cito  Cito  Citisime

Salutom plurimam  Dico tibi
Min h[ögtährade] a[ldra] k[ieraste] bror bror clas ekebladh
Jagh onsk[ar]  min kiere bror en lÿksaligh godh dagh och om
min kiere bror the[kt]es  weta om min tillstan[d] så tackar
Jagh gudh för helsan gudh gifu[e]  migh the same tiender
ifrån min kere fa[rkier] och min kiere bror höra och spöria[,]
och be[d]her min kiere bror at han wille helsa min kiere
farkier och min tärsten på mina wegna och på soster anas
ochpå pigeras wegna och bedher Jagh min kiere bror wille
s[k]rifa migh till[,] dad  ad ad ad ad 100000000 gödh nat
och will hafua min k[iere] bror gudi  befola[t]
Datum  at skogn dhen  iuli Aano 1639..
Tr[ogne] B[ror] J döden
Jahanis  eickenblat Cito  C[i]to  Citisime
soster marghret las deta hon sorier så för bror gunnar hafuer
sagdht at semen stalman er döö
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8/6 1646 A Mons[ieur] Monsieur  Le  Cornet
Claus Eikenblatt mon  cher  frere  pour
 present .

Welborne k[iäre] bror Clausz Eichenblatt.
Näst al welmågosz Flitiga Salutation, kan iagh min k[iäre]
bror icke Förbÿgå, wthan med thenna min Ringa skriffuelse
bemöda, min k[iäre] bror hermedh tillkenna giffuandes, att
wÿ alle ähre widh helsan, gud giffue att thett så wel måtte
hosz min k[iäre] b[ror] som osz Continuera. Min k[iäre]
b[ro]rs skriffuelse haffuer iagh bekommit med Maior Nils
Hård, men thet war något gamalt k[iäre] bror iagh ligger
ännu hemma och griszar wet ännu intet hwart ut det kan
bära till wegs För migh, giffue gud att min k[iäre] b[ror]
woro hema att så bleffue någon rådh. Jagh kan min k[iäre]
b[ror] Jntet sÿnnerliget tillskriffua om efter thetta bod intet
mÿket wist ähr, then goda förhopningen till fred som iagh
haffuer förstått wtur eder skriffuelse, haffuer iagh nÿligen
förnumit skulle wara wpslutin, gud hielpe till thet nÿttigaste,
Mork[iär] och sÿstrarna låta flitigt helsa min k[iäre] b[ror],
gud giffue att i kunne komma hem[,] hwar och ike så
önskade iagh migh gerna hosz eder, vill eder herm[edh]
wnder guds Tutel, men migh wti eder tiänst Recommenderat
haffua Och förbliffuer altidh[] eder Trogne bror Och
williger Tiänare.
Jahan Ekebladh M[anu propria]
de  stola  den 8 junÿ. Anno 1646.
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25/7 1649    [...]
högtährade kiäre Bror

Större glädie kunde migh aldrigh wederfahras än iagh i gåar
ike allenast aff min k[iäre] brors lykeliga ankombst hÿt till
swergiet, wthan och min k[iäre] brors egit breff bekom[m]it
haffuer hwaruthur iagh see kan att Min k[iäre] bror intet
försmår migh, Et giör migh allenast aff hiartat ondt att iagh
ike hade skulle kunnat änu töffua ett par dagar derhem[m]a
att iagh tå hade kunnat Fåt den ähran att tala widh eder,
men iagh håppas thet kan snart skee om min k[iäre] bror
sigh snart hÿtwp aktat haffuer, hosz hans Excelence
Feldtmarskalken war iagh i gåar och i dagh men han ähr
intet inne i staden wthan wthe på sin gård han kommer i
afton hem igen[,] tå skall iagh intet försumma att honum på
minbrors wägnar att hälsa, han haffuer några gånger frågat
migh efter min k[iäre] bror och efter hans Condition eller
wnder hwem han ähr[,] iag fruktar att [...] Något nyt att
min k[iäre] bror avisera så weet iagh ganska litet wthan att
här ett temeliget wakert hoff ähr, och håller sigh hwarman
Friskt så lenge thet warar[,] för thenna gången will iagh
sluta och min k[iäre] bror tiänstligen ombedit haffua han
migh sin broderlig[a] Affection Continuera wille[,] hwadh min
person anbelangar så skall iagh tusand gånger för döö än
efter låta till att wara och dö M[in] k[iäre] B[ro]rs Trogne
och tiänst willige bror och tianare
Jean  Ekeblad M[anu propria]
aff Stokholm den 25 Jullio – 1649
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5/10 1649    [...]
högtährade kiäre Bror

Thet gör migh aff hiärtat ondt att iagh ike skulle få komma
ihop med min k[iäre] b[ror] hosz Feldtmarskalken, men efter
han intet till wlffsunna kom, kunde thet Jntet skee, iagh
menar likawÿst att thetta närewarande breffuet skall
hem[m]a för eder ligia. nÿt kan min k[iäre] b[ror] heruthur
intet myket lära, wthan thett att the Aviserna, om thet
Contrecomendet som wårt folk skulla haffua fåt i tÿsland,
Continuerar. Eliest ähr här på thenna orten intet nÿt
förelupet sedan min k[iäre] brors hedanreszande wthan
bålhuszet går nu för alt[,] hertig adolff begÿnnar nu och
wakert att spela med. k[iäre] b[ror] mÿket ondt gör thet migh
att iagh intet skall kunna komma hem till att hielpa till att
förtära bröllops kosten, men ike desto mindre beder iagh min
k[iäre] bror tiänstligen han migh hoosz heela samquemmet
recommendera wille och isynnerheet hosz dekorna, Jagh beder
eder kiäre bror att i wille låta h[err] öffuerstleutna[n]ten
liliehöken wetha att iag hans breff från Jönekiöping
bekom[m]it haffuer med inneligiande Citation till lagerfeldt,
och att be[mäl]te Citation honum öffuerleffuererades strax
hwartill Jsrael J[srael]son swarade sigh mykit kort tidh att
haffua[,] doch sade han sigh sitt bästa göra willa. quittensz
sade han giörsz intet behoff. min k[iäre] b[ror] tektes och
wäll göra och halsza min k[iäre] Fark[iär] och Mork[iär] och
syster Margretha[,] sÿster anna skall sielff sinna halszeningar
a parte  Få wthi inneslutna breff. hwad anbelangar mitt
företagande sedan min k[iäre] b[ror] reste hedan så ähr thet
intet annart än akta på wid måltider och sedan göra migh
lustigh hosz totten med hansz danszemastare, så att föttran
göra migh så ondt när iagh skall gå then långe wägen i mitt
herberg[,] och see dom andre som rida brede gämte migh gör
migh heller intet[,] iagh förseer migh till min k[iäre] b[ror]
att han migh wthi någon måtta wndsättiandes warder, then
poiken från rosenskiölden haffuer iagh intet hördt aff än.
iagh frÿszer så om henderna att iagh intet kan skriffua. läter
see k[iäre] b[ror] att i låten terippa och trippa i bröllopet så
att skosålan slippa låter intet surna then lilla trinna
fästemöen ingebor härmed will iagh migh wthi min k[iäre]
b[rors] goda Affection recommendera altidh demeurant wostre
serviteur
Jean  Ekeblad M[anu propria]
aff Stokholm den 5 octobris 1649.
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6/10 1649    A mon  cher  frere  Claude  Ekebladh
 fraternellement A Stola

högtährade kiäre bror
Näst all lykligh wallgångh önskande kan iagh nu ike

wnderlåtha att min k[iäre] bror tillskriffua med thenna
legenheeten efter iagh i heelt gått humeur ähr[,] orsaken ähr
att iagh rättnu spelte om en häst och wann honum men efter
han intet wthaff stort wärde war tog iagh strax penningar
för honum, Eliest haffua siton  och iagh ännerligen satt osz i
sÿnnet att resza ther neder som igår till att wara med i
bröllopet men efter dronningen war bortrest och hon sina
saker intet wnderskreffuna fik, kan dett för denna gången
intet skee, och iagh war fult och fast till sinnes i går att resza
ther neder sedan iagh min k[iäre] Fark[iär]s skriffuelse
bekom men alla menniskior rådde migh theraff efter thett så
slemma wägar ähr så att the mente iagh skulle intet
kom[m]a hem till söndag, efterdy dronningen när hon reste
tillbakans från nÿköping haffuer giordt sin största flitt att
hinna hyt om dagen, men för the slema wägar skull har hon
måst brukat 2 dagar ther till. Jagh haffuer än intet warit
hosz Feldt marskalken för thetta farliga wädret iagh kan
aldrigh tro att sådant wäder ther nedre ähr för ty här
haffuer rägnat och rägnar så hiskeligen att iagh intet kan
annart see än att thenna staden måste wara himmelens
piszepåtta, gud giffue snart förandring att man kunne gå på
gatan fördy iagh må bekenna att thett så ledesamt ähr
ithetta wädret att thet outhseyeliget ähr k[iäre] bror skriffuer
migh till med snaraste om eder portement  hans Ex[celen]ce
Feldtmarskalken torstenson haffuer warit illa siuk nu sedan
han kom till wlffsunda men han bättras nu, h[err] knut
påsze ähr och siuk. ifrån tÿskland ähr Carl sparre kom[m]in
och haffuer han bringat med sigh fredsbeslutet
wnderskreffuit så att ther på intet mehr att twiffla ähr.
k[iäre] bror hälsa min k[iäre] Mork[iär] och syster
Margretha och syster anna med alla the små och stora alla
the i möta medan i thesze raderna läsza, iagh skriffuer så illa
fördy barnen skrika migh så i öhron intet mina wthan
bållmästarens hwarest iagh sitter och skriffuer thenna
breffuen eder gud befallandes E[der] F[örobligerade] k[iäre]
B[ror] och w[illige] Tianare
Jean  Ekeblad M[anu propria]
aff Stokholm den 6 octobris 1649.
balletten bliffuer intet danszat för än en månadt herefter
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23/10 1649    A Monsieur  Monsieur  Clasz Ekebladh
  presentement  à Stola A Skara.
 postmästaren i skara täktes bestella
 thetta

Mon  cher  frere
Jagh må bekenna kiäre bror att iagh wthi stor omsorg ähr
huru thett min kiäre bror går sedan han hedanreste efterdy
iagh ike en bokstaff wthaff min k[iäre] b[ror] bekom[m]it
haffuer: om thet nu postens skull ähr kan iagh Jntet wetha,
med hwarenaste post sedan min k[iäre] b[ror] reste hedan
haffuer iagh skreffuet min k[iäre] F[ar]k[iär] eller och min
k[iäre] b[ror] till, för denna gången haffuer iagh intet annart
att skriffua wthan thett att min k[iäre] b[ror] behagade att
bestella med någon occasion att iagh ofta wthaff hans tillstånd
och hwad thernedre passerar wetha finge, för min person så
skall iagh leta wp ferska och gambla Tiender till att
öffuermåla paperet med, om iagh wiste att min k[iäre] b[ror]
thett ike förtrÿta wille som iagh ike will förhoppas. Min
k[iäre] b[ror] giffuer iagh då harmed att wetha att
dronningen reste wth i dagh bittida till att möta
Enkiedronningen hwilken i förledna natt i tälgie logerat
haffuer, och haffua wy nu på stunden förstått att hennes
M[ayes]t[ät] änkiedronningen sigh skulla haffuet opaszligh
befunnit i tälie hwarföre menar man att dronningen skall
ther förbliffua i natt[,] till i morgon ähra the begge hyt
förwentandes till att besee balleten som then nästkomande
måndagh danszas skal hennes M[ayes]t[ät] haffuer intet
warit på begraffuningen (cantzlerens frusz) både för thet att
hon något opaszlig warit haffuer såsom och till att hasta på
balleten för thenna fransöska Ambassadörens skull hwilken
sigh hastar till att resza hedan för än watnet tillfrÿsz men
will gärna see balleten först Jngen tingh annart weet iagh att
skriffua thenne gången wthan i morgon bittida skulla wy
rida wth emot dronningen om gud will Eliest komma wy
intet fort[,] med nästa post skal iagh skriffua min k[iäre]
b[ror] allahanda particulariteter till[,] thesz förinnan beder
iagh min k[iäre] b[ror] att han wille tro att iagh dör hans
Tiänstpliktige bror och tiänare
Jean  Ekeblad M[anu propria]
aff Stokholm den 23 octobris 1649.
Min k[iäre] F[ar]k[iär] och M[or]k[iär] och syskon skulla
här inuthi finna mina hälsningar med eder permission .
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13/11 1649    A Mons[ieu]r Monsieur Claude
 Ekenbladh mon  cher  frere  A Stola

Min högtährade k[iäre] brors breff bekom iagh tillika med
min k[iäre] F[ar]k[iär]s i går, hwaruthur iagh med glädie
förnim[m]er att min k[iäre] bror sigh hem till stola igen
begiffuet haffuer, förhåppas altså att öftre bekomma wthaff
min k[iäre] brors breff, hwilka migh myket Contentera iagh
takar min k[iäre] bror för sin goda wilia han till migh drager
i dett han migh sin pållak tillsända will, så beder iagh min
k[iäre] bror att om möÿeliget wore att han måtte bliffua
therhemma än en tidh efterdy iagh här en liten gångare på
bållhuszet wunnit haffuer, med hwilken iagh mig wäll så
lenge behielpa kan, thertillmed ähr här ondt att få stallrum
tillika med foder. hwad för öffuerster i tiänst bliffua eller
hwad nÿt wthur tuskland weet iagh thenna reszan intet
wthan med nästa post skall iagh beflita migh om att något
nÿt lära till att Comunicera med min k[iäre] b[ror] harmed
förbliffuer iagh min k[iäre] brors Tiänstwillig[e] och
plik[t]ige
Jean  Ekebladh M[anu propria]
aff Stokholm den l3 novemb[r]is  1649,
hwad anbelangar then wnga börge swensons son som bleff
död i frankerike weet iagh intet annart att skriffua wthan att
han dogh i parisz Anno l648 men egentligh på hwilken tidh
weet iagh intet han war en lång tid hosz osz i Saumeur så
lenge hans herre swante baner war i italien en heel god dreng
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19/11 1649    Cette  letre  soit donnée  à Mons[ieu]r
  mon  cher  frere  Claude  Eikenblat
  estant presenteme[n]t a Stola

högtährade kiäre bror
oansedt iagh mÿken kort tidh haffuer, efterdy Mons[ieu]r
Citon som omaket haffua skall, ähr nu på stunden färdigh
att resza hedan och iagh wiste intet theraff för än nu på
stunden så kan iagh intet wnderlåta att min k[iäre] b[ror]
med några få ord wetha låta att iagh mår wäll oansedt iagh
skreff min k[iäre] b[ror] till för 3 dagar sedan, men nu ähr
här sedan den tiden Jntet förrefallit wthan att iagh war med
en hoop mina Camerader i går till gäst hosz tiszenhuszen
kammerherren, hwarest min poike, som iagh hade när min
bror war här wppe, togh sigh thett omaket på och stall bårt
alla knapparna wthur alla the kappor och iakor han öffuer
kom och thermed har han lupet sinkoosz iagh weet aldrigh
wart, men migh haffuer han ingen skada giordt, iagh ähr
glad aff med honum, nu har iagh ingen iagh menar likawist
snart få en som god ähr Jagh kan intet skriffua för thetta
larmet här ähr förtÿ thet ähr på bålhuszet ther en heel hoop
folk församlat ähr therföre förhoppas iagh att min k[iäre]
bror migh excuserar om then hesten kunne få bliffua hemma
än någon tidh, then min k[iäre] b[ror] migh giffuet haffuer
såge iagh gärna harmed har iagh intet mehr att skriffua
wthan att öff[uerst] nils båt ähr hemkomin och ähr
guardiregimentet i dalarna[,] intet mehr wthan min k[iäre]
b[ror] wille skiuta min skåll på årrarna som spaszera wid
wästölet[,] om iul håppas iagh och att komma till att hälsza
på Mes[sieu]rs  årrarna[,] till then tiden recommenderar iagh
migh i min k[iäre] b[rors] tiänst Adieu k[iäre] b[ror] helsza
min högtährade kiäre Fark[iär] och Morkiär med mine
k[iäre] syskon med min tiänst
Jean  Ekebladh M[anu propria]
aff Stokholm den 19 nouembris  1649
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28/11 1649    A Monsieur  Mon  frere  Claude
  Eikenbladh. A Stola

högtährade kiäre bror migh längtar aff hiärtat att få i
sanningh weta om min k[iäre] b[ror] här wp kommer som
Maior Clasz wgla migh sagdt haffuer, gudh giffue så well
wore, om iagh ike wiste att min k[iäre] b[ror] wore
förhindrat till att resza i kring ther nedre så skulle iagh migh
myket förundra huru thet skulle koma till, att iagh inga breff
får, Jagh låter min k[iäre] b[ror] weta att iagh nu haffuer fåt
en kamer nästa husz hosz h[err] knut påsze strax wed slåttet
för hwilken iagh måste ge 1 R[ichs]d[aler] om wekan, så att
iagh nu föga gör med min häst efter dronningen intet reszer
wth, wtan ibland till ankiedronningen, och då få wij altid
Caroszer till att åka wthi, therföre wille iagh gärna att iagh
wore aff med then skintmärran, fördy iagh kiöpte her om
dagen ett lasz hö och måste giffua 10 daler therföre, sälia
honum får iagh och intet fördy här ahra flere som willa sälia
än the som willa kiöpa hästar här begynner nu att lägia sigh
till före här wppe och fryser skarpt, så hoppas iagh att wy få
åka wthan twiffuel, k[iäre] b[ror] om eder legenheet så ähr
så skriffuen migh till om eder romeresza i med Clasz wgla
giordt haffua och hermed recommenderar alt hwad eder kiärt
ähr i guds beskyd eder tiänare altidh
Jean  Ekebladh
aff Stokholm 28 nouemb[r]is  1649.
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12/12 1649    detta till den Eddle och welb[o]r[n]e
  Clasz Ekebladh min k[iäre] bror nu
  warandes på Stola brodertiänstligen A
  Skara
  till postmästaren i skara.

högtährade kiäre bror, Jagh haffuer nu thenna reszan
twenne min k[iäre] brors breff att swara på efter thet förriga
migh försent inhendigat bleff att iagh med posten therpå
intet swara kunde, och thet sidsta fik iagh idagh. wthi dett
första beklagar min k[iäre] b[ror] sigh öffuer Duc  de
långewils infall, så kan iagh migh intet ther öffuer förundra,
efterdy han well så neszewisz ähr att han attaquerar osz
andra här som säges logera här mitt i prince de  plaisirs
quarter. Jahan andersons troloffningh med den lilla trinna
ingebor haffuer iagh förståt, och att han sigh wthur min
k[iäre] F[ar]k[iär]s tiänst absenterat haffuer förmenar iagh
att min k[iäre] b[ror] hällre see skall än om hon thedan wore.
lydande wår förra discours . etC[etera] När iagh tenker på den
lusten iagdten förorsakar så gör thet migh ondt att iagh här
måste fåfeng ligia oansedt the hwite med de grå herrarna
pläga god rod för migh haffua fast om iagh pläga göra migh
omak efter dom. Min k[iäre] bror förmehlar i sitt breff att
han ett hagh på löpareholmen giordt haffuer till att fånga
hiortar wthi, så menar iagh wist att min k[iäre] b[ror] och
söker en bequemligh ort /i dett han så omkringh fälas ther
nedre/ till att ställa wth hagh att fånga hinder wthi, Gud
giffue till lÿka Nu kommer iagh till swaret på thet andra
breffuet hwilket migh och myket contenterat haffuer efterdy
iagh allas eder hälsza änu theruthur förståt haffuer såsom
och att min k[iäre] bror med min k[iäre] F[ar]k[iär] hosz tol
bonde i barsöl warit haffuer och i dagh ähr iagh bedin aff
Christina  bonde hans syster som åger Nerot att bedia till en
hennes dötrars begraffning, fördy söner har hon inga. Om
Greff linnard reszer till segersiö ähr intet wist men
ännerligen will han till linnarsnäsz i winter, om han kan
bliffua bettre, iagh menar wist att han intet reszer långt efter
kröningen så när ähr och thertill preparatorier behöffues
thesz wiszheet skall iagh förfahra när iagh reszer till
wlffsunda hwilket iagh menar skall skee i öffuermorgon, iagh
hade ärnat rest som i morgon men iagh ähr bleffuin bedin i
dagh wthaff h[err] bengt skÿtte till att bedia ikringh om
fölgie med sin S[aligh] moders lik. hwad den leutnantens
smitz förnamn ähr haffuer iagh intet kunnat fråga efter
iagh intet haffuer treffatt wglan an i dagh. min k[iäre] b[ror]
täktes helsa min högt[ährade] k[iäre] Farkiär efter iagh
honum intet nu tillskriffuer fördy iagh haffuer reda skreffuit
honum till idagh med Carl paulis Erik med hwilken iagh och
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sende then sidste balleten här dansades tillika med ett par
lappestöfflar till min k[iäre] F[ar]k[iär] the wore intet
synnerliga men gud weet iagh kunde inga bättre få. om thet
min k[iäre] F[ar]k[iär] migh tillskriffuit haffuer om the
penningar skall iagh tala wed hans Ex[celenc]e
Feld[tmarskalken] när iagh reszer wth och sedan med Simon
simonson och thesz resolution  min k[iäre] F[ar]k[iär]
öffuersenda, iagh orkar intet mehra skriffua fördy iagh ähr
så trött wthaff thet iagh haffuer åkt på sleda i dagh den ena
gatan wp den andra neder k[iäre] b[ror] hälsza alla ihop
efter sedwanan. och iagh förbliffuer lika som tillförene M[in]
k[iäre] brors Trogne och tiänstwillige bror och tiänar
Jean  Ekeblad M[anu propria]
aff Stokholm den 12 decembris 1649
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6/2 1650    detta till den Edle och welb[o]r[n]e
Clasz Ekebladh min k[iäre] bror
tiänstligen a stola. A Skara
postmästaren takes beställa

högtährade kiäre bror
Min ki[är]e bror, näst min redebogna tiänsts offrerungh, kan
iagh ike oförmält låta huruledes iagh nu snart på 2 månars
tidh ike en bokstaf hwarken aff min k[iäre] F[ar]k[iär] eller
bror bekommit haffuer i den staden iagh tillförene altidh
några tiender bekom, orsaken thertill ähr migh aldeles
obekant, gud giffue att iagh sielff ike orsak till sådan silence
giffuit haffuer, till thett minsta ähr iagh försäkrat på att min
för mÿken stora importunitet i skriffuande, snarare orsaken
till min olÿka häruthinnan ähr, än mitt stillatigande om
postarna annars ike manquera min k[iäre] F[ar]k[iär]s och
M[or]k[iär]s och brors goda tillstånd förnam iagh med en
min Fars Captein som kom hÿt för några dagar sedan,
nampnet har iagh glömt. Jagh beder min k[iäre] bror på
thett tiänstligste, han migh wille låta med några få ord wetha
om han intet kommer hÿt wp i winter efter iagh haffuer
ärnat migh ther nederåth, och om iagh nu skulle kom[m]a
therneder och intet finna min k[iäre] bror för migh skulle
thett migh myket ondt göra, så snart iagh får min k[iäre]
brors swar här på och om han här något att beställa haffuer
will iagh migh om Gud will förloff skaffa att resza
thernederåth, thett affligerar migh högeligen att iagh så lenge
ifrån min k[iäre] b[ror] måste åthskildt wara nyt weet iagh
intet att skriffua wthan om thett munteligen skee kunde
haffuer iagh well myket att säya. k[iäre] b[ror] skriffuer
migh till att iagh måtte få wetha hwem wthaff the wnge
Cavaliererna hemkomne ähra och hälszar obeswäratt Mine
k[iäre] Föräldrar med alla som bekanta ähra, och till thett
sidsta så förlåter skriffuaren sin dristigheet hwilken intet så
well skriffuer som han lust har att leffua och dö M[in]
k[iäre] brors Tiänstwillige tianare
Jean  Ekeblad M[anu propria]
aff Stokholm den 6 february 1650.
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17/4 1650    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
Ekenblad mon  tresaimé frere A Stola.

Tres  aimé  frere .
Thet sÿnes like som thett så sÿnnerligen skulle wara skikat,
att iagh intet haffuer kunnat kommet migh till att skriffua
min k[iäre] b[ror] till, förän att iagh the goda tiender min
k[iäre] bror med thet sam[m]a tillskika skulle om hennes
Maÿe[s]t[äts] bättringh aff sin leda skielffua. hon ähr nu
allaredo en gång wthebleffuen, om hon nu denna natten kan
frÿ bliffua så förhåppes wy wthan något twiffuel att wy wårt
tröttosampa wakande skulla quitt bliffua, idagh haffuer
hennes Mayestät och mÿket frisk warit hon satt wppe i
sängan och talade helt lustigt och friskt med brandenborgiske
Ambassadeuren Om edra och bror Jahan wglas saker här i
kantzeliet kan iagh alsintet min k[iäre] bror om denna
gången Avisera, helst nu emadan osz thesze hälgedagar på
halszen legat haffua iagh förhåppas nu om dronningen bätre
bliffuer att thett som snaraste sin fortgång winna skall om
iagh i morgon thet breffuet aff hans Excelentie
Feldtmarskalken bekomma kan till winblade han ähr myket
swag greffuen, och Feltherren bättras. och i hwars stad
gamble dronningen något opaszligh ähr, Gudh weet huru
gärna iagh önskade att min k[iäre] brors breff snart måtte
ferdigt bliffua att iagh kunne kom[m]a till att resza
therneder åth för åthskilliga orsaker skull som iagh min
k[iäre] bror säya skall när iagh kommer så när, nÿt intet
annart än dätt att dagen efter som min bror reste hädan slog
sigh Abraham leyenhuffud med then stora tiszenhuszen för
thet samma querelet skull som totten och tiszenhuszen sigh
emillan hade, och gik thett wthan stor skada aff allenast
tiszenhuszen fik en stött i högra handen intet myket
Considerable, att carl sparre skal resza åth frankerÿke med
thet folket som öffuerstleutnant, kungiör iagh min k[iäre]
bror, 3 aff mina Camerader haffua sigh angiffuet som och
med willa, doch ingen ringare än wthi Capitens charge
hwilket iagh doch intet tror att angår emadan reda fleere
capitener än Compagnier wpsatta ähra som med skulla k[iäre]
bror recommendera min ringa person hoosz alla them som i
komma efter iagh ähr theras besynnerligen M[in] k[iäre]
brors [...]
hälsza min redlige sialutem wglan om han ike i skogen ähr
och skiuter.
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1/5 1650    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
Ekenblad mon  cher  frere  presentement
a Stola.

k[iäre] bror iagh må bekenna att iagh en påstedagh förby
gått haffuer till att skriffua min k[iäre] b[ror] till i then
meningen att iagh några tiender om min k[iäre] brors resza
nederåth något förnimma skulle, men än intet theraff hördt,
orsaken eller försumeligheeten ähr wthan twiffuel hoosz
påsten doch hwar iagh ike hade förhindrat warit wthe på
wlffsunda hosz FeldtM[arskalken] ther i några dagar war, så
hade iag doch likwell skreffuit. om thet breffuet anhöll iagh
och hosz hans Exc[elence] till wymbladet, tå swarade hans
Ex[celen]ce  att han honum om sina egna saker sielff för några
dagar sedan till skreffuit hade, om hoosz hennes M[ayes]t[ät]
att fodra, thertill han tå swarat haffuer sigh intet giöra
kunde för än som hennes M[ayes]t[ät] bettre bliffuer iagh
haffuer och warit hoosz honum sedan[,] då haffuer han
migh sama förtröstning loffuat att så snart att hennes
M[ayes]t[ät] något lärer årka sitia wppe så skall iagh intet
twiffla på att han iu sin högste flit anwenda will, Jahan
gunnarson han försumar sigh och intet att anhålla så hoosz
den ena så den andra, och efter thet nu allena står på att
henes M[ayes]t[ät] bättre bliffuer, så kan iagh min k[iäre]
b[ror] then förtröstningen denna reszan giffua, att hennes
M[ayes]t[ät] i går så frisk[] war att hon war wppe wthur
sengan mest heela dagen och i dagh så haffuer hennes
M[ayes]t[ät] osz myket hugnat i deet hon rett heeld kled in i
fÿrkanten kom, lite för predeikan, men gik doch strax
tillbakans igen, ähra wy altså i den goda förhåpningen att wy
hennes presence härefter dageligen åthniutandes warda, fattas
allenast att hennes M[ayes]t[ät] någon mat fördraga kunde,
hwilket henne myket beswärliget ähr, hwartill ingen anar
orsak ähr än thesze månge och okloke doctorna som hennes
Maga med theras mykra intagande bortskämt haffua, eliest
hade hennes M[ayes]t[ät] länge sedan warit bättre, efterdy
sielffuan har henne länge sedan quitterat iagh förwentar
med thet första några tiender ifrån min k[iäre] b[ror][,]
sedan skall iagh skriffua min k[iäre] b[ror] till om något nÿt
wankar fördy denna gången ähr här intet annart än thet
som gamalt och thet som aldra äldst ähr att iagh ähr M[in]
k[iäre] B[rors] Förobligerade Tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
aff Stokholm den 1 May 1650.
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16/5 1650    A  Mons[ieu]r Monsieur Claude
Ekenbladh mon  cher  frere  A Stola

Tres  cher  frere: Jagh war intet well aff hästen affstegin,
wthaff en resza som iagh haffuer giordt med Mons[ieu]r tott
på landet nu på en 8 dagars tidh, för än min högtährade
k[iäre] brors med min k[iäre] F[ar]k[iär]s breff migh imellan
handerna föll, hwaruthur iagh nu, thet iagh så lenge
åstundat haffuer, min k[iäre] brors lÿkeliga hemkompst
hördt haffuer, iagh twifflar intet på att min k[iäre] brör ike
haffua stor lust med siuterÿ haft, och försäkrar iagh min
k[iäre] bror på att mine kiäre brör intet migh så gärna i
theras fölgie haffua önska kunnat som iagh thet sielff
önskade, helst emedan migh tiden något långh warit haffuer
medan hennes M[ayes]t[ät] siuk war, men nu begÿnnar thet
att gå till, allenast att wåra herra skriffuara wille bliffua
gunstiga, gud weet hwad then långsamma winbladen menar,
intet haffuer thet fattas att iagh ike haffuer warit hoosz
honum som Jahan gunnarson weet, hwilken idagh haffuer
warit hoosz Richs Cantzleren till att beswera sigh deröffuer
att han så lenge bliffuer wtthaff honum wppehållin, der han
till swar bekomit haffuer att hans Ex[celen]ce  Ri[c]hs
Cantzleren wille befalla låta att alla secretererna skulle med
thett första skee kunde, the officererna här liggia afffärdiga,
efterdy hennes M[ayes]t[ät] haffuer åth secreterena säya låta
att hon inga officerers fodran eller Suplicationer antaga wille
härefteråth för än hans Förstlige N[åde] hertigh Carl
kommer in i landet, för hwilken orsak skull här och många
offi[c]erer som nÿligen wthur tyskland komne ähra, tilbakans
emot hans F[örstlige] N[åde] resta ähra. hwarföre will iagh i
morgon bittida, om gud will, gå till Secreteraren med Jahan
gunnarson till att förnimma hwad han säyer, och sedan
strax wth till feldt marskalken till att rådfråga huru iagh
migh med thenne mothwillige karen Comportera skall, iagh
kan intet annart än kalla honum mothwilligh fördy Jahan
gunnarson, säyer migh att han några åthskilliga officerer för
några dagar sedan affferdigat, hwilken intet så lenge legat
haffuer som wår sak. iagh förhoppas wist att iagh skall
bekomma thet i thenna wekan, efter alla aparentier. och
sedan om här ike elliest något förefaller wid hoffuet, will iagh
migh på en liten tidh ther neder begiffua till att see om ther
inga änder quara ähra, thesz förinnan will iagh min k[iäre]
bror på thet tiänstligaste ombedit haffua att om thett
möyeliget wara kunde min k[iäre] b[ror] migh wille med en
häst assistera ther kröningen fortgår som man wist förmodar,
iagh skall gärna tiäna min k[iäre] b[ror] igen om iagh kan,
iagh förhoppas att min k[iäre] bror migh ike förtänker att
iagh honum så myket molesterar then ene gången efter then
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andra, och önskar therhoosz att iagh engång så lyksaligh
bliffua måtte att iagh wthi then ringaste occasion bettee
kunde huru stor hug iagh haffuer att en deel aff the många
wellgiärningar min k[iäre] bror migh bewist haffuer,
afftiäna, thesförinnan beder iagh min k[iäre] b[ror] han troo
wille att iagh ther till så stor wilia haffuer, som iagh ähr
wthan faute Mon  cher  frere  eder Trogne och tropliktige bror
och Tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
aff Stokholm den 16. May  1650
wthaff en reszande kar fik iagh wetha igår att arboga skal
wara halff affbränt then sydre sidan gud battre
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27/5 1650    detta till den Edle och welborne Clasz
Ekebladh min k[iäre] bror Tiänstligen
till stola A Skara
postmästaren täktes skaffa fort.

kiäre bror
Om iagh nu denna reszan något galit och illa efter min
sedwana skriffuer måste i excusera migh efter dett myket
hastigt ähr, iagh kom rättnu från wlffsunda ther iagh
haffuer bekommit, immisions  breffuen, och haffuer nu reda
leffuererat dom åth Jahan gunnarson, hwilken reszer hedan
i afton eller i morgon bittida, med honum skall iagh wist
skriffua min k[iäre] b[ror] till så wäll som Farkiär och hela
hopen om iagh har tidh[,] nu har klåkan slagit siu therföre
måste iagh hasta migh till att sluta, men lika wist will iagh
först min k[iäre] b[ror] tillkänna giffua för hwad orsak iagh
nu intet reszer neder, förty hennes M[ayes]t[ät] haffuer låtet
sigh märkia att hon will sända migh till Frankerike med ett
skep som förahras till droningen i frankerike hwarföre om
thet bliffuer wid then resolutionen, Wille iagh intet gärna
Försumma thet[,] orsaken skall iagh låta min k[iäre] b[ror]
wetha med mitt nästa breff, thesz förinnan torsz iagh nu
intet längre estendera migh på the nye tiendrena, fördy iagh
ähr nästan twingat att säya som skut skreff Farkiär till att
han intet hade tidh att skriffua sitt nampn, iagh haffuer änu
nogh tidh att försäkra min k[iäre] b[ror] på min trowilliga
tianst altid vostre treshumble serviteur
Jean  Ekeblad M[anu propria]
Stokholm 1650 27 may
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28/5 1650    A Mons[ieu]r Monsieur Claude
Ekeblad mon  cher  frere  à Stola.

hiärtans kiäre bror
För 2 timmar sedan skreff iagh min kiäre bror till med
ordinari posten, men nu efter thett rätta breffuet som wy så
lenge efter wentad haffua på sin rätta resza ähr, haffuer
iagh thet ike willat låta resza allena, wthan med thesze Få
orden accompagnera, hwilka skola asseurera min k[iäre] bror
om min redebogna Tiänst altidh, hwar iagh till någon
behageligh Capable vara kan, derhoosz låter iagh min k[iäre]
bror wetha att hennes M[ayes]t[ät] war i förleden weka rest
åth swartsiö till att besökia hennes M[ayes]t[ät]
änkiedronningen och kom för 3 dagar sedan igen, man
menar hon will sigh snart åth wpsala begiffua till att besee
triumpfarken som ther görsz, sombliga mena änu att
kröningen skall skee här i staden och intet i wpsala, i dagh
ähr här ankommin en boÿort helt lastat allena med
Fyrwerkssaker, ett slott allena hwilket wittenberg öffuersendt
haffuer skall wara myket skönt som säyes – sedan min k[iäre]
b[ror] war här haffuer hennes M[ayes]t[ät] låtet giffua
twenne liberier åth sina pager på en gång, thett ena like som
thett blå war som min k[iäre] b[ror] sågh till att bära hwar
dagh och thet andra wthaff blått sammet i staden för klede
med helt Fina stora galloner på wthaff luter silffuer något
litet silke mitt wthi, Funkar myket ståteligen, iagh tanker att
poikarna som Tiäna hennes m[ayes]t[ät] lära hålla sigh
bättre en denna dagen en som Junkrarna förwy få warken
klede eller penningar ike haffuer iagh seet en Fyrik änu aff
min lön[,] om thet intet snart bliffuer bätre med osz så stå wy
osz som stakara Gudh giffue att, der så wore’ som iagh
förhoppes att iagh skulle åth Frankerike, att min k[iäre]
b[ror] komme här up För, till Rixdagen, kunne iagh ändå få
tala med min k[iäre] b[ror][,] gud weet huru gärna iagh wille
att thenna reszan kunde gå Fort För migh, iagh försäkrar
min k[iäre] b[ror] på att hon migh skall profitera på ett och
anart sätt. Eliest weet iagh intet nyt att skriffua denne
gången, om iagh hade satt kraffsza i staden för skriffua hade
iagh battre giort fördy skrifftÿet accorderar sigh med
skriffuaren thet ena så godt som thet andra, iagh Forhoppas
att min k[iäre] b[ror] thetta till goda tager Fördy thett går
aff ett godt hiärta oansedt thett ike medh ett långsampt
bet[ä]nki[a]nde eller huffudbråt ehop satt ähr hwartill iagh
intet doger thett går alt wthaff ett ofalskt hiärta som
förobligerar sigh perpetuellement att wara M[in] k[iäre] brors
Trogne och Tiänst willige bror och Tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
aff Stokholm den 28 may  1650
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13/11 1650    A Mon  frere  Claus Ekebladh []
kiäre bror. wthan stort krusz så låter iagh eder wetha att

iagh intet hinde till stokholm för än klokan 1 efter middag
den dagen iagh reste ifrån eder i ålequarn och wore wägarna
då wärre och längre efter iagh alzintet sälskap hade,
tiszdagen, eller dagen therefter skedde Greffue Göstaffs
wptog, och hade iagh så när måst redit wthan häst hwar ike
Greffue Linnard hade förbarmat sigh öffuer migh och länt
migh en klipper, tämelig illa munderat som the andras, så att
thett wptoget har fåt thett berömmet här att wara ett aff the
slättaste, ther war intet mehra på skreffuit än thett som bror
här sågh allenast Cartellet eliest intet, thett besta thärwthi
war, wore twenne styke ellepfanter som droge en wagn, doch
helt enfaldigt wthstoferade, i thett wptogett wan åter
stiärneskölden then besta prisen och Erik krusze then andra,
sama afton bleff och danszat på slottet, ther tå
waktmästarens Cartell bleff wthdeelt hwilket iagh min
k[iäre] b[ror] nu här med sänder. om onszdagen kom
Ridderskapet på Rixsalen och då bleff heredagen besluten,
om torsdagen bleffue Riderskapet åter trakterada igen på
slottet som tillförende[,] fredagen war här stilla, om lördagen
skulle waktmästarens wptogh haffua skedt, men thett onda
wädre förhindrat. om söndagen efter predikan hölt hans
F[örstlige] N[åde] landtgreffuen ett banquet  i färke hwartill
han mäst alt fruentimbret aff slottet inviterad hade med
några få förnembsta Cavalierer, skedde och the bröllopen
samma dag hoosz Feldtmarskalken Linnard Torstensohn,
ther war iagh och halp traktera gästerna, thett skedde allena
i then lilla salen ther war myket trångt, om måndagen
therefter skedde och waktmästarens wptog, hwarwthi iagh
och heelt oförtänkt kom, Mons[ieu]r tott bad migh therom,
wy hade wakert wäder oansedt thett war något kålt, men wy
hade en hop hestar wthaff dronningens stall alla hwita
hwilka giorde osz nogh warma, wptoget war heelt wakert
som bror see kan aff thett iagh sender eder, theruthi Min
k[iäre] b[ror] kan see hwilk[a] som med haffua warit,
Greffue Gösta Linna[rd]son wan then besta prisen och
genneral stenboken then andra, the rende och efter the
huffuden om penningar sedan, Greffue Magnus föll en gång
aff hästen när han wille taga wp huffudet aff markan, sedan
rendes ther om en pärlekransz som waktmästarens dotter
satte wp, then wan nils baner, wid faklor then aftonen wardt
ther intet danszat på slottet för Greffue Magnuses banquet
skull som stog samma dagen, ther haffuer gått helt prektigt
till, hans kongelige höghet war ther tillstädes, i tiszdags som
war i går kämpade leyonet med biörnen klokan 2 efter
midagen i båda dronningers närwaro, hwilket så afflop att
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när leÿonet först kom wth war ther en liten brokot koo som
iagade thett i från then ena enden till then andra sedan war
ther en böffeloxe som fik leÿonet på hornen och kasta thett
högt i wadret och wore många redda att han skulle göra aff
med thett, thernest släpte man wth biörnen hwilken med en
skrekelig furi sprang strax på en karl som the hade giordt aff
kledde then han i 1000 styke reff[,] sedan war han efter
leyonet, men leyonet lop strax wndan, på thett sidstona laga
biörnen så att han stal sig till att springa på ryggen på
leyonet, ther han sigh fasthölt och bet leyonet 4 eller 5
gånger i ryggen, leyonet låg likwell stilla, till på thett sidstone
slog biörnen till honum med ramen i ryggen[,] tå slog leyonet
honum igen ett sådant starkt slag så att biörnen skrek
gruffuelig och tordes intet mehra tijt, sedan bleff leyonet
inslept och slogs biornen med whroxen, wan doch intet sedan
bleffue ther en häst insläpt, hwilken intet mehr giorde än slog
biornen en släng på sidan, sedan war thett querellet alt, bleff
altså intet mehr att see wthan att biörnen satte sigh i ett stort
kar som stog nedergrafwet mit på gården, med watn wthi
och ther bada han sigh wakert, sedan thett alt ähr här intet
förefallet wthan alla förundra sigh öffuer leyonetz ringa
courage , hindrik reuter menar koma bort i andra wekan
hillebrand wgla weet intet när han kome[r] bort iagh hoppas
att komma tillika med honum efter iagh intet tror att
ballete[n] fortgår, för denna gången weet iag intet mehr
wthan med nästa post hwad paserar skall bliffua eder
kunnigt k[iäre] bror hälsza min k[iäre] M[or]k[iär] och
syskon med min tiänst iagh wille gärna skriffua mer ther
iagh ike befrukta att paquetet bliffuer förstordt adieu vostre
serviteur
Jean  Ekebladh M[anu propria]
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18/12 1650    A Mons[ieu]r Monsieur Claus
  Ekebladt mon  cher  frere  à Stola à
  Skara.

kiäre bror
wthi alsomstörsta hastigheet ähr iagh nu förorsakat, allena
med ett ord eller tu att hälsa på min k[iäre] bror, ther iagh
migh doch så wist föresatt hade att skriffua en lång regsla
både Farkiär och Morkiär till med thena posten, Men hans
kongelige högheetz laquay war rett nu här och befalte att wy
alla, som i balleten dansza skulle nu på stunden hosz honum
befinnas skulle, doch will iagh hellre häruthinnan en halff
timma manquera än att iagh skulle försuma att tillhöra huru
ther hemma tillstår emedan iagh alsinga breff bekommit
haffuer sedan de aldraförste, Gudh giffue att min k[iäre]
b[ror] behagade att skriffua med första om tillståndet, iagh
haffuer altidh tänkt att kom[m]a att resza hem efter denna
balleten, men wy haffua ondt att få loff emedan reda så
många borte ähra doch skall iagh göra min högsta flit, en
häst wan iagh i går på spel hwarmed, om iagh slede hade,
well kunne fort koma hwad nyia tiender eliest anbelangar så
ähra the aldra ferskasta desze att i förleden Söndag hindrik
horns /med F[ru] Cerstin båts/ bröllop stod på slottet, ther
ward myket druket, könningsmark hade sin deel, Eliest så
treffa iagh hindrik Reuter an i går hosz hans Ex[celen]ce
Feldtmarskalken, iagh haffuer ike engång sedt honum sedan
min k[iäre] b[ror] reste hedan för än då, gud weet hwar han
håller till, Linnard bok Fixera honum att han skulle haffua
slaget sigh till att wara halff horewerd wthe på Sörre malm,
doch med skemt, als man wolte sagen, wthi gambla tilstånd
ähr här än mest alt som skriffuas kan, wille önska att iagh
snart muntligen finge tala med min k[iäre] b[ror] så kunde
kanske finnas några particuliersaker att omtala – Jagh beder
min k[iäre] b[ror] att han wille göra well och helsza min
k[iäre] Farkiäre och Morkiär och syskon med min tiänst med
nästa post mehra om gud will och för denna gången bliffuer
iagh som altidh M[in] k[iäre] brors Trogne och Tiänstpliktige
Tianare
Jean  Ekeblad M[anu propria]
aff Stokholm den 18. decembris  1650
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15/1 1651    A Monsieur  Mons[ieu]r Claud[e]
Ekebladh. à Stola

Så när hade iagh intet skreffuit min k[iäre] bror denne
gången till, fördy iagh ähr så trött i mina armar aff
matsläpning på slottet så att iagh näpligen kan hålla pennan
i handen iagh loffuar eder god med att thett intet nu så ähr
som när Rambor lefde, wy ähra nu intet mehr än 2
hoffiunkrar till städes the andre ähra alla på landet, och
dronningen will lika tiänt wara som när alla tillstädes ähra,
iagh menar iagh behöffuer intet att excercera migh på
bållhuszet nu, fördy slåsztrappan ger migh excercitium nog
om dagen, hwad nÿtt här wankar står alt ifarkiärs breff, för
edra breff 2 på rad takar iagh eder myket, och förnimer iagh
att man gör sigh så glad ther nedre i rompan, så skal bror
wetta att wy intet slå slemt by här, oansedt att orten intet så
farligh ähr, så behöffua wy intet heller att frukta att hon
kom[m]er och tar osz, som Morkiär plägar säya om märran,
iagh förnimmer aff min brors senste breff att han då på
stunden i sinnet hade att gå wth åch fånga en reff, och efter
bror war så wisz ther på fruktar iagh att icke reffuen som
fängas skulle 7 alnar walmar i stierten hade, Men min k[iäre]
b[ror] måste intet förtänkia migh att iagh om sådana iur
talar fördy här hosz osz wankar intet annart skiutery, när
iagh tänker på then hiärtans lusten nu på landet ähr och
besynnerligen wthi min k[iäre] brors sälsskap så gör thet
migh ondt att iagh här så bunden ligga måtte men patientia.
iagh twiflar intet på att iu den redlige Clasz Jahanson wf
kom[m]er snart bort till eder hälsan och systrarna allihop
beda dom förlåta migh när i få tala wed dom att iagh intet
skriffuer dom till, och säÿa dom att om gud will iagh
kom[m]er derner skall iagh säya dom alt hwad iagh haffuer
försumat att skriffua, och skall liuga mer för dom på en gång
en som jagh haffuer kunnat giort med hundra breff[,]
bliffuer altid bror och wen emot eder trogne Tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
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5/2 1651    A Monsieur  Mons[ieu]r Clasz Ekebladh
       à Stola à Skara
       recomenderat åt postmestaren i skara

Om iagh wiste att iagh ike skulle sielff komma för än detta
breffuet så skulle skriffua en hop saker men iagh förhoppas
att resza hädan i morgon linnardt bok och iagh ihopa[,]
förlåter migh denna gången. Vale och hälsza min k[iäre]
F[ar]k[iär] och M[or]k[iär] och eder på h[a]ns wägnar som
ähr eder trogne tiänare Nembligen
Jean  Ekeblad M[anu propria]
den 5 February  1651. Stokholm.
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23/4 1651    A Mons[ieu]r Monsieur Claude
Ekeblad mon  frere . à Stola

kiäre bror
Min kiäre bror kan aldrigh troo huru ångsen iagh bleff när
iagh förnam Greffue Linnardts död wthaff en officerer som
mötte migh på tÿwägen, hwilken derom wisz beskedd hade,
så att iagh nu nästan ike weet hwem iagh migh nu mehr
tillhålla skall häruppe hosz the wnge greffuarna haffuer iagh
warit hwilka änu intet rätt förnimma kunna, hwad ett stort
affall thett för dom war, iagh satt ther i går och spelte labäte
hela halffua dagen med Greffue Gösta, Eliest skall iagh och
wthi miuk låta min k[iäre] b[ror] weta huru friskt the haffua
här spelt sedan iagh reszte bort, och ibland andra ähr
Rosenstiernan en hwilken sigh i speel haffuer giffuet med
Clasz tott, sigh förlåtandes på hans sedwanliga olyka, med
thett haffuer honum så illa feelt slagit, så att han haffuer
måst giffua totten en handskrift på /6800 R[ichs]d[aler] på
en wisz termin att betala. wydare haffuer han i en annan
post tapat 5000 R[ichs]d[aler] åt en heeter marskalk så att
han igenom sådana Summor snart kan komma till att
förminska the store inkombster han haffuer, Eliest haffuer
be[mäl]ta Roszenstierna ett lättfärdigt Carel med en som ähr
hosz hans kongeliga högheet ob[e]r[st] leutnant Eÿder
benembd hwilken haffuer latit slagit Roszenstierna en örefÿl
igenom sin laquaÿ, huru han thett nu reuangera  lärer, giffuer
tiden, här haffuer sigh och något sellsambt tilldragit nÿligen
om thenne lindormen som min bror weet war förloffuat med
en Jungfru som ähr hoosz Greffue Magnuses Greffuinna,
lisken bök benembd, thensamma han ordentlicher wysz
tillskreffuet haffuer och frieriet wpsagdt igenom hwilkens
korggiffuande be[mäl]ta lindorm i så högh ogunst hoosz
Greffuin råkat ähr, att han honum ingalunda för sina ögon
mehr see will, i then staden han tillförene i myken hög gunst
hosz greffuen war, men goda dagar ähra swåra att länge
draga. om mögeliget ähr såge iagh gärna att bror wille
avisera thesze tiender åth boken hwilken sigh häröffuer högt
förundra skall weet iagh wist. offuanbe[mäl]ta lindorm
haffuer och nÿligen wäxlat kulor med treÿleben hwilken war
hans endesta wän tillförende, och haffuer thet sålunda
afflupit att lindormen kom igen med ansiktet fult med krut,
på samma settet som leyenhuffud hade när han slogs med
totten, Men man förundrar myket på att krutet skulle så
kunna slå mitt wthi ansiktet och intet loet kunna drabba,
thett går wnderligen till ikrig, Om krig talar man här intet
som the mente ther nedre, gud wetet bäst hwad min resza
anbelangar härwppåth så war hon migh något förtreteligh
och myket mehr långsam efter iagh måste resza allena,
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Greffue Göstaf leyenhouffud war alt för migh heela reszan
så att när iagh kom till then ena gästgiffuaren war han ther
nysz wthdragin, men likwäll kunde iagh intet hinna honum
för än wid wästeråsz ther han sigh på sin brors gård
wppehölt en dagh eller twå, hwar ike min kiärra hade warit
så hade likwäll wäll hint honum, doch war min kiärra helt
god hon hölt well wth och thett bästa war att thett så goda
wägar war, så att lanswägen war så tör lika som thett hade
warit om midsommars tid, Stor lust hade iagh ingen med
skiutery på wägen oansedt iagh nogh årrar både sågh och
hörde, doch skött iagh en andrake som lågh så kwijter, strax
wid örebro, och gaff honum en poike som war wthe och
hemta honum wppå en måsze, intet kunne iagh få spöria wp
den gården som min bror migh till adresserade, hwarest den
poiken skulle wara med den böszan som skött så well, Eliest
falka iagh på många böszor i närike och kunde doch ingen
finna som god war, kiäre bror låter någon see på the
böszorna ther ähra hemma att the ike förderffuas. 4 dagar
war iagh millom sweneby och Stokholm men thett war then
wärsta tiden om hästar eliest hade iagh fulle kommit för,
fördy hästarna wore alla på åkrarna, doch skynda iagh migh
nogh, så att iagh intet gaff migh tid till att äta emillan
sweneby och kiäglan, iagh menar thett ska wara tid att höra
wp att skriffua engång iagh will rättnu gå wth och see på en
skriffuar[e] som skall mista sin kop orsaken hwarföre kan
min k[iäre] b[ror] wthur farkiärs breff förnimma. min bror
skriffuer migh till hwad ther passerade heller huru thett
afflop på Glimstorps begraffning och annart mehra, iagh
har intet mehr att säÿa min k[iäre] b[ror] wthan thett war
hög tid att iagh kom hÿtt, men så swart ähr iagh i mÿtt
ansikte att iagh skämes för alla meniskior, och thett första
iagh giorde när iagh kom hytt war att iagh genaste i badstuff
gik[,] iagh blir altidh M[in] bror[s] Trogne Tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 23 April [16]51.
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30/4 1651    A Mons[ieu]r Monsieur Claude
Ekebladt à Stola à Skara.

ki[äre] B[ror]
Så när hade iagh försummat att skriffua denne reszan min
k[iäre] b[ror] till swar på sitt breff som iagh idagh bekom
Daterat i skara, Fördy hertigh Adolf haffuer hållet migh så
lenge wppe på bållhuszet så att klokan ähr reda siu slagin,
doch kan iagh intet wnderlåtha att till thett första taka min
k[iäre] bror för sitt skriffuelse, och till thett andra bedia att
min bror wille hälsza min k[iäre] Farkiär iagh torsz intet
skriffua honum till denne gången för hastigheeten skull, min
k[iäre] Morkiär täktes min Bror på sontiänstligaste halszat
haffua sampt systrar och goda wenner och i synnerheet lille
Jungfru mätta tilerÿsnaskus. Något nÿt weet iagh Jntet
annart än att dronningen war i förleden Sondags wthe på
bekholmen som ligger strax wid Juregården, hwarest hennes
M[ayes]t[ät] ett tÿgehusz will låtha bÿgia och sedan besåg
hon skepan som hon will haffua till sin resza åth gåthland,
den 28 hui[us] bleff hennes M[ayes]t[ät] änkiedronningen så
hastigt siuk wthaff en flusz som henne på hiärtat fallin war,
och skika hon strax efter wnge dronningen om aftonen,
sammaledes dagen efter om klokan 4 om morgonen blef[f]
och ett bod efter hennes M[ayes]t[ät] skikat, efter man
storligen twiffla om hennes förbättring men nu ähr thett
bättre något gud ske loff Jfrån dannemark ähr här wisza
tiender huruledes Corfitz wlfeldt haffuer haft i sinnet att
förgiffua kongen med förgift wthi en Suppa, Men thett
haffuer bleffuit wppenbart så att thett anslagit ingen
fortgång haft haffuer, och ähr be[mäl]ta Corfitz wlfeldt
insatt Man menar och att hannibal Seestedt skal haffua
warit i råd med honum, ifrån Engeland ähr tiender att
Cromwell skall haffua stukit sigh sielff ihiäl, wthur
Frankerÿke skriffues att Cardinalen sedan han wthur
Frankerÿke föriagat ähr, skall stämpla efter till att bringa the
Engelske ihop med franszosen till att föra krig, haffuer
anbudit sigh och sina stora medel dom till bystånd, Jfrån
Stokholm skall min bror thetta förnimma att en heel hop
skep lastada med rog ifrån holland och andra orter taga sin
resza tillbakans igen, efter the therpå ingen winst wthan
meer skada här haffua, För några dagar sedan ähr hans
F[örstlige] N[åde] hertigh Adolf hytkommin, Änu hålles här
panqueter mest hwar dagh och lika som danszen gik om kring
tillförene effuen så gå panqueterna omkring först hosz den
ena så den andra nu, Sten bielke kom hem i går aftons från
Frankerike som haffuer fördt thett skepet thit ått dronningen
ther sammastädes, han säÿer att Carl wgla och Ribbingen
haffua skildts wid honum i en stad heeter Tours och ähra the
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wÿdare resta till att lägia sigh neder att driffua Exercitier
wthi Angiers  20 mil från Saumeur. Mehra weet iagh intet[,]
smitten ähr intet här hindrik reuter ähr här men iagh
haffuer intet sÿtt honum oansedt iagh ofta haffuer [sö]kt
honum ofta i sitt härberg hwilket [...] på södre malm
et[cetera] Min brors Tiänare
Jean  Ekebladh [...]
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28/5 1651    A Mons[ieu]r Mons[ieu]r Claude
Ekebladh à Stola

kiäre bror iagh haffuer nu i lång tidh intet skriffuit eder till,
fördy iagh haffuer altiämt warit wthe på landet, forst
haffuer iagh warit med Clas  tott på tiäderleek strax wid
wpsala ther wy stoor lust haffua haft: sedan haffuer iagh
warit medh dronningen på swartsiö och thesz förinnan
haffuer iagh bekomit 2 breff ifrån min k[iäre] b[ror] och
förnimer att min bror haffuer ärnat sigh åth hålland hwilket
iagh förhåppas att ike skeer för än min k[iäre] b[ror] migh
thett wetha låter, inthet för annor orsak skull än till att få
wetha hwem som reszer med min bror eller huru lenge min
k[iäre] bror ärnat haffuer att bliffua ther wthe, iagh weet
wist att Farkiär intet gärna skall see dett att i draga bort efter
han då heelt allena bliffuer, Eliest ähr landshöfdingen Erik
anderson med sin wnga fru hytkomen med hindrik oxe
hwilken här går alla dagar full[] på gatan, Maior Standof
reszer i dagh hedan och neder åth landet skal bliffua i
halmstad, han haffuer fåt en hoop gods ther nedre i mark
tillika med ob[erst]leutnant rosz als man wolte sagen hwilken
will arendera göttala aff königsmark och sigh ther neder
sätia att boo, öffuerleutnanten Senkler bliffuer och granne i
westergöthland eliest intet nÿt wthan speelstaten hålles well
wid men ingen ähr slugare än then slim[m]a mörner han
ähr festeman och skall ha en aff baggarna k[iäre] bror om
bror behagar att säÿa farkiär att iagh haffuer talt med
Göstaf Soop om den gården som ligger wid synnersbärg, så
säger han sigh wäll tillfreds wara att byta bort honum ther
han får wetha hwar fark[iär] will giffua honum igen. iagh
haffuer reda lagdt migh till några goda böszor här en som
per gösteson haffuer giordt åth abraham leyon huffud som
ähr flink adieu gott beware ü[,] u lieden dienar
Jean Ekebladh M[anu  propria]
Stokholm den 28. may 1651
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6-7-8-9/6 1651    A Mons[ieu]r Monsieur Claude
        Ekeblad till stola à Skara.

kiäre bror
Jagh hade satt migh i sinnet i dagh att skriffua både farkiär
och en heel hop andra till der nedre, men i dett samma kom
bod efter migh att iagh skulle wp på slottet, efterdy den
fransöska ambassadeuren skall haffua audiens hosz droningen
och taga affsked till att begiffua sigh åth lybek till traktatet,
och skall han bliffua trakterat på slottett i den stora
fÿrkanten med heela Richsrådet och offi[c]erer till hwilket
banquet  iagh och en lÿsta bekomit haffuer att löpa ikring och
biuda alt till en 50 personer till klokan 5 i afton och nu slogh
klokan 2[,] derföre måste i intet förtänkia migh att iagh
skriffuer något hastigt om nyt härnest hälsza fark[iär] och
Morkiar och hela hopen sedan adieu
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 6. 7. 8. eller 9 Junij  1651
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18/6 1651    A Mons[ieu]r Monsieur Clas  Ekebladh
till Stoola. à Skara.

kiäre bror Jagh kan Jnthet wnderlåtha att skriffua eder ett
ord eller tu till oanseedt iagh Jnthet synnerliget nÿt haffuer
att avisera  eder wthan att om min bror mins den
änkiedronningens hoffiunker som gäste i wårt huusz här,
(Marskalk benembd) haffuer slagit sigh med en annan
Marskalk sitt sÿskone barn och ähr twert igenom stukin, in
på brystet och wth på ryggen, han ligger och kan hwarken
leffua eller dö. Secundo. Så ähr Cirstin Jahans dotter wgla
här[,] iagh haffuer talt widh henne hon haffuer fölgdt en
annor fru hyt från wärmeland Eliest beder iagh min bror
täktes hälsza min k[iäre] F[ar]k[iär] och Morkiär och
systrarna iagh skreff i förleden weka alla ihop till med begge
påstarna, igår stogh ett banquet wthi dronningens trägård
som Greffue Magnus giorde[,] i mårgon reszer dronningen
åht Nyköping lyke på reszan. k[iäre] b[ror] skriffuer migh till
om den brune gångaren kommer sigh före eller eÿ och hwad
mehra nÿt Eder bror och Tiänare
Jean  Ekeblad. M[anu propria]
Stokholm den 18 Juny 1651



3 2

16/7 1651    A Mons[ieu]r Monsieur Claude
Ekeblad min kiäre bror à Stola.

kiäre bror
För min kiäre brors skriffuelse betakar iagh min k[iäre] bror
på thett tianstligast, men doch hade iagh gärna önskat att
thet migh andra tiender tillbrakt hade än thesza Sorgelige
om min Saliga goda Morkiärs affsked ifrån werden, hwilken
iagh wäll med god skäl kan kalla god fördy hon haffuer warit
migh altidh för en altförgod moor, och nu ähr iagh så
oförmodeligen twungen till att henne i thenna wärden ingen
annor tiänst, för så myket godt bewyst, att tesmognera än att
iagh hennes, migh altförsnar, affskiliande ifrån osz beklaga
måste, Gudh giffue att min kiäre bror i någon måtto kunde
komma till att trösta min k[iäre] Farkiär som reda så swagh
ähr på thett sorgen ike altförmyket måtte winna öffuer
handen med honum, emedan doch alt wårt iämrande och
klagande intet ther till hielpa må, om mina sÿstrar änu quara
ähra beder iagh min kiäre bror att han wille ike allenast på
thett tiänstflitigste halsza dom wthan säÿa att iagh them
gärna tillskriffuit ther iagh hade warit försakrat på att the
wore quar, Nÿt wille iagh wäll Avisera min k[iäre] bror men
thett går intet annart wth på en banqueter och balleter
emedan greffue Carl hölt banquet igår lars krusze för 8 dagar
sedan, och på rickssalen bÿges återigen ett Theatrum till att
dansza en liten ballet på i tillkommande wika iagh förbliffuer
eder bror och Tiänar
Jean  Ekebladh M[anu propria]
16 Jullii 1651 Stokholm.
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6/8 1651    detta till den Edle och welb[o]r[n]e
       Clasz Ekebladh min kiäre bror
       Tiänstligen à Stola. à Skara.
       Cito .

kiäre Bror
Näst all welfärds flitiga lÿkönskan kan iagh ike wnderlåtha
att skriffua min k[iäre] bror ett ord eller tu, till att låtha min
k[iäre] b[ror] förnimma att iagh nu i 2 påstedagar på rad
inga breff, ther nedan ifrån, bekommit haffuer, will doch ike
annart förhåppas, att iagh iu medh nästa påst några tiender
får, till hwad tidh min k[iäre] F[ar]k[iär] will göra min
Saligh mors begraffning, på thett iagh migh wist inställa
måtte, gud giffue att thett icke skedde altförsnart fördÿ så
kunne iagh komma till att bliffua skikat med den portugisiska
gesandten som reszer ennan 14 dagar landwägen åth
Götheborgh, iagh förwantar med nästa påst wisza tiender
derom ifrån min kiäre bror, Eliest haffuer iagh reda skreffuet
engång min k[iäre] b[ror] till om en häst iagh haffuer fått aff
Clasz tott, hwilken ähr här wthropat för den besta
ringrännare i Stokholm iagh will, om gudh will, haffua
honum med migh ther neder till att see om han behagar min
k[iäre] b[ror] emedan min k[iäre] b[ror] sade sigh wilia
haffua en god häst när iagh senste war där nedre, Jagh
haffwer och för några dagar sendt en bösza tit neder med
hemming trummetare om bror behagade att låta fråga
therefter om han henne ike leffueerar från, thet ähr en
smålenninge med brun ståk och 8 refflor, hon ähr migh
giffuen för god iagh weet intet om sant ähr, Rättnu på
stunden fik iagh ett breff från syster anna Ekebladh med
hennes kloka som hon haffuer sändt migh att låtha laga
Eliest weet iagh intet nÿtt att Avisera min kiäre bror denna
reszan wthan att Christer lilie ähr här och Reszer snart
hädan, mörner ähr nu hädanrest och åth småland, han sade
att han skulle strax han kommer ther ner, sökia wp eder
hwar i ähra, wy haffua mist en stor rod när wy miste honum
och Clas  tott som reszte igår sinkoosz åth finlandh sedan
therifrån och åth liffland, tyskland, och seedan åth
frankerike och Jtalien, här talas om att Dronningen skulle
låtha komma ett wthskåt aff adelen med heela rådet till
Septembris månadt för några synnerliga orsaker skull, om
thett nu så bliffuer få wy see, ifrån the lybeskie traktaterna
haffua wy att man menar thett skall snart bliffua ändat, och
att puncter[n]a wåra komma pålaken myket swåra före.
k[iäre] b[ror] hälsza min kiäre Farkiär på thett tiänstligste
och Syster Margretha och bedia hänne låtha migh wetha
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hwad hon will haffua för sitt Commiss Adieu vostre tresfidelle
et  obeyssant serviteur
Jean  Ekeblad M[anu propria]
Stokholm den 6 Augusti 1651
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13/8 1651    A Mons[ieu]r Monsieur Clas  Ekebladh
[] min k[iäre] bror thetta tiänstligen à
Stola. à Skara.

kiäre bror.
Jgår bekom iagh min k[iäre] brors och Syster Margrethas
breff aff den 5 Augusti hwaruthur iagh förnimmer att
resolutionen tagin ähr om min S[aligh] Mors begraffning till
den 29 Augusti, hwartill iagh migh med största flit
ombeflitha skall att komma oansedt iagh lärer haffua ondt
före att komma aff emedan få tillstädes ähra widh hoffuet
doch skall iagh göra mit bästa, hwad anbelangar thett
Confäktet som S[yster] Margetha skriffuer om skall iagh
sökia till sådant att efterkoma med största omsårg[,] thett
wärsta lärer bliffua att sådant fort skaffa, och widare om Fru
anna giöllen horn eller beata ugla koma titt kan iag intet
wetha emedan the intet här ähra äÿ heller haffuer iagh
hördt aff dom i lång tidh Jagh ähr heelt glad öffuer att min
k[iäre] bror skriffuer att wy haffua fått wnga harar i wår
skog[,] iagh håppas wy skolla gå i dust med dom om gudh
will, ther min lyka så stor bliffua kan att iagh komer ther
neder så skolla wy om bror så behagar göra en Romeresza till
signor mörner i Småland och flere städes Nÿt weet iagh
alzintet att Avisera denne gången wthan att här ähra några
stÿken rÿske sänningebud eller påstar ifrån storförsten aff
musko ankomne hwad theras begäran ähr weet iagh Jntet[,]
k[iäre] b[ror] göre well och helszer min högtährade kiäre
Farkiär med min tianstödmiukheet och så min k[iäre] Syster
Margretha och så then lilla goda Mätta lilla med min Flitiga
tiänst iagh förbliffuer altidh min kiäre brors Trogne bror och
willige tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
hastigt för några griller skull iagh haffuer i huffudet
Stokholm den 13 Augusti 1651
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5/1 1652    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
       Equeblat à Je ne  scay ou .

Mon  cher  frere
den Fruktan iagh haffuer att min kiäre bror ike änu på
några dagar hemkommandes warder twingar migh till att
sökia min kiäre b[ror] med thetta mitt breff, Emedan iagh
igenom harald oxes selsskap wppåt resoluerat haffuer att taga
den wägen genom småland ennan några dagar, hwarföre
ähr nu Jnthet annart som min resza wppehåller, wthan att
iagh kunne haffua den ähran att få tala widh min k[iäre]
b[ror] tillförene: eendeels till att taka min k[iäre] b[ror] för
denna långa goda samwaran hwaruthi iagh min k[iäre]
b[ror]s goda hiärta emot migh så margfaldeligen sport
haffuer, Såsom och i Synnerheet ähr iagh twungin till att
sökia widare min k[iäre] b[ror]s Assistence och hielp hwilken
beståår wthi, att min k[iäre] b[ror] migh några penningar
läna täktes, på thett iagh migh derwppe någorlunda erhålla
kunde till thes Gudh will att iagh något wthaff min lön
touchera kan, hwilket ett anseende haffuer att thett lärer gå
dermed, så härefter som härtill långsampt till. Och efter iagh
eliest ingen weet om bÿstånd att anmoda som min k[iäre]
b[ror] well wet, hwarföre förhåpas iagh att min k[iäre]
b[ror] migh ike förtänkier att iagh honum om sådant
anmodar, anseandes min åligiande nöd som migh ther till
förorsakar, Jagh förobligerar migh och försakrar min kiäre
bror på att iagh sådant hoosz min k[iäre] b[ror] med all
möyeligheet afftiäna skall, och der iagh denna min bön
erhålla kan hosz min k[iäre] b[ror] att han migh bÿstå will
med så många som wy kunna bliffua sams om, doch alt
stellandes wthi min k[iäre] b[ror]s goda disposition, skall iagh
dom med Guds hielp min k[iäre] b[ror] igen erleggia med
första möyeliget, Förhåppes altså att min k[iäre] b[ror] (der
dett honum ike alt för inCom[m]oderliget wore.) att min
k[iäre] b[ror] sigh med första hÿt hem förfogar att iagh
muntligen med min k[iäre] b[ror] wydare herom tala finge,
fördy i denna wekan will Gud haffuer iagh äntligen satt
migh i sinnet att hugga aff, der iagh eliest will niuta oxens
Compagnie hwilken låt flitigt hälsza eder iagh lemna honum
på brÿnö i går, sedan wy hade warit tillsamans på bröllopet
och hosz hindrik Reuter der druke wy eder skåll i glödiat
brennewÿn heela natten, Eliest weet iagh ganska litet att
auisera  min k[iäre] b[ror] emadan thet owist ähr om thetta
mitt bod treffar min k[iäre] b[ror] an, doch N[ota] B[ene]
bogarna haffuer påiken reda tagit och anden haffuer iagh
stelt på skiltwakt i detta onda wederet, Gud alzmektigh foge
min k[iäre] bror snart hem till osz, hwilket migh så högt
flatterar att iagh nu intet mehr skriffua kan wthan alt står
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well till gud skee loff Excepte  att höken haffuer minskat edra
duffuor på en wthi räkningen. der eder behagar hälsza
någon på mina wägna Dit edra wägar falla steller iagh thet
wthi eder Discretion och förbliffuer altidh Min högtährade
kiäre brors Trogne och Tiänstwillige bror och Tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
An[no] 1652.
Stola den 5 January och detta dett första på thetta åhr[,] gud
giffue osz alla ett gått åhr
Eder and haffuer hållit sigh well i nat doch haffuer hon
Jnthet nappat gud bättre[,] iagh war rättnu nedre och låsza
henne aff sitt fängelse Adieu skritsko föret, men wellkomit
abborrametet/ alla låtha halsza eder wthan twiffuel oansedt
iagh intet haffuer frågat derefter.
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28/1 1652    A Mons[ieu]r Mons[ieu]r Claude
Ekeblad mon  cher  frere  à Stola.

1.
Min kiäre brors Första breff bekom iagh rättnu där iagh
doch intet trodt hade att iagh så snart några breff nedanefter
bekomma skulle. Nu hade iagh wäll mÿket att skriffua min
k[iäre] bror till om min resza här wpåth om iagh migh så
länge tidh giffua kunne, doch will iagh quasi i Sumewisz göra
min k[iäre] bror en liten recit om huruledes iagh i förstonne
wthan sälskap resza måste efter harald oxe ändå quar i
westergiöthland war, sedan kan iagh icke förtiga för min
k[iäre] b[ror] huruledes en 14 eller 15 drukna bönner med
hwarsin god Staffar migh wnder sigh hade i östergiöthland
på wägen, och där iagh ike min egin häst haft hade at iagh
därpå kom och fatta till piStolerna och phÿsiet så troor iagh
wist att the hade giordt kål både på min påike och migh, och
när dee märkte att iagh alffuar med dom mente goffue dee
sigh till skogs och lemna både hatt och hätta, men iagh
håppas att ett par skelmer skola intet rosza aff marknaden,
som iagh aff deras spår märkia kunne där de hade fälas fram
i skogen Sedan mötte iagh General Duglas wthi nårkiöpingh
med hans Fru och Mörner, ther leffuererade iagh honum
min k[iäre] brors breff öffuer och emadan han nu först i
februario  i småland Munstra skall mente han ther att få tala
wid min k[iäre] b[ror] hwilket iagh intet twiflar på att Ju min
k[iäre] b[ror] honum sökiandes warder, iagh tror wist att
munstringen skal stå den 10 februari[us] i Jönekiöpingh, Eliest
sade Mörner och att han hade skreffuet eder till om i ther
wille möta honum. Gudh löne eder kiäre bror som migh
assistera med the pänningar iagh tror wist att iagh aldrigh
bättre kunne behöffua dom än nu wthi denna armoden wy
här leffua måste, iagh tror wist att om man än aldrigh så
grant sökia skulle, att man ike 20 R[ichs]d[ale]r hoosz alla
wåra Courtisaner här finna skulle, Så att armoden twingar
mången till att inuentera sådana nÿa moder som han med
slettast affkomma kan, kiäre bror auisera migh om iagdten
något foort will för eder iagh drömer mäst hwar natt om
huru iagh seer den dÿgderika stålta quist slitas med en reff
som har mist öra, och i synnerheet längtar iagh att weta
hwad gåt i haffua brÿggat i ert kaar. på wagen haffuer iagh
mÿket skutit doch alt feelt men några styken sidenswantzer
haffuer iagh drabbat. Min häst hölt tämeligh wth till på
thett sidstonne måste iagh låta föra honum by, när iagh
haffuer fått well informerat migh om alla saker skall iagh
skriffua min k[iäre] bror till om allahanda, om eder behagar
att låta tor bonde wetha att hans swåger nerodt ähr änu
intet klook på när han kommer hädan för många nÿa infall
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skull han får hwar dagh. och ware altså detta sagdt för
denna reszan till en liten ingång härnest få wy höra täkstens
förklaring och förbliffuer Min högtahrade kiäre brors
Trogne och tiänstpliktige tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm 28 Janu[a]r[y] 1652.
thesze efterskreffne täkes bror att hälsa med legenheet. bengt
liliehöök 1 Carl pauli . 2 linnardt bok. 3 nils roosz 4 hindrik
Reuter 5 Syster margretha S[yster] anna S[yster] ebba
wlfsparre Jahan krabbe e[t]C[etera] och sedan alla som migh
efterfråga efter registeret bliffuer förlångt eliest Vostre
seruiteur
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12/2 1652    A Mons[ieu]r Mons[ieu]r Claude
Ekebladh à Stola

2.
Min högtährade kiäre brors thett andra bekom iagh igår
hwaruthur iagh min k[iäre] b[rors] goda tillstånd förnumit
haffuer hwilket migh aff hiartat frögder Och behagar thett
migh ike ringa att sign[or] härtz sigh så well hållit haffuer att
han allen Monsieur leporem  fångat haffuer, hwem wille ike nu
hålla aff honum, när han nu haffuer fåt lupat en reff eller
twå till så haffuer han giordt tiänster nogh för sin
hundpärson. all iagdt haffuer en ända hosz migh, iagh
haffuer idagh måst giffuit bort mitt kruthorn iagh fik aff
Reutern åt Sewed krusz hwilken nu ennan 14 dagar bröllop
hålla skall med Roszenhanarnas Syster. Min gambla
årrebösza haffuer nu kledt på sigh en nÿ råk, iagh skall med
först legenheet senda henne wthföre. Om min k[iäre] brors
dispute  med Siton förhåppas iagh att min k[iäre] b[ror] efter
sin tillsäÿelse migh aviserar, så kan iagh pro tempore intet
wnderlåtha att låta min k[iäre] bror wetha om en bastuff
herr krellen hållit haffuer hosz dauid Styffuert, hwarest
kwastarna wthaff obränd aska warit haffua och en 6 eller 7
personer Starka bönder som haffua giffuit på eller poo som
wglan sade, hwarföre och krellen strax haffuer låtit fordra
Stÿffuerten till häst, hwartill styffuerten well tillfreds war,
men hans fru kom förwth och tilböd sigh till att traktera
hwilket och strax begÿntes och wan en sådan god wth gång
att krellen togh skinpenningar och tog en stikat sadell för en
blå rÿgg. hwad nÿt kan min k[iäre] b[ror] aff Farkiärs breff
förnimma Eliest skall saligh Roszenstiärnas begraffningh stå
nästkommande Söndagh. Thett breffuet till Greffue Göstaf
kan iagh intet få igen thett gör migh heelt ondt förbliffuer
altså som hertill Min högtährade kiare brors trogne och
pliktige tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 12 februarij 1652.
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9/3 1652    A Mons[ieu]r Monsieur Claude
       Ekebladh a Stola.

Min kiäre brors lykeliga hemkombst ähr migh heel kiär att
förnima, att iagh kan haffua orsack och legenheet att ackta
wppå min k[iäre] bror med mina skriffuelser, hwilket iagh nu
i en rum tidh intet haffuer kunnat giordt efter iagh intet
haffuer wist hwarest min k[iäre] b[ror] wistas haffuer,
sombliga haffua här sagdt att i wore Resta åth öland, bror
swen wgla han mente att i wore rijmbda wnnan för per
Jacobsons stämning (poszen) draga och tala wid swen wgla
så skulla i få höra hwad han säÿer om dom som låta bära
sigh här i stolar på gaturna, han wille intet däran. igär hade
iagh den ähran att spela på bållhusz med h[err] sewed båt
och G[reffue] göstaf stenbok och medan wy spelte så skulle
h[err] göstaf stenboks kutzer wenna wagnen wthanför
bållhuszet, och wänner intet bättre än att wagnen bliffuer
hästarna för stark och drager så båda hästarna wthför den
höga baken mittför bållhuszet ähr, så att den ena hästen
bleff död och den andra mäst all sönderkråszat. Rättnu skall
iagh draga wth med Jakob törneskiöldt 3 mil härifrån och
Jaga[,] hwad fångas kan står till gudarna till Sewed kruszes
bröllop och sin mors begraffning will iagh och om gud will
ennan 14 dagar. h[err] pär lilia ähr här med sin älskliga kiäre
fru wy wnderlåtha intet att besöka honum hwar dagh[,] han
håller sigh rätt friskt och paszar intet på ob schon wasz
auffgehet e[t]C[etera] wy drika ofta eder skåll och
besynnerligen Jakob torneskiöld, Eliest haffuer göstaf soop
fått en sådan inclination och behag till edert goda humor att
han säÿer att han aldrigh i sin dagar haffuer funnit någon
som war mehr Complaisant  och till att giöra alt med som min
bror. min gambla bösza med nija ståken haffuer iagh måst
skenkt åth kruszen anders hon sköt alt lika wäll[,] mehra
nÿtt weet iagh intet wthan min lille grå häst paszerar här för
en fransosz hoosz alla efter iagh haffuer inbillat dom att han
ähr komin wthur frankerike. wy som nu ähra här i hoffet
haffua tagit itt nÿtt maner att skriffua wthanpå wåra dörar.
point  d'argent. eller inga penningar för dom som ähra wåra
creditorer efter intet wankar för osz aff wår lön. item hans
kaffle ähr här iagh haffuer intet talt wid hans swartsiuka
härligheet änu. adieu kiäre bror till här näst iagh får battre
tid
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 9 marty. 1652
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1/4 1652    A Mons[ieu]r M[onsieur] Claude
       Ekebladh a Stola.

den förste April från Ståkholm 1652.
Om iagh denne gången skriffuer littet och illa till att swara
på 2 mine k[iäre] brors breff som iagh på rad bekom[m]it
haffuer, så måste min k[iäre] bror haffua migh excuserat
fördÿ iagh fruktar ike allena för aprilspåsten wthan och så
haffuer iagh tagit litet in idagh så att mitt gehirn ähr heelt
förhitzat denna gången[,] allenast med få ord will iagh på
minna k[iäre] brors breff swara att iagh med nästa påst will
weta swar till min bror aff kameraren bengt hanson iagh
haffuer warit åthskillige gånger idagh före middagen och
sökt honum doch intet funnit honum inne, wthan feel med
nästa påsten skall iagh weeta min bror beskeed, 2 änder
haffuer iagh putzat nu iagh war på landet på krusens bröllop
som fik Rosenhanarnas syster heller Jungfruens syster i gum
på kinkulla. och sama änder hämpta min Caualier wthur
watnet adieu iagh orkar intet mehr förtankia mig intet[,]
iagh ähr eder tiänare
Jean  Ekeblad M[anu propria]
Stokholm
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7/4 1652    den Edle och welborne Clasz Ekebladh
        min högtährade k[iäre] bror thetta
        brodertiänstligen till Stoola à Skara.

högtährade kiäre bror
gud giffue att iagh altid måtte få goda Tiender ifrån eder, så
kan migh intet illa gå, wthi thetta ledesamma leffuarnet, min
bror skall intet troo hwad för wederwärtigheeter hwar dagh
infalla wthi thetta hoffleffuarnet, så att iagh nu så begÿnner
att ledas therwid så iagh intet weet hwart wth satis de  His.
med Cameraren bengt hanson haffuer iagh talat och kan
han sigh intet wäll ihugkomma om thett torpet hwar thett
ligga skall ey heller kunne wÿ finna igän dätt wthi
giordebökarna efter iagh ingen beskeed therom weet. men
thett erinrar han sigh wäll sade han att han låffuade min
k[iäre] b[ror] att haffua honum ett heman förbehållit, och
skulle min k[iäre] b[ror] wist försäkra sigh therpå att thett
therwid bliffua skulle, allenast wore thett rådeliget att min
k[iäre] b[ror] wille skika migh wisz beskeed hwarest thett
beläget ähr i hwad härad giäld och sokn så skall iagh widare
tala wid honum therom, anbelangandes thett min k[iäre]
b[ror] skriffuer om öff[uerst] wlffsparren sade Cameraren att
han nu denna reszan om inga gods rördt haffuer som
honum witterliget wara kan. kirstin Jahans dotter wgla ähr
här änu och ritar i fullan dusz[,] hon låter så hälsza farkiär
och b[ror] och S[yster] margeta och såmyket på denna
stund[,] gud befallandes[,]
aff Stokholm den 7 April 1652
Jean  Ekebladh M[anu propria]
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5/5 1652    [...]
högtährade kiäre bror Clasz Ekiebladh

Jagh ähr wthaff hiartat glad att Gudh så well haffuer fogat
hem min k[iäre] bror till min kiäre Farkiär som nu något
opaszligh och swagh ähr, som iagh aff hans breff förnimmer,
gud alzmechtigh tröste honum att han sigh ike altförmÿket
öffuer giffuer wthi sin ensligheet, men om en rätt betänkia
och eftertrakta will denna närwarande tiden, så ähr
enszligheeten heller landleffuernet myket bättre än
hoffleffuernet, wthi hwilket så många swaga och
wnderskedliga sinnen och förstand finnes, woselbst die
freundschaften nur alleine auff den wortheil schauuen od[er]
auff andere fantaseyen: der werdienst wird nur durch die
gluckseligkeit Judiciret, wnd die tugend hat keinen glantz als
in die zierden des lasters: die wolredenheit hat keine beszere
art, als wann sie die leichtfärtigkeit wnd böszen sitten
einbildet: die s[c]härffe des werstandes leuchtet nicht bäszer,
als in iemand was böszes nachreden, behend zu sein bestehet
in woll betriegen: die raison ist wnbekandt, die religion noch
mehr, man sicht nur lauter meutereÿ wnd abfälle, Gott
höret nur lauter gottloszigkeit, ein guter man zu sein, das
heist nicht ehrlich zu sein. wer wolte dann nicht des opitzen
seine wersze aprobiren die so lauten:

Es stehe wer da will hoch an des gluckes spitzen,
Jch schätze den fur hoch der kan hierunten sitzen,
da keine hoffart ist kein euszerlicher schein,
So nur die augen fullt, wnd kan sein selber sein,
bleibt won des neides gift wnd eifer gantz wers[c]honet,
weisz won der sunde nicht die in den Städten wohnet,
wnd in den winkelen stekt; stellt da sein leben an,
da seiner wnschuldt selbst der himmel zeugen kan,
wertrawet Gott alein sein wesen wnd wermögen,
Siht alles wnter sich, lauft seinem tod entgegen,
wnd schewt sein stundlein nicht. der hatt ein schweres end,
der allein ist bekandt, wnd sich nicht selber kennt.

häruppå måste iagh strax förtälia min k[iäre] b[ror] en
artigh historia hwilken sigh här för några wekor sedan
tildragit haffuer, wthaff en wellbekend bårgare hwilken
oansedt han well gift warit haffuer, ähr han likwell så
öffuermåttan kär bleffuen åth en amma som han haft
haffuer wthi sitt huusz, så att han sigh och myket mehr
henne ingen roo eller lisza giffua kunne, och emedan han
hosz be[mäl]ta amman intet winna kunne, bleff han
förorsakat, att wppenbahra sin bråna åth en sin gode wän,
hwilken sigh loffuade wilia göra sitt bästa att bringa henne
till hans wilia, i medler tidh går amman till och wppenbarar
för sin maatmor huruledes hon aff hennes man så well som
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aff then andra importunerad bliffuer. därupå befaller hon
amman att tillsäÿa mannen wilia fijlla hans begäran wppå
ett sådant rum om natten, hwilket skeer, hwaruthöffue[r]
[...] så efter wäll förrättade saker stilla sinkoos, hustruen som
wäll märkte /:iagh kan intet wetha på hwad tekn:/ att thett
intet hennes man war som henne så mÿket well i famnen
togh bättre än hon wan war, tÿger likwell ÿmmer stilla, wnd
last den lieben Gott walten, sedan som nu then[n]a
Stratagemen wppenbar wardt låter iagh eder att Judicera
huru mannen måtte wara till mods som sigh sielff för
kuplare haffuer bruka låtte åth sin egen hustru, och altså
sielff orsak till sitt hederliga hanreÿsstånd. Ett annart aff
sam[m]a dito och här nÿligen förelupit ähr om en Jungfru
som en hustrus börda hade till att dragas med, går allena
med en god gammal råfferska wth på södre malm och får
ther barn wtheför staden imillom bärgen, och går sedan
Jungfruen allena tillbakans hosz en gam[m]al käring som
satt allena inhijsze där på malmen och beer henne att hon
måtte tillåta henne litet att hwila hoosz sigh, hon hade warit
wthe och spaszerat och war något trött, J medler tid skaffar
hon sigh några starka drikar som allekant och spanskt win
och lagar att den fattiga käringan bliffuer druken så att hon
ther såmnar wid, går så Jungfruen i medler tid efter
gumman med barnet och lemnar ther barnet på bordet med
några dukater och går så sinkoos. när nu käringan waknar
andra dagen, hwem war illa wed som hon när hon sågh thett
lilla barnet ligia där allena, till hennes lyka, efter thett war
henne omöyeliget att kenna igen Jungfruen:/ får hon see en
liten hund som hon hade lemnat med barnet, hon går så till
tager barnet wnder armen och slepper hunden wth på gatun,
hwilken intet manquera att wisza käringan gerade åth
porten där Jungfruen bodde, tar så karingen wp hunden
wnder armen och klappar på porten och begärar att tala wid
Jungfruen som då låg till sängs, hwilket henne bliffuer
tillåtet, går så wp och frågar Jungfruen om thett ike war
hennes hund, hwartill Jungfruen swarade Ja wist och låts
wara så glad att hon fik igen honum, då sade käringen
k[iäre] Jungfru ähr dett eder hund så ähr thetta ert barn
och, och lade så barnet från sigh, och wille gå sinkoos, men
hon bleff wppehållen wthaff Jungfruens föräldrar hwilka
muta käringen till att hon thett intet wppenbahra skulle men
dätt ähr nu så well duldt bleffuet att heela staden weet dätt
att dätt ähr en bårgareJungfru, om hon eliest får låff att
heeta så änu. Jagh skriffuer min k[iäre] b[ror] thetta lapriet
till efter iagh doch däszföruthan intet myket att göra haffuer
meda drånningen ähr bårta, och om ike bållhuszet wore
ibland min roo så kunde iagh wist intet länge trÿffuas här
när iagh tänker på huru lustigt dätt begynner att bliffua på
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landet. om dett tårpet skall iagh med första förfråga migh.
mörner ähr intet här wthan iagh bliffuer här stadigt och
allestädes och altidh min högtährade k[iäre] brors Trogne
bror och willige tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 5 may  wthi kålt maye wäder gud giffue osz
rägn adieu.
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12/5 1652    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
         Ekebladh [] à Stola.

högtährade kiäre bror i går speelte iagh i bållhusz med Richs
Jägemästaren, tå bad han migh påminna eder på hans
wägnar om thett i haffua låffuatt honum, hwad thett ähr
kan iagh intet wetha, efter han sade att i wäll kunna draga
eder till sinnes hwad i sade honum till ther nedre. Eliest
haffua här åthskilliga warit ifrån hans konglige höögheettz
håff och förundrat sigh storliga öffuer att min k[iäre] b[ror]
icke haffuer eengång warit ther hosz hans k[ongelige]
högheet, och emedan hans k[ongelige] H[ögheet] nogsampt
förnumit haffuer, som iagh förståt haffuer, att min k[iäre]
b[ror] stor lust och behag till iagt haffuer så mena the alla,
och iagh twifflar intet heller therpå, att Ju hans konglige
högheet, min k[iäre] b[ror], så well som flere officerer som
dagligen ackta på honum, accomoderandes warder, ibland
hwilka ähr mörner som haffua åhrligen deras 500/
R[ichs]d[aler] pension  och trÿ hästar Frij på Stall, ach göra
ther intet mehra wthan fölia honum imillomåth uth
spaszera, desemillom ähra the mest lediga hwar icke das
Freszen wnd Sauffen dom något till göra giffuer. Mitt
enfaldiga råd wore, der thett min k[iäre] b[ror] så behagade
att han sigh med första hosz hans kong[elige] högheet
insinuerade, iagh förhåppas ike att min k[iäre] b[ror] migh
thetta förtänkiandes warder att iagh honum så, lika som
föreskriffuer, iagh gör thett allena wthaff ett enfaldigt doch
wäll ment hiärta, min k[iäre] b[ror] gör ändåch
häruthinnan som honum bäst tÿkes, och om thett min
k[iäre] brors Wilia så wore att han åth öland förresza wille
så kunde thett intet skada att man thett goffue hans
F[örstlige] N[åde] härtigh adolf tillkenna, om han tå några
bod hade till att senda med förtÿ thett kunde giffua bättre
occasion till att Stella sigh in. Alla the Caualierer som haffua
Converserat med min k[iäre] b[ror] ther nedre haffua bedit
migh hälsza min k[iäre] b[ror] i synnerheet Mons[ieu]r Soop
som driker eder skål i alla selskap och estimerar edert goda
humeur  myket högt, den hiskeliga långa smidt ähr ach här
och haffuer warit nÿligen siuk. Jagh kan intet wnderlåtha att
Auisera min k[iäre] b[ror] hurulunda M[onsieur] beaulieu som
till förene war drånningens dansemästare och nu ähr
Maistre d'hotel eller håffmästare, ähr bleffuin deponerad i
wpsala när drånningen war ther wthaff en sÿlffkneckt,
hwilken med båliös egen stora Commanderstaff honum så
deponerade att han sigh näpligen aff stellet röra kunne,
orsaken war att han litet tillförene hade slagit be[mäl]ta
sölffknekt för dett han icke bar honum respect nogh, men
han betalte honum rådt för illa kokat, sölffknekten ähr
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römbd och sökes skarpt efter honum efter thett skedde på
slåttet. hål iagh haffuer något synnerliget att säÿa eder, i går
bleff iagh bedin aff vicepresidenten Göstaf Roszenhane att
draga wth på ett bröllop med honum för sälskap skull, män
wetha i hwad thett ähr för ett bröllop, mansens pärson weet
iagh intet om i känna, han heeter tuffwe tuffueson ähr
lieutnant till häst med rött hår, men quinnones pärson
twifflar iagh intet att i Ju kännen dåch allenast igenom
reputation nemb[ligen] Jungfruen i gum alias
Roszenhanarnas sÿster eller om i willa, den som reda haffuer
giordt sitt hederliga proff att han intet må twiffla på att han
skall dö arfflösz. iagh må rätt wndra på hwad som haffuer
brakt den karen till thetta giftermålet, om ike förhåpningen
till någon promotion  aff then ena broren h[err] schering
orsaken ther till ähr. och samyket på denna stund. k[iäre]
b[ror] hälsza bror Tol bonde med syster märta[,] där wy
kunne koma tillsaman snart wore thett wäll. hans Ex[celen]ce
greffue göstaff och Gen[eral] duglas ähra för twå dagar sedan
hijtkåmna där i nu willa skriffua G[reffue] göstaf till skall
iagh thett gärn[a] beställa iagh ahr altid eder tiänare
Jean  Ekebladh. M[anu propria]
Ståkholm den 12. May. 1652
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26/5 1652
kiäre bror, Synnerligett nÿtt weet iagh intet denne gången

att skriffua om, wthan thetta ähr allena till att hålla migh
wed wanan, på thett ingen påstdagh må gå förby med
mindre iagh Ju sender en bÿt paper till Stola, thett kan wara
nÿttigt till något besynnerliget i nödsfall när intet höö
wankar, men om Saligh morkiär leffuatt hade så hade thett
kunnat tiänt till läkedoms inwäklingh på min kiäre brors
migh senst inhändigada breff weet iagh intet synnerliget att
swara wthan för den märrans död som iagh förnumit
haffuer skall iagh låta min kiäre bror wetha en annan död
till reuange  nembligen att then skåtska dåktoren haffuer rest
all wärdennes wäg och lemnat sin wnga hustru efter sigh,
han orka intet stå by med dett han låffuade biuda hennes
M[ayes]t[ät] till barnsöl änu engång, wthan han war nu
wäll mogen om man eliest bör kalla 89 åhr en mogen ålder,
och war well döden wärd, om nu eder märr så gammal waR
så ähr hon intet stort att beklaga, men wthan twiffuel
haffuer hon intet warit mÿkett åldrigh emedan hon änu så
förweten war att hon wille lära simma. i förleden söndagh
stog en ringränning i Juregården hwarest drånningen sielff
tillstädes och satte wp 3 prisar[,] den första wan Gen[eral]
Duglas  then andra öff[uerst] Lars krusz. den tridie Stenbärg,
the som lopo ähra nembligen G[reffue] göstaf leienhuffud,
den pållniska Vicecantzleren Greff[ue] göstaf Stenbok,
Greff[ue] Jacob, Gen[eral] göstaf horn à kankas, duglas
Gen[eral] maior wlfeldt, öff[uerst] krusz, stenbärg, och
öf[fuerst] Crister horn. h[err] spänsz ähr nu hÿttkomin den
maszurrunna i ögonen efter iagh eliest intet weet theras
nåders nampn och på intet annart sätt kan åthskilia dom, nu
ähr iagh så widt kommin att iagh intet weet hwad iagh skall
skriffua wthan iagh måste för nöd skull kom[m]a till wåra
dageliga Complimenter här i Ståkhålm nembligen har
drånningen ättit wthe idagh kåm[m]er greffuen snart igen,
han ähr nu åter wthe på ekhålmen. apropos  i förtänka migh
intet att iagh säyer eder att iagh raapa rätt i dettsam[m]a
iagh skreff så kom iagh ihug en filebunke iagh haffuer
förtärdt i dagh dett war den första iagh haffuer sedt iåhr,
men när iagh tänker på the som wanka på stola ther som
bållorna stå högdt i wädret, så kåm[m]er migh watenet i
munnen. k[iäre] b[ror] hälszer min kiäre Farkiär och syster
Margretha och hennes små med grannarna ther omkring
och förlåter migh min dristigheet och min ringa discretion  i
skriffuande. thett ähr äffuen så med migh iskriffuande lika
som han som hade tapat en discretion och gik sedan heela
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staden omkring och fråga i alla bodar om the inte hade
någon discretion  att sälia Jagh bliffuer Eder tianare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
kristi himelsfärds afton 1652 Ståkhålm.
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2/6 1652    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
       Ekenbladt à Stola.

kiäre bror dätt skedde rätt som i sade[,] båda edra breff fik
iagh på en gång thett ena aff Stola och thett andra aff
göteborg, thett synes likasom min k[iäre] bror wille
öffuerwinna migh i flitigheet i skriffuande men iagh skall
beflita migh om att om iagh ike så kan öffuergå min k[iäre]
bror i Flitigheet doch skall iagh likwäll biuda till att hålla lika
wicht med min k[iäre] bror oansedt mina breff intet myket
angelegna ähra, dåch på thett iagh åfta må få den hugnaden
att lesza min k[iäre] brors breff skall iagh migh intet försuma
att plutra sådant som migh infalla kan i huffudet och tiden
kan medbringa. thett war en stor orätt och skada för
wästergöthland iagh weet intet om iagh törs säÿa för Jahan
wgla och, att then wakra Jungfruen war så enweten att hon
ändtligen skulle fölia sin gambla mor i graffuen, hade ike
warit bättre att hon hade latit rest den goda fru Jngebår
allena, och hon hade töffuatt att hugna någon wng pärson
änu någon tid, iagh haffuer änu intet komit till att förtälia
om edert Jortemördery för Richs iagemästarn när iagh
tänker därpå så ähr nästan som iagh wille gråtha att iagh
intet fik wara med, om eder resza går fort som i ärnat haffua
så önskar iagh eder lyka ther till och förhåppas att hwart
wth thett gäller min k[iäre] b[ror] migh altid den ähran gör
med sina breff att besökia iagh ähr altid willig att på sama
sett reuanchera migh thett bästa som iagh kan iagh weet intet
mehr denna reszan att skriffua om efter paperet ähr och
stakot och klåkan slår 11 och pukorna ropa efter migh dÿ
werr så will iagh allenast med 2 ord säya att iagh ähr eder
trogne bror och willige tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Ståkhålm den 2 Junij  1652
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8/6 1652    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
       Ekebladh à Stola

kiäre bror iagh bÿter intet rätt med [ede]r[,] för ett halft ark
paper i Continuerligh sända migh få i intet mehr än ett
fiärdings ark igen, rättnu takar iagh eder för edert breff iagh
bekom hwaruthur iagh seer eder lykliga resza från götebårg
och att i willia till naum tings till lyka. Eliest hwad
anbelangar thett min k[iäre] b[ror] skriffuer att han wäntar
besked från pär knutson huru med hans förs[tlige] nåde ähr,
så ähr han nu bättre igen och menar iagh att han fölier hans
kongelige högheet från Steebårg till nÿkiöping att där möta
hennes M[ayes]t[ät], man menar förwist att hans kongelige
högheet haffuer ärnat sigh therifrån och åth grimszhålm
och sedan med härtigh Adolf kanskee hÿtt till Ståkhålm, med
gambla paltzgreffuen begynner thett att bättras. hännes
M[ayes]t[ät] lärer intet hålla sigh offuer 8 dagar wppe i
nÿkiöpingh efter gubben h[err] åke axelson hastar på sin
hedersdag här När iagh lasz i edert breff om den haren
hwilken i wid wästölet hitzat haffua föll migh in att iagh i
går såg eder gambla trogne tiänare härtz hwilken går här
och söker huszbonde, iagh wille intet tro att thett war han
för än iagh fik kiänna på thett lodet han har i brÿstet iagh
haffuer nu 2 eller 3 gånger warit så påikelösz att thett ingen
haffuer resterat migh mehr än bara Caualier som håller altid
wth, sedan min karl giorde en skelm aff sigh dåch wthan min
stora [...] åth skilliga men dåch ingen stad[...] illa och hastigt,
dett wåller E[...] hastar på migh han will haf[...] lenge
drånningen ähr bårte [...] på bror swen [wgla]s breff skall
iagh swara med näste påste. en sådan sadel som bror talte om
med små pistoler som hållendaren hade den i kiöpte phÿsie aff
haffuer iagh fått spaning på[,] om iagh wiste att bror wille
haffua honum skulle iagh förskaffa honum och förbliffuer
min k[iäre] brors bror och willige tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Ståkhålm den 8 Juny  1652
oberster witz, öffuerleutnant adolf wrangel och
obe[r]stleutnant stenszel ähra här.
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4/8 1652    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
       Ekebladh a Stola.

Min kiäre brors breff aff Jälle haffuer iagh bekom[m]i[t]
hwaruthi min k[iäre] b[ror] begärar att wetha när Saligh
paltzgreffuen skall begraffuas, så haffuer iagh nu för 2 dagar
sedan aff hans kong[elige] höögheetts egen mun hördt,
hwilken nu gud skee loff heelt frisk ähr, att han såsom den 13
hui[us] will begiffua sigh från grimshålm till Steborg till att
lata föra liket som den 22 huius therifrån och hÿtt till
Grimshålm, efter thett skall begraffuas i Strengenäsz,
hurusnart weet iagh intet. hans kong[elige] höög[heet] fråga
migh sielff efter eder, tå sade iagh att i hade warit här
nÿligen i then förhåpningen att tala wid hans k[ongelige]
H[ögheet] där han ike hade warit så myket swag, då swara
han migh att thett war sant han kunne intet tala wid många
på den tiden, han beklaga eder mÿket och sade i haffua intet
sletit alt thett bästa i thett tÿska kriget, fråga migh och om
min k[iäre] bror war i tiänst eller eÿ. Gud skee låff som
haffuer så hulpit hans kong[elige] H[ögheet]. Eliest få i wäll
förnim[m]a wthur farkiärs breff huru ledes den goda
tiszenhuszen likwäll måtte sättia pipen till, och sÿntes att han
will fölia S[aligh] Jungfru Ebba hans dåtte[r] där de nu få
göra Jättar ihop i den andra wärde[n] Göstaff wrangel han
drogh sin wäg så lenge. mehr nijtt så haffua åter kruszen och
iagh warit seen wthe och fördt slackt, och wthi 2 dagar intet
mehr fått än en iädda, han skiyllar allt på nädane att thett
ähr orsaken, iagh orkar nu intet mehr skriffua för en
kraszlare skull som kom rättnu hijtin till att kräffua migh 10
Rich[sdaler] iagh honum skÿldigh ähr. Gen[eral] wittenbärg
ähr här och något opaszlig gott beware Ju a la Campagne och
migh a la Cour  adieu vostre seruiteur
Jean  Ekebladh M[anu propria]
den 4 Augusti aff Stokholm
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18/8 1652    A Mons[ieu]r Mons[ieu]r Claude
Ekeblad à Stola.

kiäre bror iagh haffuer bekomit edert breff aff den 11 hui[us]
daterat på stola, och ähr glad öffuer att see att min k[iäre]
b[ror] wäll hemkomin ähr, doch märkte iagh wäll den
poszen att bror hasta så till dett bröllopet till säbÿ gott sey
wns gnedig, dett min bror begärar wetha när den gambla
palzgreffuens begraffningh skal stå så ähr thett wist beslutit
att han wthi Strengenäsz den 5 septembris begraffuas skall
hwar ike andra förhinder i wägen komma, och künde dett
well henda, efter iagh i dagh förnumit haffuer att hans
kong[elige] höögheet skall åter warda siuk worden på wägen
åth Steeborg, då kunde wäll begraffningen bliffua wpskutin
där thett Continuerade, hwad Richsiägem[ä]staren
anbelangar så ähr han medrest till Steeborg efter liket[,] kan
iagh altså intet tala wid honum denne gången om dett bror
migh tillskriffuer. om de hararna bror skriffuer intet wille
göra sälskap från Jölingeåsz kan iagh intet förundra efterdy
kanske traktamenterna för dom kunde bliffua slätta hema i
huszen[,] in warheit zu sagen ich habe ein rausch, den wier
haben diesen morgen kaldes[c]hal gedrunken bey Cap[itein]
wulfffeld drumb wirdt mirs der bruder werziehn
datum  Stokholm den 18 Augusti 1652 skreffuit aff Jean
Ekeblad M[anu propria]
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25/8 1652    A Monsieur  Mons[ieu]r Le  Maior
Clasz Ekebladh till Stola. à Skara

högtährade kiäre bror
Edert breff aff den 0 daterat  haffuer iagh bekomit, kanskee
att hastigheeten haffuer förhindrat min k[iäre] b[ror] att see
i almenacken, och sälskapet aff b[ror] Carl pauli hwilken och
haffuer giordt migh den ähran att skriffua migh till, doch
ähr iagh något litet förhindrat att rätt förstå wthur hans
breff hwad thett monde wara för en Jude som han skriffuer
[o]m skulla ha warit i skara, dett må ike wara wår Judiska
doctor wy ha här som han talar om, brors nouueller han migh
Auiserar om kongen i dannemark sÿnas wnderliga hwarförre
den kamerherren ike snarare någon annor bösza än en
mousquet tagit haffuer som bättre drabba kunne, till att
wndflÿ en lång pijna, anbelangandes thett Hannibal sehstedt
sigh wthi norwegen till krigs rustar, ähr thett kanskee ansedt,
till att sigh för Engeländaren deffendera, efter dee intet
alstings säkra för honum ähra, för orsaken att dom wthi
sundet ähra bleffuna 3 skeep fråntagna aff hollendaren, där
dee sigh doch förmente säkra att ligia, Till reuange igen för
the tiender weet iagh min k[iäre] b[ror] denne gången intet
synnerliget myket att Auisera emedan iagh med de förrige
posterna alt hwad som här passerat haffuer och iagh
förnimma kunnat auiserat, doch för denne gången ähr thetta
dätt nÿaste att h[err] Saluius  i går klåkan 11 affsomnade
sedan han wthi 3 wekor siuk legat haffuer, men keringen
hans leffuer änu, ähra altså i thetta halffua åhret in till en 7
eller 8 Richsråd död bleffuna, nemb[ligen] h[err] Clasz
Christerson horn, h[err] Jahan berendts, h[err] Carl  bonde,
h[err] Jöns kurk. h[err] waktmästaren, h[err] Feldtherren,
Fredrik Stenbock och nu saluius som hade skullat ått
traktaten till lÿbek. den Saliga paltzgreffuens lÿk ähr såsom i
går eller i dagh till grimsholm komit, och menar man wist att
begraffningen på den föresagda dagen stå skall nemb[ligen]
på then 5 septembris , där hans kong[elige] höögheet något
bättre bliffuer aff sin tredie dags sielffua han nu åter
igenbekomit haffuer, wår Doctor  Tomingius som logera i wårt
huusz ähr dyt fodrat för ett par dagar sedan. den spanska
gesandten här ähr will bort ennan få dagar, haffuer länge
reda haft audientz, hans anbringande ähr intet stort wthan
allenast till att lägia en Compliment och en hälszningh aff
hosz hennes M[ayes]t[ät] på sin kongs wägnar, tillika med
breff så wäll från kongen som ifrån ärtzhärtzogen leopol och
dätt förr den samma ähran hennes M[ayes]t[ät] be[mäl]ta
kongen i spanien igenom kamerherren palbitzschi haffuer
göra låtit, han håller sigh här myket präktigt med kläder och
librÿ, kiäre bror görer wäll och hälsza min k[iäre] Farkiär på
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thett aldraflitigste och bedia honum intet förtänkia migh som
intet skriffuer honum till denna reszan efter iagh doch intet
annart nÿtt att Auisera haffuer, förhåppas att min k[iäre
bror] Communicerar thett, hwad iagh red[a] omskreffuit
haffuer, min k[iäre] Farkiär. Eliest haffuer iagh och
bekommit begraffnings breff från öffuerst Jöran wlffsparre
till att låta begraffua sin S[aligh] Moor wthi linköping den 12
septembris dÿtt iagh intet komer. dätt min kiäre bror haffuer
förandrat sin mening med ålansreszan kan thett intet wara
stort försummat fördy en kiöller weniger oder mehr das kan
nicht wiel machen, och kanskee bror måste wäll hÿttwp till
herredagen som wthi octobris  månad hållas skall. med
öffuerstleutnanten Erik hindriksons breff Farkiär haffuer
sändt migh, weet iagh intet huru iagh skall bära migh åt
efter han intet ähr mehr här till att finna, men för en 14
dagar sedan haffuer iagh hördt aff andra som haffua sedt
honum att han har warit här hosz min k[iäre] Sÿster
Margretha wille min k[iäre] bror obeswärat excusera migh
som nu intet swarar på hennes breff[,] med nästa påsten skall
thett skee hon skall desförinnan med sina små aff migh
mÿket kiärligen hälsat warda, tillika med alla som mitt ringa
nampn efterfråga, Och will [...] haffua min k[iäre] bror med
ett och annart wad honum kiärt ähr både hundar folk och
fää, iagh hade så när nämpt åxar men iagh fruktade att bror
skulle mena iagh talte om de oxar som wy talte om den tiden
bror hölt sigh wppe a la Cour . ia alt thetta will iagh wthi guds
beskÿd troligen re[c]ommendera och migh wthi min k[iäre]
brors wanliga Affection Såsom min k[iäre] brors Trogne bror
och willige Tiänar
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 25 Augusti 1652
[... när] iagh hade lÿktat breffuet fik iagh bod att komma wp
på slåttet[,] tå war ther en pålisk Envoyé  eller abgesandter den
sam[m]a som war här för en tid sedan, och hade audientz
hosz dronningen wthi hemligheet, Eliest haffuer och den
Jtalienska margreffuen som kom medan i wore här fåt i dagh
sitt afsked och fik ett smÿke till skänks aff 2000 R[ichs]d[aler]
med dråningkånterfey Adieu vostre seruiteur.
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6/10 1652    A Mons[ieu]r Monsieur le  Maior
Claude  Ekebladh à Stola.

kiäre bror iagh will ike håppas annart att Ju min kiäre bror
ähr hemkomin nu reda, derföre will iagh hermed tiänstligen
haffua min k[iäre] b[ror] betakat som haffuer låtit sigh
behaga skriffua migh till på sin resza 2 gånger på rad, och
twifflar intet på min k[iäre] b[ror] lärer Ju wäll passera sin
tidh när han nu kommer hem med iagdt [o]ch skiuterÿ,
oansedt att wäll stiärnhiälm wthi sina wärsz förbiuder att
fahra och lÿstra till skogs och göra sigh omaak, och wåga sitt
wnga lijff, men twärt emoot säger att dansza gör intet men,
och kan eens hälsza bewara, thett fattas eer och nu intet
heller därnedre menar iagh emedan så många bröllop nu på
raad wanka, syster Margretha will och förnimer iagh aff
farkiärs breff giffua materia till att dansza, later sigh och
angeläget wara om eder hälsza på stiärnhiäl[m]wÿsz, därtill
iagh henne wthaff alt mitt hiärta all siälffönskligh lÿka och
fortgång önska will. anbelangandes iagten min k[iäre] b[ror]
haar warit i hosz hården med de små hundarna så haar iagh
här sett en Copie aff en sådan iagdt, fördy aschenbärg
haffuer fördt från kurland med seigh några stÿken små små
tingester men öffuer alla måtto goda stöffuara, hwilket iagh
proberade wthe på Commissarien törneskölds gård där dee en
hara så länge dreffue att han måtte taga sitt refugium in wthi
en bärgskripa, ther wy då finge skruffua wth honum med en
staka, men halffua skinnet reffue wy aff honum för än wy
finge wth honum, een sådan hund haar han och som gamble
quist ähr och som iagh tror effuen så god men han brukar
honum allena till watn ther i han och heelt god ähr, han
weet intet rätt att bruka honum[,] han seer rätt wäll wth och
myket lÿk quist aff Statur, iagh hade garna haft honum aff
aschenbärg där iagh hade kunnat fått honum, till att sända
honum min k[iäre] bror, oansedt iagh wäll weth att min
k[iäre] b[ror] intet fehlar hundar, gud giffue eliest hararna
och räffuarna wille förmehras, ändå gud gee osz bröö och
höö och penningar att kiöpa före, hwilka inga wankar ey
heller talas om någon betalning, sedlar wankar fulla ibland,
men dee bringa lika mÿket in som wore dee skreffna den
förste April, efter dee anwiszningar de gee osz ähra antingen
reda bårte eller ähr där intet till bästa, hwad nÿtt här
wankar kan min k[iäre] bror wthur farkiärs breff förnimma
huru elden haffuer här giordt stor skada och huru
stiärneskölden haffuer mist sin wakra fru honum till en stor
olÿka, om thett eliest kan kallas olÿka, iagh weet intet för min
person[,] iagh håller den olykan han hade på karl soops
bröllop war mÿket större med Richsiägemästaren än denna,
ändå när wy haffua engång försökt thett willa wy dristigare
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derom döma, men dätt weet iagh fulle att mången skulle
willa taga saluij änkia om han wiste att hon så snart dö wille,
och han wore ingen narr. dätt mi[n] k[iäre] b[ror] skriffuer
sigh haffua funnit den berömmeliga pär målares nampn
skriffuit på en gistgiffuares wäg will iagh wäll troo efter en
sådan wid berömt person ähr wäll bekant heller warit effuen
så wäll som Dulce bellum inexpertus rupertus et[Cetera] k[iäre]
b[ror] skriffua migh till hwad för lust i ha där nedre på iagdt
att iagh må då ha den lusten att tänkia dätt efter om iagh ike
kan haffua dan att wara där sielff tillstädes laga så att den
gambla quistesläkten ike döör wth hwilket wore en skada
obotelig[,] kurländaren ähr och ingen narr, er stora skiuthäst
menar iagh blir nu snart nöttig till att bruka till skansz kårg.
kiäre bror om iagh tordes bedia eer att i wille komma dätt
engång på taal med farkiär, om dätt i wäll wetha wy talte om
härwppe til att skriffua Feldtmarskalken kaggen till, till att
förnimma hwad farkiär säÿer därom, om thett skulle
rådeliget wara, att iagh då kunne något håpp haffua om
thett ike så wore wnder Farkiärs folk om thett då kunne skee
wnder någon aff dee andre öffuersterna där nedre[,] iagh
tiänar min k[iäre] b[ror] igen om han migh min k[iäre]
F[ar]k[iär]s intention wetha låter. k[iäre] b[ror] bedia syster
margretha intet förtänkia migh att iagh intet skriffuer henne
till denna gången med nästa påst skall thett skee[,] hälsza
harmed alla goda wänner och Maioren Erik nilson om i få
tala wid honu[m] såsom och på Capitein wulfffälds wägnar
hwilken och låter hälsza eer. och will eer harmed i guds
beskyd befallat haffua tillika med eer skiutråk iuteskoor,
kasmÿra och den stålte kwist med sin sån inne på iärna och i
ståandes på datt lilla bärget Adieu Jagh har något hastigt[,]
förlåter migh iagh hade så när sagdt iagh ähr så plump eder
tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Ståkhålm den 6 [octo]bris 1652
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3/11 1652    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
Ekenbladt Maior  de  Caualerie
presentement à Stola

Monsieur  Mon  tres honoré  frere
Jagh haar ondt före att exprimera den stora glädien min
k[iäre] brors breff aff skara migh brakt haffuer, dätt war hög
tidh att iag[h] om min kiäre brors goda tillstånd informerat
bleff fördÿ iagh war reda så illa till frids huru thett med min
k[iäre] b[ror] tillstå skulle, först aff thett min k[iäre] Farkiär
migh åthskillige gånger tillskriffuit haffuer förmählandes
sigh inga tiender aff min k[iäre] b[ror] hördt haffua sedan
han war rest åth östergiötland, sedan efter iagh wiste hwad
för en skelmisk siö min k[iäre] b[ror] att passera hade, men
Gud wari ährat som bättre omsårg om min k[iäre] b[ror]
haft haffuer och skaffatt honum [t]idfördriff nogh när wy
aldramäst om honum bekÿmbrade woro, nemb[ligen] iagten
som min k[iäre] bror haft haffua på Jälle och tunarp, iagh
kan intet tillfÿllest admirera dän tiärhanen bror skriffuer
sigh haffua skutit i flÿkten och må thett skåtet wäll räknas
bland the tu förrige, som om iorten som bleff hemled och
laxen som bleff på öpna siöen fångatt kiäre bror Gud weet
huru thett kom[m]er till att min k[iäre] Farkiär sigh
altförmÿkit med Melankoliska tankar ingiffuer han haffuer
åter skreffuit migh till om att öffuergee stola och haar bedit
migh skriffua honum och min k[iäre] b[ror] till min tanka
huru iagh mente där om, så mins fulle min k[iäre] b[ror]
senast han war här hwad iagh honum då där om sade, att
iagh för min person dätt nödigt såge att han så affsides träda
skulle från den orten iagh doch menar man sigh någorlunda
diuertera och förlusta kan wppå, om thett där nedre i
la[ndet] eliest skee kan, hwarföre sijntes migh bäst wara för
folks mun skull att farkiär intet dädan flÿtte, doch haffuer
iagh swarat min k[iäre] Fark[iär] på sitt senste breff, och
förmält att där dätt honum äntligen emoot wore att hålla
husz på stola, stogo dätt aldeles wthi hans goda disposition
hwartwth han sigh begiffua wille, allenast min k[iäre] bror
och min k[iäre] sÿster margretha så länge hennes tid wara
kan, honum ike öffuergiffua wille, emedan iagh wäll märker
att eensligheeten honum mÿket skadeligh ähr, besÿnnerligh
efter han sigh aff sorgen altför mÿket öffuerwinna låter, iagh
förhåppas ike att min k[iäre] bror förtänker migh som så
dristigt skriffuer om dätta, iagh förhåppas min k[iäre] b[ror]
brukar sama frÿheeten hosz meigh igen. Gud weet på hwad
sätt man min k[iäre] Farkiär på något sätt med någon god
råd bÿspringa kunne, att han sigh i sin ålder doms swagheet
ike alt förmÿket quälia måtte. anbelangandes hwad här
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passerar så ähra nu härredagsfolket i hop komna att skaffa
folk och penningar Gott gebe hwartill dätt brukas skall,
kanskee etC[etera] h[err] pär lilia och hans fru haffua fått en
liten gåsze seer wth som en stekt grisz han hade så när
bleffuit Assessor i Stiernans ställe i Jöneköping sedan han död
ähr, män een secret[erar] heeter taubenfält kom honum i
wägen. Eliest hwad wppe wthi håffuet angår så går ther alt
lika till[,] stort omak eller wpwartning wankar där intet för
osz andra män iagh må säÿa som Steen loo säÿer: dee late
hälsza eer men inga penninga skika dee eer. das gott erbarm.
i desze dagarna haffuer Greffue Jacob låtit presentera migh
en fendriks charge wnder sitt regimente efter greffuen aff
hardek går sinkoos [...] hans leutnant en fransosz får
Compagniet igän men efter iagh thett reda i wintras först
iagh kom hÿtt affslagit efter då thett migh tillbudit bleff,
haffuer iagh migh thertill intet resoluera kunnatt, helst
emedan Regimentet skall hädan åth Rig ennan åtto dagar
och bliffuer allena liffCompagniet här. hwarföre will iagh
hellre här så länge patientera till däsz gud will Maioren
drakenbärg haffuer i dagh warit hoosz migh bad hälsza bror
och alla i hop[,] han kom för 3 dagar sedan hÿtt och mÿket få
aff wäszgöte adelen ähr här nu weet iagh intet sÿnnerligett
mehr att skriffua om wthan Gud den aldrahögste bewara
min k[iäre] bror och alt hwad honum kiärt. iagh hade så när
glömbt att låta eder wetha att hans N[åde] spänszen intet
den stekta i ansiktet ähr här ankomin, Greffuinnan har iagh
intet änu fått see. k[iäre] bror iagh ähr nu så illa tillfrids för
dätt farkiär intet haar fååt mina breff som han skriffuer[,]
iagh haar likwäll ike gått en påstdag förbÿ och ett breff sende
iagh med tor bondes skreddare, dätt måtte wist feelet wara
hosz påstmästaren i skara eliest weet iagh intet hwarföre the
ike skulle kom[m]a effuen så wäll fort som the förrige. Gud
giffue iagh kunne nu önska migh hoosz min k[iäre] bror
fram till Jul till att iaga och skiuta med honum efter
drakenbärg säÿer att thett wankar fult fogel i åhr, råde gud
om ike den gamble siuthästen lärer förråda några som sittia
och koksa Eder trogneste bror och tiänare altidh
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm de[n] 3 nouembris 1652
k[iäre] b[ror] iagh sände er ett breff från Jungfru ingebår
kåsze som iagh förhåppas i fåt haffua beder att i wille migh
låta wetha huru i där med sinnade ähra, och om i willa
swara henne därpå, i dagh haffuer iagh swarat henne på
dätt hon haffuer skriffuit migh till och takat henne för sin
goda benägenheet Eliest haar iagh ärnat om dätt blir engång
före att resza wth till henne till att bättre få afftala med
henne då iagh min k[iäre] bror besked därom Auisera skall.
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wår her anders i sÿnnersbärg har iagh sökt inågra dagar
men intet funnit honu[m], iagh haar och förnu[m]it att han
haar frågat efter migh Adieu
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10/11 1652    A Monsieur  Mon  frere  Claude
  Ekebladh à [] Stoola.

kiäre bror när andra gee öffuer att wara siuka så begÿnner
iagh på, iagh haar nu legat i 14 dagar så när, aff en flusz som
ähr fallen i mitt högra låår, så iagh lärer glömma bort om
dätt längre wara skall, både gå och stå, med stoor möda att
iagh så länge sittia får som iagh skriffuer, docktaren weet
sielff intet huru han skall fördriffua dätt emedan intet sÿnes
wthanpå, iagh purgerar iagh swettar iagh låtter kåppa
smöria, plåstra, strÿka och fisza, alt will intet hielpa, iagh
förhåppas likwäll dätt skall bli bättre för än iagh blir
brudgume som bengt horn idagh wara skall på slåttet, där
får iagh och intet komma wthan på en krijkia, men iagh ähr
gud skee loff intet så nÿfiken, min kameradt swerin har och
fått feel i sitt lår aff ferszen som haar stukit honum på
sam[m]a sätt som saligh tiszenhuszen war, luter krigh[,]
bengt traffuare haar och slagit sigh med iulham[m]ar huru
thett ähr afflupit weet iagh intet, mijket ledesamt ähr thett
nu för migh doch gud signe Maioren Erik nilson som
emillomåth kom[m]er hÿtt till migh, han har så mÿket att
beställa med walkar och dalkar med grawor och fauor
et[Cetera] iagh hade fulle och gärna hulpit till att skaffa
något gud giffue iagh eliest dätt wäll wthretta kunne k[iäre]
bror hälsza syster margretha så mÿket flitigt och beda henne
intet förtenka migh som intet skriffuer henne till, intet kan
iagh säija att iagh ike haar tid thertill, fördy tid haar iagh
mehr än iagh gärna wille men iagh förmå sannerlig intet
fördij huffudet ähr migh så galit bleffuit aff thett mÿkra iagh
N[ota] B[ene] för låret brukatt har. herredagen
anbelangandes så menar iagh om the willa ingå desze store
Contributionerna som proponerade ähra att han snart ändas
skall, iagh förwäntar nu dageligen min brors skriffuelse om
huru tillstår därhema om intet räffua begijnna att mista
näszorna och örarna. iagh weet intet om maioren
drakenbärg skriffuer idag iagh menar han ligger ölsiuk i
förleden onsdags skreff han och lade wy wåra breff tillsaman,
med wår herr anders fåår iagh intet talla[,] hälsza alla goda
wänner k[iäre] b[ror] fru britta på fröszlunda de små
döttrarna iagh Förblir deszförinnan ehr halte doch trogne
bror och tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Ståkholm den 10 nouembris 1652
N[ota] B[ene] iagh hade så när satt, i staden för låret som där
står, förlorat fördy dätt ähr och nästan alt förlorat, så när
som för apetekeren och doctoren, som behålla profiten.
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17/11 1652    A Monsieur . Mon  frere  Claude
  Ekebladh a stola.

Stor tak kiäre bror för eder skriffuelse och besÿnnerligen för
den bröllopsräffuen i tala om, maioren drakenbärg och iagh
hade sånär leedt osz ihiäl öffuer den allamode räffuen han
hade eliest warit god till en wintermösza om han hade
bidatt[,] kanskee han kommer fulle igän ähr han god. Eliest
begärar bror wetha om Clas Classon wgla ähr här så har
iagh intet förnumit honum än, såsom och hwar hans
konglige högheet sigh i winter wppehållandes warder så lärer
dätt fulle skee på gåthland där han nu ähr, om härtig Adolf
reszer till honum tror iagh intet skeer i winter och intet tror
iagh heller han reszer något åth westergiötland heller efterdy
man menar att han skall bliffua Engagerat wthi kammaren
doch weet iagh intet wist Edert breff till wlffsparen haar iagh
intet fått gee öffuer än efter iagh intet har treffat honum
an[,] så snart iagh får see honu[m] skall han bekommat.
k[iäre] b[ror] förlåter migh iagh skriffuer något hastigt iagh
ähr så wan, iagh haar nu gud skee loff något bättre i mitt lår
att iagh fåår gå wth[,] thett bästa migh hulpit haar war
kopningen och badningen iagh måste sluta efter iagh fik
rättnu bod efter migh aff en sijnnerlig pärson, k[iäre] b[ror]
hälsza sÿster margretha[,] stakar S[yster] S[yster] anna som
will åtter få en liten hwiter iagh tänker hon will inthet gee
saligh farmor efter om hon så will fahra fort Adieu kiäre
bror eder tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 17 [nouem]bris [16]52
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24/11 1652    A Monsieur  Mon  frere  Claude
  Ekebladh a Stola.

Min kiäre bror betakar iagh på thett tiänstligaste som åter
igen haffuer ährat migh med sin skriffuelse, besijnnerligen
och för dätt medlidande min k[iäre] b[ror] haar med den
krankheeten iagh fåått haffuer, män ingalunda skall bror tro
att dätt aff någon kärleeksiffrigheet förorsakat ähr, wthan
som iagh troor snarare aff des altförmijket wppehållande,
hwilket migh och läkiarna förtrodt haffua, och sijnes thett
aldra likmätigaste att den fluszen, iagh änu inthet quit ähr,
aff elaka materier tillhopasatt ähr, hwilka haffua bleffuit
förhindrade att ha deras wanliga Cours, iagh haar Gud skee
loff så wida bättre att iagh fåår gå hwart iagh will men stiker
dätt migh ibland. Om bror behagade med första sända migh
dätt breffueet bror haar ärnat skriffua J[ungfru] Jngebår till
fördij så snart som fööre blir stiger iagh till wägs. iagh haar
reda swarat henne på sitt breff, och hwad om gud will i wår
muntliga Conference  kan slutas skall bror få wetha sedan.
öffuersten wlffsparren låffua sigh wilia wäll beställa dätt bror
skreff honum till bad och hälsa bror. Gud skee loff att bror
mår wäll som iagh förnimer aff brors skriffuelse efter han
sitter i action med karl laake som will till wägs i guds nampn,
meigh tijkte han giorde aldrabäst och fölgde nils båts exempel
efter[,] ifarkiärs breff få i see []om hans bröllop eder lust med
iagten ähr migh kär att förnimma, och ähr iagh nu nästan
glad att [] iagh inthet ähr där tillstädes efter iagh inthet
skulle orka fölia med. doch i karet orka iagh fulle sittia, iagh
befaller härmed min k[iäre] b[ror] i guds beskärm eder
trogne bror och tiänare altidh
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 24 nouembris 1652
i går slog sigh ijxel med Maior  mannersköld och som säyes
haffuer haft fördeel i dät han har bemäktigat sigh
mannerskölds wäria drakenbärg låter helsza er –
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8/12 1652    A Monsieur  Mon  frere  Claude
Ekebladh à Stola.

Mon  frere  Stoor tak för twå edra breff iagh fik i går med
påsten, och för the tienderna iagh theruthur lärdt haffuer
både om barsöl, slagsmåhl, skiuterij och misteskiuterij, och
torde iagh och wäll säÿa som iahan wgla, att iagh och skulle
triffuas så wäll och kanske bättre på landet än här om
möieliget wore, om denne dagarna wore förbij skulle iagh
wäll auisera  eder huru balleten har lupit aff som idagh skall
dansas med fijrwärket, och lagar iagh migh reda till att
bliffua så trängd i affton med mitt onda låår att iagh lärer
ike förwinnat i mången dagh, bror kunde wäll säÿa att iagh
wäll kunde bli därifrån efter iagh haar wäll seedt sådant för,
män bror måste wetha att dän bliffuer idenna tiden inthet
acktat som icke ähr Curieux och förweetigh att gapa efter alt
narrij, ringrennande skall och skee hwarom bror skall få
wetha wthgången med nästa påst will gud, dätt gör migh
ondt att iagh skall orsak att beklaga min k[iäre] b[ror] på
samma sätt som iagh ähr beklagat bleffuin, för hans onda
hand aff hwilket iagh inthet till förene wist haffuer doch ähr
iagh glad att thett icke ähr dän högra på thett min k[iäre]
bror ike skulle wara förorsakat att öffuergee till att skriffua
migh till, som inthet ähr mehr plågat än när iagh skall sittia
och skriffua heller sittia till bordsz, när iagh får stå eller gå
sakta så kenner iagh ingen tingh till dätt, eij heller sÿnes till
thett ringaste wthanpå, wthan håller sigh alt lika. k[iäre]
b[ror] iagh Måste förtälia eer en resza pär lilia och iagh
giorde i går wth till hans nåd axel spens och hans greffuinna,
ther wÿ bleffue fägnade lika som man skulle ha komit till
kongen ispanien, i dätt han sigh strax på een audiensstol
allena nedsatte, som stod främst istuffuan. och emedan
traktamenter[n]a woro slättare än entertienet höllo wij osz
inthet länge på thetta Ceremonialiska rummet wppe wthan
budo god natt, där då hans nåd osz icke längre än halffua
kamaren fölgde därmed gik han till bakens, iagh menar pär
lilia haar swurit på honum, och bad till gud han skulle få
honum i något annart sälskap äller hosz seigh[,] han menar
han will höffuelisera honum. i sku troo pär lilia ähr inthet
mindre brijd i håffrätten där dee inthet ha willa tagit hans
saak an som han haffuer mot sin swåger lehhuszen, för än
han har måst betala the 100 d[aler] sijl[ffuer]m[yn]t han
skulle bötha för krällens wijsza, och wiliandes eller eij har
han nu måst wthläggia dem för än the wille ta saken an,
iagh ähr och inthet alstings frÿ för sama fördomelse en
dagen, h[err] krällen, som nu åter nijligen har fått hugg aff
öffuerstleutnanten månsz wlffsparre, ähr här eller warit,
män aldrigh haar iagh sitt dän etC[etera] på ridderhuszet.



6 6

iagh haffuer nu åter fått breff från fru Marina på biurnäsz
hon beer migh så flitigt koma till sigh, första thett kan bli
före menar hon att Jungfru ingebår komer och om bror då
behagade skriffua woro thett så mijket bättre att hon finge
brors mening tillika med min, gärna will iagh dit om iagh
orkar om thett min k[iäre] bror begärar att iagh skall beställa
för honum will iagh gärna göra, och skall min k[iäre] b[ror]
wist troo om iagh sielff någre medel wiste att tillgå skulle iagh
inthet begära aff någon annan därtill, män wår elendes tidh
bringa wÿ här till lika som inga pänningar woro till, och ähr
thett kommit heelt wthur mode att bliffua betalt slemt nogh.
iagh skall förnima om drakenbärg will göra bror dätt till
wiliesz, och så beställa dätt bror begärar thett bästa iagh kan.
skriffuer eller får bror tala widh Jahan wgla så taka honum
för sitt breff iagh skall swara honu[m] därpå om iagh ähr
ährligh. Eliest beder iagh min k[iäre] b[ror] wille hälsza alla
goda wänner och grannar fast the än wore något plumpa
och sedan the små iungfrurna som sigh så till Julen öffua,
kanskee the willa dansa en ballet Och recommenderar migh
härmed wthi min k[iäre] brors goda Affection, förhåppandes
att min k[iäre] b[ror] inthet misztänker migh för thetta
mijkra lapri iagh skriffuer om, iagh förbliffuer aldrigh dästo
mindre M[in] högtährade kiäre brors Trogne och
tiänstwillige bror och tiänare
Jean  Ekeblad M[anu propria]
Ståkhålm den 8 decembris  eller drånningens födelsedagh eller
ballets dagen och fijrwärks dagen 1652
Rÿttm[ästare] kärbärg ähr ifrån hans[] F[örstlige] N[åde]
med paszeligh gunst för luter lapri, han reszer ennan kort
tidh åth tÿskland, hilliken ähr uthi hans ställe så länge thett
warar.
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15/12 1652    A Monsieur  Monfrere  Claude
  Ekebladh. à Stola.

kiäre bror iagh haffuer återigen bekommitt min k[iäre] brors
breff med thett innelijckta till Jungfruen hwilket iagh beställa
skall så snart sledeföre bliffua kan och iagh kan komma
däruth, iagh tror wist om i wiste att iagh i går war uthe och
försökte till att löpa på skritsko, så skulle i mena att iag nu
wore heelt bättre i mitt låår, men iagh skall försäkra eer på
iagh låp inthet mijket, wthan aff ett fall iagh strax i
begÿnnelsen giorde haar iagh nu så ondt igen så i sku inthet
troo dätt, doch haffuer iagh nu hittat på en slags olia som
migh mÿke lÿszar och blir fulle bättre håppas iagh. iagh ähr
glad att see min k[iäre] b[ror] passerar wäll sin tidh medh
iaght, oansedt iagh förnimmer att farkiär något swagh ähr
gud hiälpe honum, iagh märker och att i willa till S[ijster]
Margretha till iul lijka på reszan, i få fulle inthet denne
breffuen för kanskee. iagh haffuer auiserat farkiär om en
hoop danserij, så skall iagh låtha eder wetha om luter krigh,
huru G[reff] Clasz tott i går lätt fodra Greffue göstaf
leyenhouffud till att slåsz med sigh, igenom en tijsk greffue,
hwilket mÿket haffuer förtrutit G[reff] göstaf menandes att
han meer respect borde bähra till en riksråd, gick han altså
genast på slåttet till dronningen till att lägga aff sitt
ricksrådzämbethe, och sedan wille han ihop med honum,
men thett bleff honu[m] strax förbudit aff drånningen sielff
och sedan totten som reda wthe war, een lust war dätt till att
see huru [] the andre 3 store brören kome greffue Göstaf till
hielp och giorde the 4 så stort larm, att iagh troor een heel
armee skulle inthet mehr rumor göra. orsaken aff querellet ähr
att G[reff] Göstaf haffue[r] giffuet G[reff] tåtten några
öknampn på sin bak på rännarebahnen senast hwilket han
har fått wetha, och eliest komer dätt fulle aff en jalousie  eller
miszgunst efter han seer att hennes M[ayes]t[ä]t kan mÿket
wäll lida tåtten, iagh menar the förlikas fulle eller bliffua
förlikte genom andra. item så haffuer Jakob bagge Cårnet
wnder adelsfanan, iagh weet inthet om bror känner honum,
igår sielff bastonnerat och prijglat krällen härpå gatan med en
ijks, altså löper han sigh aff något och wij få någon hugnadt
för wåra 100 d[aler] sijlffuermy[n]t item . haffuer Erik
hindrikson äntligen slagit sigh till foot med wellingen,
hwilket, sedan thee heela 2 gånger haa warit ihopa, ähr
afflupit wthan skada, iagh menar han har haft tidh till att
betänkia sigh nu i 4 eller 5 åhr om han skulle slåsz eller
inthet. man säijer under aff huru wällingen haffuer wikit
wndan. Harall Stake bad migh igår iagh skulle skriffua och
bedia farkiär och bror Clasz the måtte låtha skaffa den iuden
(iagh hade så när satt skälmen) på rätta wägen hijttwp, men
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iagh kan icke see huru thett skee kan, fördij hwem weet hwar
han nu håller till. Eliest om ringränningen och annart haar
iagh skriffuit om i farkiärs breff, Erik nilson låter hälsza eer
han knåppar sigh så ibland ett ruusz och annart till i den
goda spanske herren iagh hade så när glömt att Auisera eder
huru Jahan gösteson om iagh mins rätt så ähr Dett alles wår
bror haffuer här sprängt wth fahrliga tiender att min k[iäre]
bror skulle aff röffuare wara ihiälslagin och sade migh sielff
att han har haft 2 breff från ssssiiiinnnn    hhhhuuuussssttttrrrruuuu med groft mål där
om, men gud skee loff han lögh, och lögh wthan någon
liknelse till sanningh som bättre ähr k[iäre] b[ror] Continuera
migh altidh eder goda Affection så kan iagh inthet må illa,
oansedt iagh orsak hade till att beklaga min elaka fortune,
doch skall hon aldrigh förhindra migh att bliffua meer än
någon menniskia i wärden M[in] k[iäre] brors Trogne och
tianstwillige bror och tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 15 decembris 1652
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26/12 1652    A Monsieur  Mon  frere  Claude
  Ekebladh. à Stoola

kiäre bror på dän timmen andra låth[e] slå deras hästar åra,
om de eliest håll[a] widh gambla bruket, så setter iagh
mei[gh] neer till att skriffua min k[iäre] b[ror] till, bror skall
fulla inthet ha ondt före att gisza på att thett wist måtte
wara annan dagh iul eller S[anct] staffans  dagh på sama stund
när andra här i staden gå i kiijrkian eller åka, fördÿ hwem
wille nu gå, iagh för min pärson wille gärna gå och måste
wäll män iagh må bekenna dätt ähr med möda, och frucktar
iagh sedan iagh haar nu brukat alt som wptänkeliget wara
kan att iagh icke äntligen heelt Contrakt bliffuer[,] om
nätterna haar iagh en fahrligh plåga, och om dagen haar
iagh ondt både till att sittia och stå. men wet i hwarföre iagh
hastar så Maioren drakenbärgh ähr orsaken därtill som will
bort efter Middagen, gudh giffue honum en lijkesam resza,
iagh haar fattat en sådan god opinion om hans wpricktigheet
och ährligheet att iagh inthet nogh kan wthsäÿat, och ähr
rätt gladh att iagh så ähr bleffuen bekant med honum, i går
aftons måste iagh ännerligen sittia och drika ett halft rusz
med honu[m] där wij då sutte och talte om allehanda, och
sÿnnerligen begijnte han att fråga migh om min kärleek han
hade förnumit iagh skulle bära här till en sijnnerligh pärson,
och wille [gär]na wetha om thett så wara skulle efter han
dätt [...] wist hördt hade säijas, och iagh twifflar inthet på
han lärer iu wäll tala därom därnedre med fleere andra, män
min k[iäre] bror wille wist troo beder iagh honum, att iagh
inthet änu resolu[e]rat haffuer att göra migh såwida olijksam
tillika med den personen iagh älsker kanskee, inthet ähr dätt
wthan att iagh iu måste bekenna dätt så omöyeliget wara att
approchera en waker menniskia wthan hålla wthaff henne,
om man ingen haar tillförene, som thett omöyelige ähr att
komma förnär elden och inthet bränna sigh. Män att min
k[iäre] Bror skulle få höra att hennes M[ayes]t[äts]
håffiunker, (hwilken charge nu inthet stort wärderas, oansedt
dän ähran till att tiäna en sådan heroisk och braff princesse
som wår dronningh ähr, ähr migh kärare än den förnembsta
chargen desz föruthan,) hade ärnat gifta sigh, then
meningen håppas iagh inthet min k[iäre] b[ror] eller någon
sku haa om meigh, och oansedt thett ett libert wärk och
wtha[ff] ens egens Fria wilia dependerar, doch håppes iagh att
min k[iäre] brors goda rådh häruthinnan Starkast wara skall
migh sådant att persuadera, hwilkes föruthan iagh migh
inthet wnderstå skall något att intendera. dätt skulle inthet
stå så galit att man finge höra att Jahan Ekebladh har en
waker hustru, om icke dätt fölgde därhosz, män han sitter
inhijsze. k[iäre] bror iagh skriffuer nu en sådan hop lapri och
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så många breff neer åth wästergötland med denne posten
som inga penningar tager eliest wore iagh inthet så liberal
Gud weet huru iagh haar handlat med de 10 Richsdalerna
iagh haar tagit på min k[iäre] brors wägnar aff drakenbärg,
Sijster Margretha skall göra min k[iäre] bror beskeed på
hwartill iagh haar brukat dom, och erleggia dom min k[iäre]
bror igen om henne så behagar, k[iäre] b[ror] bliffua inthet
wred på migh för denna dristigheeten iagh skall likwäll see till
att iagh sänder min k[iäre] bror en muff med wår
kiijrkieherre om thett kan wara möijeliget, iagh hade fulle
reda haft bestält en men han War bortkiöpt när iagh kom,
och iagh kan inthet finna någon färdigh aff kattor sedan,
med påsten skall bror förnima huru iagh kan koma till rätte
därmedh, iagh förbliffuer deszförinnan min k[iäre] brors
trogneste bror och tiänare
Jean  Ekeblad M[anu propria]
Stokholm den 26 decembris 1652
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29/12 1652    A Mons[ieu]r Mon frere  Claude
  Ekebla[dh] à Stoola.

högtährade kiäre bror
Efter dätt blir, dätt iagh icke annart tror dän sidste gången
iagh skriffuer min k[iäre] bror till i dätta åhr, hwarföre will
iagh inthet mijket krusza därmed wthan efter iagh haffuer
skreffuit min k[iäre] b[ror] till med drakenbärg som förreste
annan dagh iul hedan med ett gått ruusz, iagh menar att
min k[iäre] bror får dätta för än dätt andra hwarföre måste
iagh låtha min k[iäre] b[ror] wetha att iagh inthet fik sända
hwarken muff eller fiedrar med honum för orsaker skull som
sÿster margretha eder säÿa skall när maioren komer där
neder, och eij kunna iagh få aff någon annan efter hwar
behöffde sitt och straffe meigh Gudh om iagh sielff ähr så
mijket mäcktigh, doch gud förlåte migh som bär honum
straffa migh, iagh menar iagh behöffuer inthet mehr aff dätt
slaget efter min siukdom tager nu så heftigt till att iagh
inthet orker gå wth, gud weet hwad däraff bliffuer, iagh ähr
mijket rädd doch gud hielpe migh han kan wäll. iagh fik i går
breff från Carl pauli  med ett innelijkt till Feldtm[arskalken]
kaggen däsz innehåld ähr om ett heradshöffdinge döme som
honum här tillsagdt ähr på hwilket han begärar fullmackt
mähn nÿtt weet iagh nu mehr inthet efter iagh så nijligen
alla menniskior tillskreff där nedre, wthan sender
riksdagsbeslutet här innelÿkt[,] beer bror wille hälsza farkier
och sijster margetha sampt alla alla. ett wärdskap skall bliffua
speelt på slåttet 3 kongars dagh, hwaruthi luter gudar och
heerdar komma, hwilka haffua gudarna till gäst härmed
recommenderar iagh mig i brors affection och förbliffuer min
k[iäre] brors trogne bror och tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 29 decembris 1652
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11/1 1653    A Monsieur  Monfrere  Claude
Ekebladh. till Stoola.

kiäre bror iagh skreff senste påsten Sijster Margretha till
angåande mitt nuwarande tillståndh, iagh förmenar min
k[iäre] b[ror] haar wäll däruthur förstådt huru
Miserablement iagh thett gambla och nija åhret lijktat och
begijnt haffuer, och nu till all olijkos öffuerflödh ähr dän
påiken, iagh hade när bror war här senast, wthaff samma
slags krankheet siuk bleffuen så att han nästan inthet gå kan,
nu iagh honum mäst wthaff nöden haffuer och mijgh sielff
inthet försörgia kan, thett ähr ett tidhfördriff att see huru
wij härma hwarandra när wij sku gå här i kamaren, och om
i ha någontidh seedt Jahan krabbe och Carl pauli tillhopa så
kunna i inbilla eer huru dätt går till, allena den åthskildnat
ähr därpå att dee halta båda på theras wenstre ben och wij
på wåra högre, hwad thett nu egentligen skall wara för
siukdomar kan iagh inthet annart troo thett måtte wara
fluszar, dän käringen iagh förmählte om wthi S[ijster]
Margrethas breff haar iagh nu öffuergiffuit och tagit een
bårdskerar, alt thett goda dän käringen giorde migh war, att
i den staden iagh till förene kunde gå rätt wp, oansedt iagh
halta, så måste iagh nu gå krokot lika som gambla haltelin i
Råtnebij – . Entingh giorde migh wärre i går, än om en hade
smort på mitt onda låår then skarpaste smörgia som fins i
apeteken, nemb[ligen] i dän staden iagh migh så wist
försäkrade på att få några tiender med påsten hemifrån, på
thett iagh wthi thenna min eensligheet måtte ha kunnat fått
den hugnadt till att förnima hurulunda min k[iäre] bror och
alla ihoop haffua bringat dänna Jul till, och till thett minsta
huru ther tillstår, måste iagh få höra att där inga breff fans,
män iagh will troo att med Guds hiälp dän nästa påsten lärer
reparera denna skadan, will iagh altså nu för dänna gången
haffua sagdt min k[iäre] b[ror] att iagh lärer draga een
fördeel och auantage  aff min siukdom, att iagh så expert och
förfahren bliffuer wthi Medicins  saaker, och lärer känna så
många slags balsamer, olior, salffuor och smörior att om iagh
dom alla wpräkna skulle måste iagh haffua meer platz än ett
breff tåla kan, så att iagh nu kan agera, om gud will iagh blir
bättre, en quacksalffuare när iagh will och tiden migh thertill
twinga skulle, och fattas migh allena dän ena kånsten till att
drika watn och spruta allaslags win igen, så wore iagh nästan
så godh göklare som dän i göteborgh war för 2 åhr sedan, för
dij de andre 2 qualiteter och egenskaper han hade, som war
att halta och spela wthur taskan kan iagh reda tämligen
doch guds förlåtet migh som så narras, iagh må bekenna dätt
ähr dän endaste lust iagh nu kan ha till att lee öffuer min
egen skada, och wille önska att thett hwar dagh wore
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påstedagh att iagh finge skriffua min k[iäre] b[ror] till, iagh
will likwäll förhåppas thett skall bli bättre med migh oansedt
iagh war i söndags på wägen till att gå hem i huszet där iagh
går till disk män iagh war näpligen komen wthför den första
trappan för än iagh måste wänna om och war migh
omöyeliget att gå wijdare. the Medicamenter som iagh nu
brukar ähr een tärpentinolia, och haar mitt lår indrukit
mehr olio och feet i denna krankheeten än pär målare har
druket brännewijn i alla sina liffsdagar, sedan låter iagh
Strijka dätt medh heetta sarffueter, och nött wp flere
sarffueter därpå än Måns kijl i alla sina dagar brukat haffuer
Jagh måste här med beslutha tiänstligen bediandes min
k[iäre] b[ror] wille skriffua migh till hwad ther förefaller i
wäszergöttland, nijtt kan min k[iäre] bror wthur farkiärs
breff förnimma. och befaler migh härmed i min k[iäre] brors
affection, aldrigh förhåppandes att iagh så öffuerflödigt
olijksam bliffua skall att iagh dän mister hwilken iagh migh
allena tröster wid, efter iagh ähr eder hörsame tiänare
Jean  Ekeblad M[anu propria]
Stokholm den 11 Januarrij  1653.
medan iagh sitter och skriffuer detta här så håller Greff
Jakob på och betalar sigh, för all sin ångest och plåga han
ledit haffuer i 3 åhr, wppå den wakra Ebba sparres röda
mun, tänk.
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19/1 1653    A Monsieur  Mon  frere  Claude
Ekebladh. à Stoola.

k[iäre] bror alt sedan i går iagh fik min k[iäre] brors så wäll
som alla de andre breffuen, haar iagh mäst inthet annart
giort än läszet dom, iagh waar så gladh att iagh alt sedan
föga har komit ihugh dätt onda iagh draags medh, iagh må
bekenna att dän lijkan har migh aldrigh händt tillförene att
iagh 8 breff på en gångh bekomit haffuer, och hade iagh
gärna seedt att sombliga hade för 8 dagar sedan komit, som
dätt sigh bort hade om posten ike fallerade, att iagh dästo
bättre därpå hade swara kunnat, iagh tackar min k[iäre]
b[ror] tillika medh för alt gott bewist, i sijnnerheet för dätt
min k[iäre] b[ror] icke haffuer förtrutit därpå att iagh
honum dee sakerna ike skaffade som bror begehrte, som bror
wäll orsak nogh hade till att göra, Gudh skall wetha huru
ondt dätt migh sielff giorde att iagh wthi denna ringa
occasionen icke bewisza kunde huru stor åstundan iagh
haffuer till att tiäna min k[iäre] b[ror] Män iagh will alla
Complimenter bestå låtha, efterdij iagh ähr äffuen så lithet
Capable till att göra dom, som iagh ähr till att nu gå wth på
södremalm eller att löpa på skrittskoo, hwarföre will iagh till
min k[iäre] b[ror]s breff migh förfogha och därttill swara,
och så som iagh däruthur kan see huruledes Farkiär sigh
wthi eensligheet inthett någon rooligheet skaffa kan, wthan
hans tanckar nogsampt wthur hans egitt breff nogsampt
förstådt, hwartill iagh wthi tiänstödmiukheet så wida iagh
haar kunnatt swarat haffuer, och tijckt att Farkiär giorde
illa ther han på någott sätt sigh någon frögd och
Contentement nu på sin ålder tillfogha kunne, att han sigh
then icke brukade, och iagh dätt för min person gärna see
skulle att han sigh wthur en sådan Melancolie wthgoffuo,
emedan doch han sin frija wilia häruthinnan att göra och
låtha haffuer, allenast beder iagh min k[iäre] b[ror] han wille
göra migh så mijket till wilies och låtha migh hemligen wetha
hwem ohngefehr den bliffua skall som wår släckt föröka
skall, efter min k[iäre] b[ror] så länge dröyer att skaffa osz
fleere Ekeblader, heller när skall iagh få höra de tienderna
från eder att i willa begee ehr wthur einsidlerståndet. Stortak
k[iäre] b[ror] som göra migh sådana relationer om edra
iagter, fördÿ iagh ähr en skelm hadde iagh icke ärnatt i dagh
om iagh inga breff fått hade, fodrat räkningh wthaff eer
huru många räffuar i denne winter ha hållit här, men inthet
höres aff hwad räffuekulorna, lännaren bogarna, saxen och
karet wthrättat haffua doch iagh fruktar dätt onda wädret
haffuer warit orsak därtill, hwilket och alt härtill effuenså
här warit haffuer, att dee som haffua warit och besökt migh
haffua sagt, att man wäll hade kunnatt drunkna i dij på
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gaturna, och altså reda så wida mÿket lik paris, Stolarna
troor iagh inthet haa något haft deras gångh än, om nu
Cometerna heller axlarna på dragarna ähra orsak därtill
weet iagh inthet. k[iäre] b[ror] när i nu få dee breff iagh de
förrige påstdagarna eder tillskriffuit haffuer så misztänka
inthet min fantaisie fördy iagh haffuer warit så förbulrat i
huffudet aff altförmijket ligga att iagh inthet weste hwad
iagh giorde, nu begijnnar iagh att kunna sittia temeligh wäll
Och Gud skee loff som wppehåller min k[iäre] b[ror] widh
hälszan, förtänka migh inthet som medh ett ordh förmanar
eder att i henne medh all möyeligheet Conseruera och bewara,
fördij iagh hade wäll aldrigh trodt att en sådan liten
incommoditet skulle ha så mijket på sigh som iagh nu
förnimer och ähr thett fransöska ordspråket sant som heeter:
Siukdomarna komma i gallop men dee gåå bort så fort som
en skiltkrät går Jagh förblifuer altidh eder wnderdånige
tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 19 January 1653
k[iäre] b[ror] iagh troor inthet att den Fransöska residenten
depecherar flere breff med påsten åth paris än iagh gör i dagh
åth skara, ibland andra ähr itt till fru margretha på kijhl
hwilken har sändt migh ett breff till öffuerst wiirtz hwarpå
iagh henne swarat haffuer efter han ähr rest åth ölandh. –
rätt nu fick iagh höra att hatzfärt leutnanten wnder gardiet
skall wara drunknadt i Rig men huru thett har gått till weet
iagh inthet. –
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26/1 1653    A Monsieur  Mon  frere  Claude
Ekebladh. à Stoola

kiäre bror iagh håppas i förtrijta inthet på att iagh låter eder
wetha huru wida iagh nu med mitt onda lår kommin ähr
nemb[ligen] att iagh nu haffuer öffuergiffuit både swenska
och tijska balberer och migh emillan fransoszernas händer
kastat the same som pläga kunna taga liffuet aff folk, nu
haffua de med åderlåtande begijnt och tappa igår 2 stora faat
aff migh, iagh räds likwäll inthet att thett skall ha någon
fahra med meigh, oansedt een hoffiunker mehr eller mindre
kan nicht wiel machen, the willa att iagh skall twinga migh
till att gå hwilket skeer m[ed] en sådan möda och så krokot i
rijggen att i dätt aldrigh troo kunna, och om iagh skulle nu
wahra förobligerat att gå till Stoola herifrån så kunne iagh
göra mitt facit  att hinna hem till att önska ehr ett gådt nijtt
åhr Ano  1654. Eliest haar iagh min gambla wärdinna
hwilken så öffuerlöper migh medh maat och twingar meigh
till att äta, så att i den staden andra pläga bliffua magra i
siukdomar bliffuer iagh så feet så i sku icke troo dätt, allenast
mijket ledesamt ähr dätt för migh och så oroligt ähr thett på
denna gatun att iagh ingen roo har om nätterna för
karoszer som koma och draga på gråmunckeholm och till
hertigh Adolf till FeldtM[arskalken] wrangel, G[reff] Jakob
och bengt horn (apropos  bengt horn ähr öffuerkamerherre)
om dagen blir iagh importunerat aff the poikarna som ropa så
iämerligen iiiiaaaagggghhhh hhhhaaaaaaaaaaaaaaaarrrr ssssiiiiuuuunnnnggggiiiitttt och lllläääässsszzzziiiitttt  kkkkiiiiaaaarrrreeee FFFFaaaaaaaaaaaaaaaarrrr
oooocccchhhh mmmmoooooooooooorrrr all min roo sedan ähr att höra om aftonerna
huru dätt går snart ta fast tuffuen ta fast tÿffuen och sedan
aff the fuktige bröderna som säija hij haaa heij lustigh flink
flisk flask med wäriorn[a] i gatun wetha i än mörner som
haar giffuit sin fästemöö kårgh man will säija att wittenbärg
har giordt dättsam[m]a med sin, blir dätt altså mijket
gemeent efter lindormens exempel, kärbärgh reste hädan i
förregår åth tijskland och togh inthet affskeed aff försten
oansedt han fik gådt pasz, heel malcontent[,] iagh ähr eder
willige tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 26 Januarij 1653.
rättnu war den fransöska balberaren drånningens här, och
wille åter igen slå migh åhra iagh hade nogh till att göra att
öffuertahla honum att töffua till i morgon och då måste iagh
och taga purgation  hielp gudh. –
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2/2 1653    A Mons[ieu]r Mon  frere  Claude
       Ekebladh Stoola

Sedan iagh skreff min k[iäre] bror till seneste haffuer iagh
warit 2 gånger wthur min kammar doch inthet längre än
dijtt iagh går till måltidh män med hwadh möda thett skedt
ähr will iagh spaara att bemöda eder medh[,] allenast will
iagh låtha eder wetha att nu åter på nijtt igen sedan iagh
haar begijnt att något komma migh till ähr min påike åter
fallen i en hård sielffua så att iagh illa brijdd ähr på hwilken
sidan iagh wänner mig och aldrigh troor iagh att någon i sijn
dagar haar medh större förtreet och wederwärtigheet begijnt
ett nijtt ähr, än effuen iagh dätta närwarande 53s åhret
giordt haffuer och om iagh wiste att iagh dätt så fullbringa
skulle wille iagh för önska migh iagh weet inthet hwad fördÿ
iagh troor inthet wärre här i wärden wara. k[iäre] b[ror] i
dagh war iagh i storekiijrkan i prädikan[,] ther sågh iagh
öff[uersten] Jahan staken med en tunn tubins kappa på sigh
han böd till på allahanda sätt att swäpa henne kring om
axlarna till att få någon wärma ther aff män ther ähr ondt
att taga ther inthet ähr. förlåter mig som skriffuer så illa
iagh haar elakt skrifftÿg och fruszin ähr iagh om händerna.
iagh glömde att låtha eder wetha att min fransöska
åderlåtare ähr bleffuen siuk eliest hade han låthit migh länge
sedan [tri]die gången åhran. iagh så wäll som han måste
patientera Förlåtha migh k[iäre] b[ror] iagh ähr rätt heelt
galen i huffudit eder tiänare
Jean  Ekeblad M[anu propria]
Stok[holm] 2 februarij 1653
Greff göstaf torstensohn som ähr i Strasburgh haffuer
thersamastädes på drånningens födelsedagh stält an ett
ringrennande med adelen och sielff sin egen prisz wunnit
som han wpsatt hade. FeldtM[arskalken] königsmark den
äldsta sohnen ähr bleffuen ihiällstucken i leipsich aff
studenter om natten man kan inthet wetha hwem thett
giordt haffuer
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9/2 1653    A Monsieur  Mon  frere  Claude  Ekebladh
       [] à Stoola.

kiäre bror iagh haffuer nu medh torszdags påsten så wäll
som tiszdags påsten bekomitt breff från min k[iäre] b[ror]
Gud signe bror som inthett glömer bort migh på heelleredt,
och komer i hugh migh i skara, Och sedan haffuer iagh
bekomit Jahan wglas breff[,] om iagh wiste han wore än
quar skulle iagh med någon nij present  eller näszefor
wpwackta honum män iagh will wpskiuta sådant till härnest,
och allena låtha min k[iäre] b[ror] wetha att iagh migh så
öffuermåthan förundrat haffuer öffuer dätt mirakel på stola
ähr händt ia mijket mehr än öffuer alla tthe tekn och wnder
på himmelen skedda ähra, när iagh förnam att i haffua
bekomit en hwit hund en röö räff och en gammal kiäring,
som sijster Margretha skriffuer, i eer räffuekulla, män iagh
hade willa önskat att the 3 odiuren hadde mått warit alla på
engång theruthi och att min k[iäre] b[ror] hade sielff kommit
till att witia kulan iagh menar i skulla haffua bleffuit
förskräkt däröffuer, och troor att i wäll skulle haffua leedt så
mijket däråth som iagh giorde när iagh laasz i farkiärs breeff
att wij nu ha både käringe och Gubbehåla i kalffhagen, iagh
hade wäll haft lust till att see the 3 bestarna sittia i hop i
gruffuan och grina åth hwar andra till att iudicera hwilken
som har grinatt wärst aff dom, iagh må bekenna thett wa[r]
nogh. k[iäre] b[ror] efter eder begäran skulla i wetha att
hertigh Adolf förreste harifrån den 4 huius till wastena och
warder med thett första reszandes till hans kong[elige]
höög[heet] hwilken säijes opaszligh wara, hans kong[elige]
höög[heet] ähr på öland. hertigh Adolffs förstinna förreszer i
dagh och hedan efter åth wastena, man menar och att hans
F[örstlige] N[åde] hertigh Adolf reszer med första skee kan
till sitt Gouuernement till götheborgh efter han inthet haffuer
willat tagit emoot Ricksmarskalksämbethe, Och osz emillan
sagdt män k[iäre] b[ror] låtha inthet någon wethat, så ähr
han härifrån rest mijket mal content hwad orsaken egentligh
ähr kan iagh så inthet wetha, män besijnnerligen ähr en
jalousie  och argwohn honum och G[reff] totten emillan efter
Greff totten bliffuer affhållin aff hennes M[ayes]t[ät]
hwilken honum kanskee förtrijter. Gubben åke axelsons
bröllop ähr wäll afflupit han begijnner att excercera sigh på
nÿtt igän. anders krusz ähr och här håller sigh så grant och
moijtt frågar alt om i inthet ha fördt slackt eller eij, han har
ärnat sigh i wår på siöstaten att fölgia med the 30 skepen som
skulla i fält till watn män hwart weet iagh inthet. k[iäre]
b[ror] låtha migh wetha om i resza åth öland och huru snart
emedan inthet till att fördröija ähr om i willa finna hertigh
adolf där, Gud giffue till lijka, iagh begijnner nu till att gå
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något wth oansedt med möda, hwilket i wäll aff mina breff
märkia kunna efter iagh inthet troor det lucktar så mijket aff
smörier och salffuor som de förrige giordt haffua men i dän
staden ähr min poike dödhsiuk aff hwardags sielffua, så att
dätt skall ändoch wara klijpt. härmed will iagh befalla eder
Gudh M[onsieu]r hans Wrangel taka eder för eer hälszningh
sade sigh estre  vostre treshumble seruiteur män inthet så mijket
som iagh hwilken pretenderar att dö eder trogne och ödmiuke
tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stok[holm] den 9 februa[r]ij 1653.
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16/2 1653    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
Ekebladh à Stoola.

k[iäre] bror Edert breff bekom iagh i går med ordinary
påsten, med ett innelÿkt från Farkiär så wäll som sijster
margretha iagh hade fulle inthet trodt att bekoma några
denna påstdagen emedan iagh så kårt tillförene bekomit
hade, iagh takar min k[iäre] bror som inthet ledes wid att
skriffua migh till, och i sijnnerheet för dän iagtrelationen
hwilken migh öffuer alla måtto Contenterat haffuer, och
haffuer iagh sedan eftertänkt, när iagh hörde att kurland
allena så mijket giordt dätt ofta the stora herrarna i
Frankerike icke med 200 stijken hundar göra kunna, att den
lusten har måtta warit mijket stor, hwem skulle ha trodt
honum därom när han stogh nedre i wår skogh och ijffdes
åth haren när han fik see honum. o måtte iagh då engång ha
den lusten att iagh måtte få höra den öffuermåttan plaisiren
som iagh migh inbillar min k[iäre] b[ror] esomoftast haffuer,
män iagh fruktar fast Om iagh än woro tillstädes woro iagh
ändoch onijttigh wthi dätt tillståndet iagh änu ähr emedan
iagh än en stor plåga lider i låret. iagh ähr glad att höra att
bror har fått sin mårten igän oansedt han har sletit aff några
slängiar, män dätt borde fahnen ta dom före och dätt måste
bror inthet så fahra låtha eliest skull wäll wåld gå öffuer rätt,
för dän förlusten bror har ledit med sin Casimirus will iagh
giffua honum sama Consolation som seneca gaff åth en som
sörgde sitt döda barn, nembligen, han skulle giffua sigh
tillfreds fast om wärket war dödt, så leffde ändå
wärkmästaren och fårman där andra wthi formeras kunne,
lika så håppas iagh att per gösteson leffuer än, och fast om an
hans wärkstad wpbränd wore så ähr äntå medel till att
reparera thett feelet. Rättnu war anders kruszes dräng här
och hämpta aff min gambla skiöttebösza, hwilken iagh åter
till andra gången har måst giffua honum, han går här och
besöker sin gambla swåger h[err] åke, Med Jungfru ingebår
kåsze menar iagh thett bliffuer wäll therwid som hon reda
wthloffuat haffuer emedan iagh nu 2 breff aff henne bekom
med Fru Marina på biursnäsz som ähr här i staden, theri
hon sigh tillsäijer med thett första goda wägar bliffua kan
sigh till biursnäsz begiffua, och thersammastädes wthi min
närwarelse testamentet sålunda ställa att thett kraftigt nogh
bliffua skall[,] thes Copia skall iagh inthet försuma min
k[iäre] b[ror] att öffuer senda, om thett ike så skeer för än
hon wnderskriffuin bliffuer skall iagh likwäll see till att hon
wäll kan stält bliffua och wthan min k[iäre] brors præiudice ,
hon beer migh i sina breff hälsza min k[iäre] b[ror] och wille
gärna skriffua bror till, men excuserar sigh inthet wetha
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hwarest bror till att antreffa ähr. Jagh Förbliffuer härmed
M[in] k[iäre] brors ödmiuke tiänar
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 16 febru[ar]y 1653
herren herren Monsieur zweijbärghs fru som i känna wäll
han i götheborg lägra ähr här död i barnsäng med barnet
sedan hon likwäll war wigd wid honum
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3/3 1653    A Monsieur  Mon  frere  Claude  Ekebladh
       à [] Stoola

högtahrade kiäre bror Jagh haffuer bekommit edert breff
tillika med taksäÿelsen för 2 ark paper, inthet giordes likwäll
så stora taksäijelser behoff för så litet, iagh beer min k[iäre]
bror låt osz inthet bruka Complimenter osz emillan, dätt ähr
nogh att dee här dageligen behöffuas till wackta sigh för den
ena och fixera den andra. Först förnimer iagh aff brors breff
att bror haar ärnat sigh åth öland, hwarest att bror måtte
haffua en god expedition  på sina ährande will iagh önska.
iagh förståår och att bror haffuer budit till att göra tore
olson warhaftigh, män iagh rädes thett ähr förgeffues,
emedan som iagh hördt haffuer många tillförene theras
omak på honum förlohrat haffua, Om han nu will klaga
menar iagh att han får legenheet därtill emedan Greff
Magnus har ärnat sigh åth westergiötland med första, men
emedan han hosz honum och passerar för en vocatiuus  troor
iagh hann inthet lährer stordt sköta hans klagomåhl. allenast
att Mons[ieu]r Casmirus kom tillrätta ähr migh kärt. iagh
takar bror för alt i hop dätt bror migh auiseradt haffuer Och
weet inthett nijtt wthan att dätt wist ähr att G[reff] Göstaf
linnarson död ähr, och Greffuinnan förlåffuat med Greffue
pär k[iäre] b[ror] skriffua migh till från wastena heller från
öland Jagh ähr eder tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 3 Martij  1653.
plus så sku i wetha att hans wrangels håår som till förene war
rött ähr nu bleffuit sådan färga som mitt igenom konst
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28/4 1653    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
Ekebladh à Stoola

kiäre bror thett ähr nu widh pasz 3 åhr sedan iagh skreff min
k[iäre] bror till oansedt iagh dageligen aff min k[iäre] bror
breff bekommit haffuer, i sijnnerheet fan iagh här för migh
sedan iagh kom från per lilia, 3 stijken breff från min k[iäre]
b[ror] dett ena aff Grimstorp dett andra aff Stola och dett
tridie aff skara, wthi hwilka iagh förnimer att tore olson gör
sigh mäkta muszigh med sin örefijl äntroo han hade fått
meer hwad skulle han icke då begijnna men om iagh mins
rätt tijcker migh att han fik en hop tårra slängar för 2 åhr
sedan hosz tureszons på tranebärg och dom tårka han så in
och talte inthet därom, anbelangandes thett bror fruktar sigh
aff honu[m] wara illa angiffuin hosz Greff Magno , så haar
migh Mons[ieu]r lidenius hans secreterar sagdt att Greffuen
haar mäst ledt åth hans klagemåhl, och tijckt nästan som
rätt wore för dän narren, haar doch latit swara honu[m] där
han wijste sådant wara skeedt honu[m] sielff till despect skulle
han wäll söka till att reuangerat men ther allena tore olson
orsak härtill giffuet haffuer wiste han häruthi inthet att
sökia. aff Gouuerneuren Anners Erikson haar iagh inthet
hördt eij heller förståår iagh hwad thett betijder om the
ringar bror skriffuer migh till om, när iagh något wist därom
weeta fåår skall iagh tachera  att göra min flijtt wthi hwad
iagh kan efter min skijldigheet att tiäna min k[iäre] bror,
månne dee ringarna bemärkia någott ouplöszliget förbund
k[iäre] b[ror] låtha migh wetha, fördij iagh ähr secret  iagh
haffuer rätt en hiertans lust att höra aff the månge änder
och årrar och dett ena med dett andra som hugg fåå, dätt
war ett fahr[li]gt moord, gud giffue thett icke betijder något
krijgh, medan iagh war en 14 dagar på landet skött iagh icke
till dätt ringaste wthan bondehundar och thett hade så när
bekomit osz illa ibland the rospikiske skälmarna hade wij icke
komit wndan, anders krusz war med haar nu ondt i sijna
ögon att han inthet får gå wth, han iämrar sigh så swåra
k[iäre] bror sewe ribbingh ähr nu leutnant bleffuen wnder
thett Compagniet som General maior lind skall Commendera
wthi hwilka kommer luter adels bursar och marchera  allena
med hällebarder, en fransosz ähr åckså leutnant, män att
sewe ribbing ähr kommin därtill kommer att Mons[ieu]r
Steenbärgh har knulla hans sijster etC[etera] Smidten troor
iagh wist ähr här fördij senast iagh war på gatun för 6 dagar
sedan sågh iagh honum gå ther, Jahan wglas breff haar iagh
bekomit däruthi han förmählar eer haffua en stor
prerogati[f] för migh i dätt i betala för en örefijll och iagh
haar böött för läpeiäll män tijst låt migh få swara honum
med lördagspåsten k[iäre] bror iagh weet inthet sijnnerliget



8 4

nijtt meer än dätt iagh haar skreffui[t] farkiär till, allenast
förmenar iagh till att draga wth till Jungfru ingebår kåsze
först iagh något lärer orka, Eliest swär iagh på att thett nu så
ledesamt här wid hoffuet blir att iagh leeds wid att leffua, ia i
kunna inthet troo med hwad förtreet wij här bringe wår
elendige tid till, män troo migh i sku få höra stora
förandringar ennan kort tidh. apropos  om dätt bror
förmählar om domen[,] om iagh kan finna igen till nästa
påst skall iagh sända eer en Copia aff prophetien huru domen
skall koma tillkom[mande] 1656 Eder harmed gud
befallandes och ödmiuke tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 28. April 1653
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4/5 1653    A Monsieur  Mons[ieu]r mon frere
       Claude Ekeblad à Stola.

Monsieur  mon  bien  aimé  frere
Edert breff med Gouuerneuren anders Erickson haffuer iagh
bekomit, tillika med den asken hwaruthi en klåka med 5
demanteringar war, och 6 ducater[,] orsaken hwarföre iagh
dom så seent bekommit haffuer, ähr thenna att
Gouuerneuren har warit förorsakadt att sigh på wägen
någott wppehålla, aff en skielffua doch nu Gudh skee låff
mästedeels bättre däraff, meigh brijter hon änu hwarannan
dagh hårdt. anbelangandes thett min kiäre bror begärar att
iagh hans ringar skall förandra låtha på bästa modet, så
haffuer iagh först warit hoosz en tijsk Jubilerer med dom och
där sedt wth de moder som migh bäst föllo och dom altså
genast till en gullsmed brackte att därpå arbetha låtha, Gudh
giffue thett måtte eliest wara min k[iäre] b[ror] till behagh,
och till försäkringh haffuer iagh haft Jubilereren med migh
hwilken ähr min gode wän och migh inthet bedraga skall, på
thett icke stennarna må förwäxlade bliffua Sålunda haffuer
iagh bestält att omkringh den stora mångkantiga stenen
skulle alla the små settias som sutto i den gröna ringen
emedan dee fleere ähra, aff dom däromkringh tillförene sutto
later iagh och göra en roosz apart  skall inthet komma illa,
sedan aff then stora fijrkanta låter iagh sättia twå aff then
kårszringen på bäggie sidor, kan där då bliffua något öffuer
skall iagh laga att en liten med een steen Därtill giord
bliffuer, i then andra wekan har han låffuat migh dom igen,
brors klåka ähr och reda färdigh där henne inthet annart
fattas, thett wärsta bliffuer på hwad sätt iagh skall koma till
att senda dom tillbakans igen, fördij med påsten ähr thett
osäkert, iagh måste wäll affwänta någon wisz som reszer
fruktar iagh. Stoor tack kiäre b[ror] som offrera eder till att
tiäna migh i sådana så wäll som andra fall igen, den första
tiänsten, wid thett humeur  iagh nu ähr behöffuer iagh inthet
så snart, män then andra haffuer iagh reda mehr nutit och
kanskee miszbrukat, än iagh i alla mina liffsdagar förskijlla
kan k[iäre] bror om i resza snart till kafflarna, hwilket
wthan twiffel min k[iäre] b[ror] ofta görandes warder, om
Amor haar eliest thett maneret An[n]o [16]53. som han hade
[16]51. då iagh hade omgänge med honum, Så beder iagh
tiänstligen min k[iäre] b[ror] wille obeswärat dom så flijtigt
takat haffua för deras hälszning, och säija dom därhoosz, att
sedan en långh tidh iagh wthi en ewig impatience warit
haffuer att mehr bekant med dom bliffua, däszförinnan blir
iagh deras trogne tiänare så länge iagh leffuer, iagh låffuade
seenst sända bror prophetien[,] originalet ligger nu häruthi
efter iagh inthet må affcopiat, till pingsdagh reszer iagh om
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iagh orkar till biursnäsz ther tå Jungfru ingebår som hon
migh haffuer säija låtit sigh finnandes warder thes wthgång
skall bror få wetha[,] iagh ähr M[in] k[iäre] b[ror]s
redebogne tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 4 may  1653
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11/5 1653    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
Ekeblad mon  tres cher  frere  à Stoola

högtährade kiäre Bror
Jagh hade så när acktad begijnt importunera edra öron med
en lamentationsskrift Om mitt leffuerne, hurulunda iagh nu
begijnner må bättre än iagh gärna wille, iagh tror inthet att
många skulla finnas som klaga öffuer att må förwäll, men
naturen har wnderligen skikad alltingh att man iu altidh
måste ha något att klaga öffuer, som förhindrar ens
Contentement ia fins där någon som i sigh sielff Content leffuer
så har dätt ändoch ingen warelse, Jagh will remittera  orsaken
till min ängslan till en annangång, och säija min k[iäre]
B[ror] att iagh haar giordt min största flijtt att the ringarna
kunde bliffua neerskikade med Erik stake som reszer härifrån
idag män om iagh kan öffuertala honum att bliffua till
morgon bittida skall iagh wist sända dom med honum fördij
wthan faute  bli de färdiga thertill, iagh wille önska att the så
kunde behaga min k[iäre] b[ror] som iagh gärna wille M[in]
k[iäre] b[ror]s ödmiuke tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 11 May  1653.
Gouuerneuren anders Erickson sade sigh igår då iagh war
hosz honum wilia som i mårgon förresza öffuer åth liffland
iagh haar i dagh warit till måltid hosz hertig adolf där han
talte om bror och sade att öland behaga eer wäll män inthet
talte han om tore olson, tore olson ähr affsatt med sin tiänst
sade greff Magnus secreterer.
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15/5 1653    i twiffla iu icke att detta breffuet hörer
eer till oansedt iagh icke sätter A
Mons[ieu]r Claude e[t]C[etera] med
fulla bokstäffuer

högtährade kiäre Bror
Jagh sänder min kiäre bror här innelijckt 3 stijken
demanteringar som iagh aff de bror skika migh haffuer göra
låtit, på dätta sättet bäras de nu wäll mäst, män som iagh
märker wthur min k[iäre] br[or]s breff att han begehrte en 4
eller 5 aff the månge små stenarna, så hade thett wäll skee
kunnatt, män arbetslöhnen skulla ha komit mehr till att stå
än ringarna aff wärde bleffuit hade. Att iagh haar latit satt
the 7 steenarna wthi then ena ringen, thertill rådde migh en
förnembd Jubilerer, och migh tijcker och att thett inthet
kommer illa, med then ena som ähr wphögd mitt wthi. Män
i sijnnerheet behagar migh den stora kantiga steenen med the
eloffua stena wthom hwilken bliffuer estimeradt till 70
R[ichs]d[ale]r, och den med de 7 stenar wthi till 40
R[ichs]d[ale]r, och den [tri]die med den fijrkantige stenen
wthi och the 4 små bliffuer skattat till en 30 R[ichs]d[ale]r
efter stenen ähr någut gul eliest sade Jubileraren att han wäll
50 wärd wore, Gud giffue de måtte behaga bror, Ett glasz
haar iagh och fulle skaffat i klåkan och bättre kunne iagh
inthet få dätt, iagh wille önska att iagh nu så hadde
wthrättatt dätta för min k[iäre] bror att iagh härefter om
någott mehr där iagh Capable wore måtte ombetrodd bliffua.
karen med hwilken iagh sänder dom haffuer presidenten i
götheborgh Mons[ieu]r Broman försäkradt migh på att han
skall wara wisz nogh, han ähr een rådmans son i
Götheborgh, han haffuer och låffuatt sigh leffuerera asken
som de liggia wthi åth bispen Mester oluf i skara, hwarom
iagh förhåppas min k[iäre] bror skall få tiender med nästa
påst för än thetta kommer fram, fattas nu allena att iagh gör
min k[iäre] bror räkenskap för penningarna min k[iäre] bror
förtrodde migh, så förhåppas iagh att min k[iäre] B[ror]
troor migh att iagh med dee 6 ducater tillika med dett gulle
som öffuerbleeff aff the 5 ringarna ähr wthkomin till att
betahla kristalglaszet så wäl som ringarnas arbetslön, aff mitt
egit haar warit migh omöyeliget (:oansedt iagh gärna hade
willat:/ något att tilllägia, den dar nichts ist da hatt etC[etera]
fördij iagh swär min k[iäre] B[ror] dätt till att iagh icke den
ringeste penning änu sedan bror war här bekomit haffuer,
och till öffuerflöd willa the ge osz Commis för dätta
innewarande halffua åhrs lön, och där icke den ährlige axel
tott migh med en 20 R[ichs]d[ale]r till läns Assisterat  hade
wthi min siukdom hadde iagh ware wärre än illa däran, och
sedan thett som aldra förtreteligaste ähr att een med sådana
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sura ögon och förackt ansedd bliffuer aff Creditorerne nähr
man icke stundom med något geer dom håp, iagh will
wphöra medh thenna ledesama klagewijszan, och will bedia
min k[iäre] bror wille hälsza f[a]rki[ä]r och sijskona när i få
tala wid dom sidst beer iagh eer kiäre bror att i wille
tiänstwänligen hälsza dijtt som iagh inbillar migh denne
ringarna ähra ärnade och försäkra migh om eder så behagar
Om desze omständigheeter på dätt iagh efter min skijldigheet
må få orsack till thett minsta att wpwackta henne wthi min
frånwarelse med mina breff, oansedt iagh wäll sådant
tillförene hade bort göra doch denne wiszheeten skulle hon
mehr bringa migh thertill, för den stora affection iagh till min
k[iäre] bror drager så som Min k[iäre] brors trogne och
ödmiuke tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 15 May  1653
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19/5 1653    A Monsieur  Mons[ieu]r le Maior  Clasz
Ekebladh till Stoola. à Skara. Cito
Cito .

kiäre bror. J går som war den 18 hui[us] förreste härifrån en
rådmans son i götheborgh, och efter han igenom skara skulle
så skikade iagh medh honum den klockan tillika medh the
ringarna 3 stijken som iagh här haffuer göra låtit, och han
låffua migh att öffuerleffuera dettsama wthi bispen mester
olufs husz antingen till honum sielff eller till hustru[n] i hans
frånwaran, ther min k[iäre] b[ror] behagar strax han thetta
bekommandes warder låtha affhämpta thett, emedan iagh
wthenpå paquetet begährt haffuer att thett ther så länge
måtte i gått bewahr bliffua, bättre lägenheet har iagh inthet
kunnat bekomma för denne gången att öffuerskika dätt,
förhåppas att detta skall wara wist nogh som presidenten
Mons[ieu]r Broman migh försäkrat haffuer, Ett breff har
iagh och inlagdt till min k[iäre] b[ror] i sam[m]a paquet om
huru och på hwad sätt iagh thett för min k[iäre] b[ror]
bestält haffuer, ther iagh wijdare någon tiänst bewijsza kan
wille min k[iäre] b[ror] migh dristigt employera, och iagh skall
altidh willigh finnas till sådant och alt annar[t] ifrån min
k[iäre] bror och Fark[iär] har iagh nu i långh tidh inga
tiender haft, beder ödmiukeligen min k[iäre] B[ror] wille
migh obeswärat wetha låtha om Fark[iär] reszer åth
halmstad och hwer min k[iäre] b[ror] nu ähr, sedan wille
min k[iäre] bror excusera migh hosz Fark[iär] att iagh denne
gången inthet skriffuer honu[m] till iagh weet inthet
sijnnerliget nijtt, wthan att den fransöska Ambasadeuren togh
sitt affsked i Måndags och bleeff beskenckt med
förährringgar[,] han och heela hans suite förreszer hedan
som i morgon, Eliest döör här wakert i staden besijnnerligen
på malmarna, medh nästa påst skall iagh låtha min k[iäre]
b[ror] wetha om iagh reeszer till Jungfruen kåszen, och
sedan desz wthgång. k[iäre] b[ror] förlåtha migh som
skriffuer så mijket laprij durcheinander. iagh ähr så förbrijdd
i huffudet, besijnnerligen nu sedan min roo anders kruusz,
nu i går bortreste hem till sin sijsters bröllop som skall ha Erik
fleming och står om nästkom[mande] söndag han hade
gärna haft migh med sigh om lägenheeten så hade willet
giffuet sigh, lätt och hälsza eer mÿket flitigh, ich will euch
auch was heimliches wertrauen er zo[g] mit ein dr[üppe]rt
d[...] törs nu och inthet längre wppehålla [min] k[iäre] B[ror]
med denna skriften, fördy iagh war aldrigh i wärre humeur i
min dagar, weet i orsaken, iagh haar warit i dagh wppe i
räknekammaren och taalt med Fa: Falkenbärgh om min lön
och inthet gått swar bekomit, iagh will inthet mehr skriffua
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därom förgee migh min raszheet Jagh ähr och bliffuer altidh
min k[iäre] B[ror]s wndertiänstlige tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 19 May 1653
hans nampn som iagh haar sändt dän asken medh ähr bärtel
dillinghuszen, Student ifrån wpsala, hans faar heeter
wedicken dillinghuszen rådman i götheborgh.
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25/5 1653    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
Ekebladh à Stola.

Mon  frere  bienhonoré, detta breff sänder iagh min k[iäre]
bror som skall swara honu[m] till twenne aff min k[iäre]
berors, thett första från Götheborgh hwilket betijgar att min
k[iäre] bror än widh Gudh hälsza stadd ähr i dätt han orkar
göra sigh ondt i huffudet, iagh förmin person, förhåppas och
nu snart att bliffua så stark att kunna göra min granne
beskeed, angåande the ringarna min k[iäre] bror skriffuer
om, så förhåppas iagh att min k[iäre] bror dom nu reda
bekomit haffuer efter then anledning iagh med senste påsten
min k[iäre] bror därom gaff, hwar och icke så måste min
k[iäre] bror wetha att iagh sände dom med een rådmans son i
Götheborg bärtel dillinghuszen benembd till att leffuerera
dom wthi bispens husz i skara ther min k[iäre] b[ror]
efterfråga låtha kan, iagh förhåppas the skulla inthet kunna
förkåmma wthan allförstor olijka, om thett icke kunne skee
igenom Master oluffs förseande där han skulle Catholisk
bl[i]ffa, emedan han så äntligen will haffua käijsaren till
luthersk, Jagh ähr och nu extraordinari glad öffue[r] att
förnimma att min k[iäre] b[ror] migh sin dessein wppenbahra
will, och dristar migh nu så mijket mehr till att Önska min
k[iäre] b[ror] all sielffbegährligh lijka och framgång till
thetta sitt förehaffuande, Och må iagh wäll bekenna att iagh
wthaff hiärtat Jaloux bleffuit hade ther någon annor än
m[in] [kiäre bror] [...] Jungfruen bortröff[uat] [...] där iagh
försäkrad ähr att min k[iäre] b[ror] bekomer dän
dijgdesamaste, iagh will nu inthet säija then sköneste heela
landet weet fulle att hon därföre hållin warder, och
frommaste Dame som iagh kenner twifflar altså ingelunda
darpå att häruthaff then lijkesammaste mariage eller
giftermåhl fölia skall som nijligen skeedt ähr, emedan så få
wäll angå, iagh skulle fulle räkna wp en hoop för eer som i
meningen att gifta sigh haffua förgiftat sigh men efter iagh
några wänner theribland haffuer will iagh förtigat, i
sijnnerheet ähr iagh pär lilias tiänare etC[etera] deszförinnan
håller och æstimerar iagh dätt för dätt högsta goda om
hwilket så många disputeradt haffua, att haffua lägenheet till
att tillbringa sin tidh med en dijgdesam hustru wthi roligheet,
med omgänge aff Goda wänner, En annan gång när iagh
får wetha huru snart i haffua ärnat eer till storms, oansedt
iagh well troor att fästningen sigh med accord
öffuergiffuandes warder, skall iagh tala mehr härom,
däszförinnan må i wetha att iagh förmenar att resza till
biursnäsz och kanskee till Jungfruens gård hagebij
nästkommande pingstafton och däsz wthrättelse min k[iäre]
b[ror] auisera, iagh ähr så glad att iagh haar orsak till att gee
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migh något litet wth på landet fördij här i staden seer man
inthet annart än murarna och gaturna, och weet man
nästan inthet [om] thett ähr sommar eller eij, om icke
sallaten [...] hertigh Adolffs Stallmästare Mons[ieu]r
åldenburg bad meigh i går skriffua min k[iäre] b[ror] till på
härtigens wägna och bedia eer i wille ha omack och resza till
hindrick reuter och besee hans hwijta pålack, och där i
honum wthan feel befunno skulle i i härtigens nampn
förhöra om hindrick icke skulle willa afflåtha honum efter
han behöffuer redhästar, och där så wore att han wille göra
hertigen den wenskapen och afflåtha honu[m], skulle han
låtha skika hÿtt wp honu[m] så wille han wäll Contentera
honu[m] och om priszen wäll koma öffuereens, hertigen har
och sielff spordt migh om sama häst om han war gammal
thett iagh inthet wiste, härupå begärar han fulle swar med
dätt första, och iagh för denne gången begärar inthet mehr
wthan att min k[iäre] b[ror] mig altidh i sin goda grace
conseruera wille, som sin tiänstwillige och ödmiuke tiänar
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 25 May 1653
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8/6 1653    A Monsieur  Monsieur  Claude  Ekeblad à
       Stola.

kiäre bror, En menniska som haar redet en 14 mijll om dagen
och tråttat wth så många åthskillige gästgiffuarhästar ähr
fulle till att excusera om han skriffuer något illa hälst emedan
hasten migh presserar och iagh migh mästedeels för påstens
skull i dagh hastat haffuer,[] män wthan drögsmåhl skall
iagh låtha eder här på paperet wetha att iagh på hagebij
hoosz Jungfru Jngebår kåsze warit haffuer, hwilket henne
wäll behagade att iagh till hene kom, hon fägna migh dätt
bästa hon kunde, och badh hälsza min k[iäre] B[ror] och
honu[m] hennes wilie förnima låtha nembligen hon begärar
först dätt hon min k[iäre] b[ror] och migh tillskriffuit
haffuer att wij måtte haa omsårg om att hennes lijk, där
Gudh henne kalla skulle, måtte wäll till graffua komma,
testamentet hon wthlåffuatt haffuer will hon nu i
tillkommande wicka skriffua låtha hosz fru Marina på
biursnäsz, om gården hagebÿ och alla hennes löszöron, och i
fall att hon igenom en hastig död skulle hädan rÿckt bliffua i
wår frånwarelse, haar hon afftalt med sin kiijrkieheerde att
han testamentet så wäll som inuentariumet på löszörona till
sigh annama skall, såsom och [] nijklarna till hwad ther
finnas kan, gården ähr tämeligh waker ligger wthmed en siö
och tijkes wäll skiuterij wara, i sÿnnerheet wankar där
wargar fult, så att the mista alla the wng kreatur de haa,
oansedt the ofta skallar och iagdter efter dom anställa, iagh
må bekenna om iagh hade troodt att dätt hade legat så långt
borte så hade iagh inthet dristat migh dijtt dätt ligger inthet
långt på dänna sidan om arboga, med sama omak war iagh
och hosz andersz krusz på hans gård, och hade iagh wäll
inthet sluppit honum så snart om icke drånningens resza till
Nÿköping migh förhindrat hade, per krusz war där och de
lathe båda flitigt hälsa eder, Jagh märkte och wthaff fru
Marina på biursznäsz att thett högeligen förtrÿter fru
Margretha kåsze att hennes sÿster inthet betroor henne om
sin begraffning så wäll som och om testamentet, men hon
kan inthet förhindra henne till att handla med sina kiöpta så
wäll som giffna meddel som hon will, emedan hon goda
kraftiga kiöpebreff haffuer och alt betalt ähr, deras bror
anders kåsze går här i staden halff nakot och haar inthet till
bästa wthan förtärdt alt dätt han ägt haffuer därföre will
hon icke häller unna honum något aff dätt sina på thett icke
dätt samaledes måtte förslöszat bliffua, dän hustruen han
togh här i staden för några åhr sedan haar han kiört ifrån
sigh. nÿa tiender kan min k[iäre] bror inthet prætendera aff
en person som icke haar sedt uth på gatun sedan han kom i
kamaren där till med, oansedt iagh tidh hade till att gå wth
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och erfahra något, skulle mitt lår migh dätt inthet tillåtha
hwilket nu aff denna hastiga ridningen åther heelt katoliskt
bleffuit ähr, doch skulla i wetha att h[err] Matthias soop död
ähr som i morgon 8 dagar sedan, iagh ähr eliest mÿket
bekijmbrat om att iagh ingen wiszheet haffuer om min
k[iäre] b[ror] haar bekomit ringarna wäll tillhanda[,] låtha
migh wetha dätt om eder behagar, och förlåtha migh att
iagh inthet orkar skriffua mehr wthan will därmed gå lägga
migh och klåkan ähr snart halffgången till 8[,] jagh ähr min
kiäre b[ror]s ödmiuke tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 8 Junij  1653
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15/6 1653    A Mons[ieu]r Monsieur Claude
Ekebladh à Stola.

Monsieur  mon  frere
Jagh förnimmer aff hiertat ogärna wthur min k[iäre] brors
breff iagh igår medh påsten bekom, att min k[iäre] b[ror]
inthet ändå hade bekomit the saker iagh med then
Götheborgs mannen sände, iagh will aldrigh förhåppas the
skulla kunna förkomma, emedan thett en wisz mans son i
Götheborg ähr och aff præsidenten bromans släckt, hwilken
migh sielff därtill rådde att iagh med honu[m] skicka skulle,
iagh förhåppas med första wijdare wiszheet därom, iagh
frögdar mig öffuer att min k[iäre] b[ror] ähr wäll
hemkomi[n] ifrån sin tour han giordt haffuer i
wästtergiötland, och beklagar allenast den gode Carl bonde
som med den siukdomen ähr belastadt, endeels för hans skull
och endeels för min egen skull i dätt iagh wthi desze
laatemansdagar nu wid hoffet wankar, och een släng
däruthaff haffuer sedan mitt låår inthet will tillåtha mig så
till att exercera migh som tillfören[e] i bållhuszet och annart,
ehuruwäll iagh tett wäll mijket gärna wille. iagh förnimmer
att Sijster Maria wgla begerar wetha om fruentimbers
klädebonat och om de bähra mijcke spitzar, så kan iagh
inthet annart säija därom wthan hwar och en bär som hon
will antingen mijcket sköna spitzar eller slätt inga, män om
iagh skulle råda någon så skulle dätta wara, att hwar och en
klädde sigh efter sin lägenheet och icke satte flere spitzar på
än smörräntan tåhla kunne, apropos  på spitzar igenom en
händelse och Guds sijnnerliga försÿn skedde för en kårt tidh
sedan att wij här wthi hoffuet betiänta finge på wår
innewarande åhrslön för halffparten Commiss att wthtaga,
för hwilket en sijnnerlig pärson wthtogh ett par ströfflingar 2
par ermestrompor och twå kragar som stogo till 250
R[ichs]d[ale]r, månne han ike wara galen. nemb[ligen] han
som fråga eer om dätt ähr lustigt àla campagne och haar
därhosz ike en fijrik med all sin gäll. Rättnu drogh lars
flemmings brudgumewagn aff med löszhästarna åth
nijköping om lördagh reszer först drånningen efter Gudh
giffue iagh inthet skulle med för denna hettan skull som nu
inne ähr, oansedt wij härtill inthet ha haft till att klag[a
däröffuer] den Copian bror begährte aff tores breff säger sigh
Mons[ieu]r lidenius inthet wthgiffua töras, säijer och att ther
inthet stora saker wthi wara som något beskeed hade, han
har och där till med tagit affskeed från greffuen och ähr
Sindicus i Götheborgh bleffuen, sedan den förre sindicusen
wthi S[alig] pär knutsons ställe kom, därhosz haar han och
en expresse  befalningh att draga till läkiö greffueskaap tillika
med en annan god kar, och hålla ransakningh med tore
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olson, på en hoop klagemåhl här på honum komna ähra, ähr
altså inthet twiffuelsmåhl på att han iu till thett minsta
bliffuer affsatt med sitt fögderij, alt dätta heeter inthet att
bliffua lanszhöffding i wärmeland, eij heller haar iagh hördt
en tala därom, wthan presid[enten] M[onsieur]r broman sade
om han wiste dätt wille han strax sälia bort de få gods han
där åger, för än han wnder hans lanshöffdingskap wara wille
Jagh ähr och förbliffuer orijgeligen M[in] k[iäre] B[ror]s
Ödmiuke tiänare
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 15 Juni[us] 1653
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29/6 1653    A Monsieur  Mons[ieu]r le maior Clasz
Ekebladh till stola à Skara.

kiäre bror iagh fan twenne breff för migh från min k[iäre]
bror, när iagh kom igen från nijköpingh, hwilket skedde först
i måndags efter iagh bleeff efter drånningen på landet till att
diuertera migh hosz goda wänner hijt och dijt, wthi thetta
wakra sommarwädret på thett iagh må och säija iagh har
seedt roogen blommas, och wthi gått sälskap[,] hans
abraham krusz med sin Fru woro och i hop med osz the
låthe flitigt hälsza min k[iäre] b[ror] och kommo nu nijligen
från tijskland, reste med thettsamma neer till hennes moor
efterdij aschenbärgs bröllop med den andra sijsteren annicka
skall snart stå ennan 14 dagar, iagh ähr mijkit bedin att resza
dijtt och kunne inthet slippa för än iagh nästan måste
tillsäijat, oansedt thett något långt ähr doch om iagh kan
reszer iagh wijst. Jagh tackar min k[iäre] b[ror] som sigh min
hälsza så låter angelegen wara att han migh warnar för att
rida förmijkit, hwilket iagh likwäll inthet obseruerat haffuer
oansedt iagh lika ondt i låret befinner wthan red nu senst
från nijköpingh 12 mijl från morgonen klåkan mot 3 till
klokan war 11 om middagen, hästarna ähra nij mijket goda
och altidh tillstäds. sedan förnimmer iagh att bror Jahen
krabbe omakade sigh åter igen på stola och gick i smedian
som förre gången, iagh ähr glad att höra att han mår wäll,
thett bleeff migh sagdt att han skulle wara illa siuk. dätt ähr
migh kärt att förnimma att min k[iäre] b[ror] haffuer
äntligen bekomit den asken iagh öffuersende med brors saker,
iagh fruktar dätt war inthet aldeles som bror wille ha dett,
wille önska att iagh wthi någon annor lägenheet kunne
reparera den fauten, Eliest seer iagh mijket gärna aff min
k[iäre] b[ror]s andra breff att han gör sigh lustigh wille
önska att iagh så lijkosam wara kunne att iagh aff thes goda
Compagnie snart kunne honorerat bliffua, nijtt weet iagh
inthet sijnnerliget wthan att hennes M[ayes]t[ät] haar alt
sedan hon war wid nijköpingh warit på Jakobsdaal och låter
laga något wthi sina gemaker här på slåttet the hålländare
haffua ledit skada i sidsta treffande och mist till emoot en 50
skeep. k[iäre] b[ror] excuserar migh hosz Farkiär att iagh
denna gången inthet skriffuer[,] iagh weet inthet nijtt att
skrijffua om, wthan betakar honu[m] på thett tiänstligeste
för hans goda tillsäijelse med wexelen till Hambræo  doch sågo
iagh gärna att ingen wäxell måtte giord bliffua för än något
mehr därtill kom[m]a kunne och summan större bleffue,
fördij eliest lärer han medh thesze penningar allenast betala
sigh räntan then han wäll högh pretenderar om eliest något
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hoosz greffuinnan fölgia kan med nästa påst mehr wils
gott[,] iagh döör eer Ödmiuke tianare
Jean  Ekeblad M[anu propria]
Stokholm petri  pauli  dagh 1653
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7/7 1653    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
       Ekebladh à Stoola.

kiäre bror, Jagh weet sannerligen inthet sijnnerliget att
skriffua om wthan att öffuersten Jahan wrangel sade migh i
går att Maioren Erik Nielson skulle ligga reent för döden där
nedre, beder om i få något wetha därom i wille låtha migh
wethat, iagh will icke förhåppas thet ähr så illa, häruppe
höres nu litet aff siukdomar /:wthan i pungen ther graserar
pesten iämerligen,:/ framför för ett åhr sedan om thenna
tiden, men i then staden kan man nu säija iu bättre hälsza iu
större armod, doch gud giffue altid hälszan man liugerr sigh
igenom huru man kan när man må wäll, hwilket och nu
mehra min största omsårg ähr till att Conseruera hälsan iagh
beswär eer att i göra thettsamma thett andra komer fulle ähr
thett beskärdt eliest heeter dätt lasz laufen wasz nicht bleiben
will. See på sådant sätt söker iagh till att trösta migh sielff och
kan iagh inthet med oskäl liknas wid the doctorer som giffua
the patienter bahra watn in, som inthet förmå bruka något
starkare, och inbilla dom deszförinnan att thett goda
Medicamenter ähra till att därmed wppehålle och trösta den
siuk[e]. men iagh will här hålla wp på thett iagh ike komer
altfördiupt in i den materian, på thett iagh icke miszbrukar
brors godheet, men med de förorden att iagh tillika med mitt
nampn här må försäkra min k[iäre] b[ror] att aldrigh ingen i
werden ähr mehr brors tiänare än
Jean  Ekebladh M[anu propria]
Stokholm den 7 July 1653
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13/7 1653    A Monsieur  Claude  Ekeblad à Stola.
Om iagh hade mehr tid så togo iagh migh ett större paper att
skriffua på, men min k[iäre] b[ror] förlåter migh fulle the
Fauter som så i hasttigheet skee, min hast kommer aff dätt
iagh migh färdigh gör till att resza till ett bröllop i
östergiötland men iagh får inthet låff att komma aff, och
dätt gör migh så ondt att iagh weet inthet hwad iagh gör.
iagh måste likwäll något litet gee migh så länge tillfreds att
iagh beer eer hälsza alla goda wänner på min Sijster
margrethas bröllop, guds huru gärna drogo iagh ditt[,] bedh
hänne inthet förtänkia migh tillika med the andre[,] iagh ähr
deras tiänar och eder i ståkholm och allestans.
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7/9 1653    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
       Ekebladh à Stoola.

Så när som ett hår hade iagh komit neer till eer igän, och flij
wndan för pästilentzian här inkomin war från dansig, ia så
när war dätt att wy reda på wägen tillbakans woro åth
Gotheborg med heela hoffuet att förblÿffua öffuer winteren,
män Gud skee loff thett bleff så snart stilladt att wij komo
hijtt, icke att iagh iu hellre hade önskat att koma därneer,
men för sijnnerliga particularorsaker skull sågh iagh hellre
wij kommo först hijtt den heela pestilensproceszen kan min
k[iäre] bror see wthur fark[iär]s breff huru wij ha farit och
flackat hijtt och tijt i landet, och med stor ledesamheet warit
förobligerade att hålla osz wppe i några dagar i nårköping,
edert breeff till mörner fick iagh honu[m] sampt thett andra
till beata ugla, wij bleffue heelt präktigt trakterade på
bråborg, hennes M[ayes]t[ät] war och på iagdt i iuregården
thersamastades och hade stor lust, sex stijken iorter bleffue
fälta wthan hundar[,] i 2 nätter war hennes M[ayes]t[ät]
ther. then sama dagen iagh lemnade bror i wastena drogo wij
till nårköping, och på wägen ähr migh inthet händt wthan
att min bösza miste iagh wid bråwijkan ther hon kom bort[,]
män laquaij han felier med och ähr mijket trått aff then
reeszan han igår giorde från nijköping och hijtt, iagh sitter så
redd före att pestilensian skall koma igän iagh låter röka i
min kamar med alt förekomer som kan fördriffua ond luft[,]
en skee full träakelse haar iagh och tilliffs häraff kunna i wäll
märka att iagh fruktar för döden och om iahan stake min
kaieman hörde dätta skulle han säÿa dätt inthet poltroner
olijkt, män lijkwäll må han heller alla the som förundra
öffu[er] mitt taal wetha att thetta ähr min maxime att leffua,
iagh föracktar mitt lijff till att erhålla ähran, män att iagh
föracktar alt annart till att Conseruera mitt lijff, och dätt
tijker migh hwar och en wäll betänkt bör göra, oansedt iagh
nogh drijsta till att gee migh hijtt män om iagh förnimmer
att thett haar någon fahra hugger iagh genast minkoosz
hwart iagh kan iagh gaff migh inthet tid att resza till
biursnäsz för påsten skull som i dagh bortgår[,] med första
skall iagh skriffua henne till och eder wijdare, denne gången
orkar iagh inthet skriffua meer för iagh ähr något trött i
axlarna och måste gå och lägga migh, om thett andra iagh
låffua skriffua om skall ske i dagh åtto dagar till.
Stokholm den 7 septembris  1653.
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14/9 1653    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
Ekebladt à Stola

kiäre bror hwad sku i wäll tänkia om thetta breff till Fru
brijta doch kiäre bror om i ähr hemma wille i sielff göra eer
omak och öffuerleffuererat henne, ähr att hon thett till godo
wptager skall iagh wijdare insinuera migh hosz henne, där
iagh här i staden bliffuer, män iagh fruktar wij sku åth
landet emedan pestilentzien sigh inthet så snart pläga stilla
låtha doch gud giffuet, till thesz iagh min k[iäre] bror här
dän tiänsten bewisza kunne som wij afftaalte, hwijt atlask
och tubin ligger häruthi prooff aff[,] atlasket komer på 10
d[aler] alnen och tubine 9 daler thet blir fulle något bätre
likwäll, annart haar iagh än inthet fåt fråga efter, här
wankar lite wahrur och thett som ähr omöijelige dijrt, fördij
här ähr icke dän ringeste paka medh gods inkomin sedan
iagh drogh senst hädan, wthi h[err] holmens Comis bodh fins
inthet som a la mode ähr, som iagh wäll tänkt hade wthan
några galloner och spitzar aff gull och silff wthaff the
knaparna med slöfferna på haar iagh frågat efter[,] the
koma till en R[ichs]d[aler] dusine och man behöffuer till
klädning och kasak 40 duszin, män aff bahra silke komma
the något mindre k[iäre] bror resza i som iagh inthet twifflar
på till kafflarna så hälsza dom mijket flitigt på mina wägnar,
hwilken i först treffa an alla ihop. iagh haar nu begÿnt att slå
migh till att omgåsz så sakta med borgarepigorna här i
staden till att förnima om inthet står till att göra någon
lÿcka, fördij denna nija wijszan som här mijket i swang går
har lärdt migh och osz thett leffuernet

1.
Hwem ähr som sigh theröffuer kan förundra
att man en lemnar och wthwälier hundra
Mitt sinne sigh stadigt i then troon mehra
kärleeks passioner iu bättre iu flehra.

2.
Tå först man kärleksens wällust rätt känner
när man för en snart för en annor brenner
när man frijt har med alla att leeka
med somma menat rätt sombliga smeka

3.
hwad ähr thett annart än sin frijheet sälia
när man bland alla en allena will wälia
then må man med rätta kärleks träl kalla
som sin frijheet affstår taar en för alla

Så lång ähr wijszan, melodien ähr på en saraband som heeter
la Couronne  och ähr wiszan giord aff Erik leijenhouffud och
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tämelig waker allenast materian tiänar inthet för eer doch
hwarför icke eder beständigheet ähr migh wäll bekant, och
thetta ähr för tidhfördriff allena sagdt och mijke wäll
öffuerens stimar med min humeur , oansedt någon kunne wäll
säija om min obeständigheet men ehwad iagh gör så bliffuer
iagh bestendigh Eder tiänare så lange iagh leffuer
Stokholm den 14 [septem]bris 1653
rättnu war iagh på slåttet litet ett ärande och förnam ther
att hennes M[ayes]t[ät] som i morgon eller öffuermorgon
förresza will som man menar åth götheborg så kanske iagh
komer snarare ther neer än i troo män kanskee thett
förandras än, doch geller thett fulle bort efter pestlentzien
ritar sigh mehr inn.
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21/9 1653    A Mons[ieu]r Mons[ieu]r Claude
Ekebladh à Stola.

Jagh weet inthet om iagh skall troo att pestilentzien ähr
komin ibland edra breff heller hwad siukdom som förhindrar
dom att komma fram, fördij iagh menar wist att bror har
skreffuit någon gång sedan iagh drog bort Eller kanskee i
töras inthet emoottaga mina breff efter dee komma från
Stockholm och pesten i staden ähr, och därföre inthet swara
därpå, män iagh beer eer frukta inthet att läsza dom fördij
iagh tackar Gud iagh mår så wäll som iagh aldrigh haar
giordt och därtillmed ähr denna pestlentzien så sedigh och
hörsam att hon icke engång kommer wthur dätt ena huszet
hon sigh inquarteradt haffuer, och försäkrar eer på att
minsta deelen aff staden tänka engång därpå att hon ähr
här, wthan leffua nu lustigare än tillförene, i går aftons gik
G[reff] Jakob, Gen[eral] linden, öff[uersten] horn med
slangenfeldt från hans quarteer med pukor och trometer för
sigh på gatun Jke desto mindre reeszer hennes M[ayes]t[ät]
wist i andra wekan åth Götheborg hwaröffuer iagh så glad
ähr att iagh får komma i hop med min k[iäre] b[ror] att
passera tiden, fördij iagh swäär därpå att iagh migh i ingens
sälskap bätre befinner, och aldraminst för den naturliga
broderliga inclinationen skull som mÿket mehr för den stora
kärleek och wänskap min k[iäre] bror altidh emoot migh
haffuer påskina låthet, wille önska att iagh meigh theruthi
emoot min k[iäre] b[ror] sålunda skika kunne, att min k[iäre]
b[ror] ike måtte han någon orsak till att häruthinnan
discontinuera. nijtt haar iagh skreffuit allahanda i farkiärs
breeff, män att Gen[eral] maior linden skall åth wiszmar och
komer aff med sin Capiten Maiors tiänst, orsaken troor iagh
wijst han sielff till ähr som inthet wille längre wara därwijd,
iagh spelar nu alla dagar i bållhusz med G[reff] totten och
treuleben[,] i går tapa totten 2400 ducater emot treuleben på
credit, och i morg[on] sku wij åter ihop igen – Eliest bekom
iagh rättnu ett breff aff sijster anna Ekeblad daterad den 1
Julij dätta ähra nija tiender om ett gamalt breff, min laquaij
får nu inthet gå wtur kamaren, för böelens skull som slår
ihiäl alla hunnar på gatun finnas, för dätt de icke sku bähra
siukdomen omkring, han ähr inthet wäll tillfreds därmed,
k[iäre] b[ror] låt inthet dö wth Sinkos släkt, och förlåtha mig
som skriffuar alt dätt som galit ähr, iagh skall hernäst inthet
taa så stoort paper för migh på dätt iagh må haa meer att
skriffua om, huru dätt nu bliffuer med De sakerna iagh
skulle beställa åth eer weet iagh inthet efter wij sku åth
Götheborg[,] min k[iäre] b[ror] kan låtha migh wethat med
första
Stokholm den 21 septembris 1653.
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28/9 1653    A Monsieur  Claude  Ekebladh till
Stoola.

Aff edert breff märker iagh wäll att iagh winner ingen häst,
breffuet håppas iagh i låtha ingen få om hon säger god natt,
gud skee låff för en god klåka, den lusten i lära ha i winter
wille iagh gärna bijwohna om möyeliget wore, iagh talar om
den lusten i skogen att iagha, och inthet om den lusten i
kanskee mena att ha på skogen, där alting wäll går, Om eder
nu behagar att skika hijtt heller eliest låtha migh wetha
hwad i willa ha till thesz fullbordan så kunna i låtha migh
wetha, efter iagh nu quar öffuer winteren bliffuer så framt
thett blir därwijd att drånningen bliffuer quar som ärnat
ähr, och heelt aparentliget efter här ingenting aff siukdomen
höres mehr, willa i då skika eder tiänare hijttwp så skall iagh
gärna see till att han wthrettar för eer dätt bästa skee kan,
willa i icke ha dett tubinet så sänder iagh eer här proff aff
blomeradt atlask hwilket migh tijker wakrare wara, och
komer till 10 daler alnen och kanskee bättre köp migh tijker
att thett skulle stå bättre, män doch som bror behagar, ehuru
då bror will sedan om den andra kledningen galloner wankar
här fulle till iaka om i så willa, hwaruthi bror kan resoluera
sigh, iagh haar sedt wth hatt och fiedrar hwijta fierar en heel
plumage kåstar emot 20 R[ichs]d[aler] om the skulla wara
något fina och här ähr icke öffuer 2 buketer till fångs i
staden, en hatt 8 eller 9 R[ichs]d[aler], Sedan haar iagh och
sedt wppå the konterfeijen bror talte om så kommer hennes
M[ayes]t[äts] och hans kong[elige] högheets till 8
R[ichs]d[aler] stijket att kåsta ähra tämeligen wäll giorda,
swarta fierar ähra inthet till att bekoma i staden Eliest hwad
bror behöffuer will iagh gärna beställa om iagh kan, efterdij
iagh ingenstans reszer för än iagh får wetha eder wilia,
k[iäre] b[ror] mena i att iagh icke skriffuer nu med stort
förtreet och melancholie orsaken ähr att iagh i går war på en
ort och besökte den sköna, hon ligger migh alt i magen så
snart iagh får see henne när iagh tänker på att dätt allena
står till migh att göra migh lijkosam Som the förlibta pläga
säija, men efter dätt mehra en olijcka woro, så benöijer iagh
migh därmed att iagh frijtt omgänge haar, komer där wnder
stundom någon förgängeligh liuffligheet aff, doch ährligh,
Så taar iagh emoot henne som en ting migh beskärt ähr och
förwäntar altså inthet mehr theraff Emedan iagh weet att
thett mehr förgängeliget ähr och snarare mättar, hon ähr alt
lijka waker och iagh wthi min lijcka lijka olijksam som till
förene om iagh håller eer wppe om henne så måtte i inthet
förtänka migh efter iagh finner en stor Contentement däri att
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tala om henne, besijnnerligen med den personen som iagh i
werden mest estimerar, och altså ändar iagh detta som skall
fijlla en springia på wäggen i eer kamar
Stokholm den 28 [septem]bris 1653
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5/10 1653    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
Ekebladh a Stola.

Complimentören Mons[ieu]r berner ligger här i min säng med
4 eller 5 sår i huffudet och i handen, som han har fått aff en
annan håffiunker målzan idagh bittida för nårre malm port
heelt alleena båda, den andre haar och så mijket, efter de
strax ha fattad hwar andra, efter 2 eller 3 stötar, om liffuet
och kastadt kull hwar andra, och efter båda klingorna ha gåt
aff därföre ha måltzan slagit berner i huffude med en sten
han har funnit på markan, och den andre åter brukat fästet,
orsaken till deras querelle ähr att berner ähr den andra
föredragin till försnider wthi mitt ställe, efter de mig till den
chargen stält haffua som iagh omtalte där nedre, doch ähr
dätt än inte aldeles klaart därmed, sombliga slå sigh fram och
sombliga smikra, iagh wthan berö[m] att säija haar änu
aldrigh giordt hwarken dätt ena eller dät andra, Ett slags
måhl a[hr] och förefallit emillan den långe frantzoszen
Monseau som war Capten öffuer liffCompaniet och en annan
gamal fransösk Capten la riue  som aktar på Greffue Magnus,
hwilket så afflåp att den långa frantzoszen bleeff desarmerad
och måste begähra liffuet likasom när han slogs med salig
tiszenhuszen, twå goda proff haar han reda giordt i swergiet,
iagh ähr heelt komin wthur stensels Credit sedan han fik
wetha att fru brita på fröszlunda skall wara död, som
S[ijster] maria E[ke]blad har skreffuit hillebrand wgla till,
han hade heelt och hållit i sinnet att rida dÿt neer att försöka,
kläder hölt han på och lätt göra sigh som en frijare wäll stå
och wille så ståffera wth sigh, män nu säijer han, wijder ein
anslagh werlohren, ricksiagemästaren bad migh hälsza eer
han gäster nu hosz min wärdinna Standofs så länge hans
gemaker blij färdiga på slåttet, iagh haar suttit heela denna
natt och drukit tobak med honu[m], nu inthet mehr eliest får
iagh inthet förseeglat.
[S]tåkholm den 5 [octo]bris 1653
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12/10 1653    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
  Ekeblad à Stoola.

Rättnu drak iagh eer skåll i ett glasz watn till att curera min
halsz iagh ha[a]r fått en swulst wthi och sedan setter iagh
migh nu neer att skriffua eer till swar på eert breff som iagh
fick igår och ähr daterat 14 dagar föruth som den 25 octobris
dätt gör migh ondt att bror inthet haar fått mina förre breff,
iagh beer bror wille låtha höra efter dom fördij iagh haar
ingen påstedagh låtet förbijgå med mindre iagh haar iu
skreffuit min k[iäre] bror till, nu blir iagh wäll så länge quar
som bror kan skika sin tiänare hijt och låtha beställa åth sigh
hwad han will, menar iagh altså att thett inthet behöffues
söka någon till att draga wäxel på götheborg, eliest där wij så
hastigt reest hade skulle dätt wäll ha skedt thett hwad bror
wpsatt haffuer på memorialen skall wäll bestält bliffua
allenast om bror will ha de knappar med slöffuer på så måste
iagh låtha göra dom eliest ähra the inthet att bekoma, iagh
troor wäll att 300 R[ichs]d[aler] behöffues att köpa alt thett
wpsatt ähr, blir ther något öffuer skall thett ändå inthet
förkoma
Stokholm den 12 octobris 1653
detta inneslutna till oxehuffud wille min k[iäre] bror lätha
med lagenheet skaffa till honu[m], och om möyeliget wore
att man kunne få swar därpå, så wäll som på dätt förra –
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19/10 1653    A Monsieur  Claude  Ekebla a Stola
Jagh fick eert breff i går, och där fattas inthet mijket på att
iagh iu swara därpå med en si  Vales bene  est  ego etC[etera]
kunni märka att iagh nu ährhållit haar dätt iagh så länge
åstundat, nämbligen en studiosum , bakdant eller diäkne som
excercerar migh in  lingua latina iagh weet reda inthet om iagh
haar skreffuit rätt, om thett ike skulle heeta in lingua[m]
[la]tina[m] om min præceptor wore hic så skulle iagh
interrogare ipsi, män huru fahrliget ähr thett att wara lärd,
fördij allenast för 2 dagar sedan iagh haar begijnt att studera
kan iagh icke skriffua unam lineam wthan iagh måste blanda
latin däri, satis  de  hic män likwäll kan iagh inthet wnderlåtha
att describere min præceptors minor så oansedt han en fransosz
ähr och har hustru och barn, ähr han likwäll så smutzigh
och flåtig att man wäll en tunna fett wthur hans kappa och
kläder koka kunne, män iagh komer inthet ihug att iagh
sitter mitt wthi en stad som ähr full med pestilentzia och
haar anart att skriffua om än gloszer och weet icke een
timma frij antingen wij sku fort eller blij quar, stoora
liknelser ähra till att wij måste hädan, efter som min k[iäre]
bror wthur farkiärs breff see kan huru heftigt siukan
begijnner, män iagh weet aldrigh hwad iagh skall råda broor
antingen till att sända sin dräng hÿtt eller eij fördij kanskee
blir iagh inthet här så länge, om thett så Continuera will, och
om drånningen drager bort blir iagh icke een timma efter i
staden både för dätt att man skulle ha ondt före att komma
wth såsom för annart iagh befrucktar, dåch förnimer iagh
att wij resza hastigt skall iagh likwäll göra min högsta flijtt
att skaffa något aff dätt bror begährar om iagh kan få några
penningar till läns, iagh haar reda hördt åth på åthskillige
ställe män inthet fått, iagh skall änu wijdare höra hoosz
Maior wglan, män aldrabäst tijker mig dätt wara att bror
töffuar till nästa påsten, och hwad för tiender han då aff
migh förnimma kan, om thett ähr rådeliget att skika fort
tiänaren eller eÿ Gud giffue iagh måtte wara så lijklig och
kunna tiäna eer här först[,] sedan såge iagh fulle gärna att
iagh bleffue wthiagad wthur staden till att koma till min
k[iäre] bror och höra om the månge årrar och skåt som skee
på daal skall iagh troo om den drömen, hwad mån dätt
betijda, wngar blir där inthet aff dätt weet iagh fulle om eliest
alt går wäll, iagh war där här om dagen och hon ähr siuk
das arme dinglein, migh tijcker änu iagh hörer eer säija och
fråga migh, hwad the månge Visiter ach besökninger betijda
heller hwad iagh säijer, först gud will iagh komer till eder
skall iagh Contentera eder Curiosietet om thetta sidsta
omgänget, Mannerskijld som sitter altid inne i sin kammar
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och ritar låth hälsza eer här om dagen.
den 19 octobris  1653
k[iäre] beror i dagh har hennes M[ayes]t[ät] resolueradt att
resza åth wpsala kanskee ennan några dagar om thett så
Continuerar som nu fördij idagh ähr åter änu ett nijtt husz
itändt aff siukdomen, reszer iagh hastigt skall iag see till att
få något inthet får iagh aff wglorna.
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26/10 1653    A Mons[ieu]r Claude Ekeblad à
  Stola.

Jagh haar hördt saijas och en deels sielff förfahrit, att dätt en
stoor lijsza ähr till att beklaga sin elendigheet för andra, iagh
haar altsedan iagh kom till stokholm nu sidst, inthet willat
skreffuit min k[iäre] bror till om huru min krankheet i låret
dageligen tillwäxt haffuer, män nu plågan igenkomin ähr så
starck som någontid tillförene, måste iagh säija min k[iäre]
bror att om i finge see migh i dätt påstijret iagh nu sitter
skulle i lee åth migh, fördij dätt ähr löyeliget nogh att bähra
footen i band lÿka som man bär armen när man haar latit
slå sigh åhra, iagh kenner dätt lijszar så länge han hänger
därföre gör iagh dätt, iagh weet inthet om siukdomen
därföre ijppar sigh att iagh begijnte att Studera, wore dätt så,
så borde hon reda hålla wp, fördij iagh haar reda
öffuergiffuet att Studera, nästan för än iagh begijnt hade,
och dätt därföre att min Domine preceptor inthet hade thett
iagh kunne lära aff honum, och föga klokare än iagh,
därföre gaff han migh affskeed och inthet iagh honum, på
thett han icke måtte skäma wth sigh eller kanske meigh.
Enting beer iagh broor inthet wille sända sin tiänare hijtt
efter iagh wijst ennan 2 dagar reszer härifrån antingen
medh hennes M[ayes]t[ät] eller till wästergötland att leffua
på eera nåder, iagh haar giordt mitt bästa att söka några
medel till the saker i begära, män om icke swen wgla står bij
som i dagh kom hijtt weet iagh inthet huru thett bliffuer,
dätt gör migh ondt att wÿ så hastigt hädan måste och hade
gerna sedt att tiäna bror härmed, kan iagh få något på credit
skall iagh änu försöka oansedt tiden ähr kårt och siukdomen
preszerar på alla sidor, här går ett taal att Christer lilia skall
haffua ångrat sitt giftermåhl han har förhänder med
draken, iagh kan icke troo han ähr så galin, dätt wore en stor
skam för honu[m]. iagh haar inthet tid att skriffua mehra
fördij iagh sitter i hwart ögnebleek och fruktar att få ett rött
kårsz på min port som de göra på deras där pästilensen ähr
inne. Sedan förhåppas iagh och snart få tala med eder, doch
inthet på sådant sätt iagh gärna önskat hade, män man
måste skika sigh i tiden i förlåtha migh fulle aff stijlen kunna
i see att iagh skielffuer, iagh måste gå wp och höra order aff
wår grand maistre härtigen far wäll
den 26. octob[r]is  1653 Stokholm.

P[ost] S[criptum]
iagh glömde att låta eer wetha att i dagh bittida bleeff en aff
drånningens håffiungfruer Maria wrangel skuten litet wthi
armen genom fönstret i dätt hon stod för spegelen, hwem
som skött weet ingen.
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1/2 1654    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
       Equeblat à Stoola

Monsieur  min kiäre Bror
Reszan gik fort föret war öffuermåttan gått iu längre iag
kom hitwp iu fortar giket, Greffuee karl treffa iag an i
wästeråsz hwilken beklaga seij inte ha kunnat warit min
k[iäre] b[ror] till wilies i sin begäran. sade at dät andra war
reda bestält för än han eert breff bekom, om wpsala kan iag
inte säija eer, män wore’t en annan så skulle han säija at här
är mijket ledesamt, eliest om dät eer något angeläget wore
eller att i något kunne remediera däri så skulle iag låta eer
weta at iag är illa logeradt och skall flijtta i dag dit iag wärre
accomoderadt blir, män hwartill dätta[,] allenast bad meig
Jungfru agneta gijllenstierna iag skulle hälsza eer så som
hennes tillkomande fränne genom swågerskap och bad i wille
hälsza henne som görat skal, hon hade wist skreffuit sijster
mätta till som hon har sagt i dag med mei om iag hade hitta
henne inne, hon förundrar så hwarföre hon inte har fått
breff från sijster mätta om hon will skriffua henne til och i
wille sända meig dät skal iag gärna beställat, eliest haar iag
och seedt efter hwijt tijg och menar at alt annart hwit tijg
kan finnas här så när som atlask, annart nijtt kunna i få see
wr f[ar]k[iär]s breff allenast at pästilentzien mästedeels stillad
ä i stokholm efterdij Caualiererna resza dijt och hijt igän när
de willa. iag tänker Christer lilia haar likwäl måst hålla fort
med sitt giftermål, sedan han har wänt all flijt til at slå wt’et,
och skal hålla bröllop nu snart. gambla h[err] åke axelson
har fåt en sån genom sin wnga hustru, och giorde barsöl i
söndags
aff wpsala dän 1 february 1654.
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15/2 1654    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
Ekeblad Stola

Jag sänder eer kiäre bror en hund med Maioren håkan
larsons sån som förreszer där neeråt i mårgon dänsame som
pär lilia har fått aff Jahan hård till Man åt sinka han är fulle
något större män mijke waker, iag haar intet nijtt wtan
längtar nu så mijke till att få något breff hemifrån till att
höra hwad förefallit är efter min affresza[,] rättnu komer
lilla horne til meij iag måtte hålla wp och dätta skreffs dän 15
februarij efter Mons[ieu]r horns ord[,] han groszar eer
1654 wpsala.
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22/2 1654    A Monsieur  Claude  Eke blad à
Stola.

Jgår fick iag twenne breff från min k[iäre] bror tillika med
dät till Jungfru gijllenstiärna, hwilket iag nu intet
öffuerleffueera kan för än hon komer in aff landet hwilket
skeer ennan några dagar, Om dee penningarna bror
skriffuer om wti köping är inga nöd om till att bringa hijt
fördij iag haar talt med en köpman hwilken skall skaffa meig
alt hwad bror behöffuer och annama sin betalning där, tij
han haar factorer därsamastädes, allenast iag kunne män få
igän drakenbärgs tiänare att han kunne leffuerera
päningarna hosz sama man, iag skal skriffua dijt idag till att
förnimma om han är där, sedan will bror låta meig weta
hwad han will haa, med hwad lägenheet de wore till att
bringa neer weet iag intet bättre wtan där Maior
drakenbärgs tiänare bleffue så länge häruppe, kunde han wäl
görat ehuruwäl män skulle kåsta något därpå, efter dät intet
meer än 9 mil härifrån är till köping, och på hwad sätt dät
skeer måste ändå något kåstas därpå, Eliest kan iag wäll skaff
en wisz kar som iag kanskee taar i min tiänst som skal föra
neer dom, om inga andra medel blij, iag haar intet hördt aff
h[err] mårtens sån sedan iag kom hijt Adieu
aff wpsala dän 22 febr[uary] 1654.
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1/3 1654    A Monsieur  Claude  Ekebladh à Stola.
heeter dätt att handla så som bröder och wänner seig
emillan, till att så mijket bedia meig om en ting att beställa
för eder, hwartill om min naturliga inclination intet så mijket
bögde meig därtill som hon gör, iag ändå altförmijket därtill
förplicktat är aff de store wälgarningar och obligationer min
kiäre bror meig bewist haar, hwarföre tijkes meig onödigt
wara att försäkra min k[iäre] b[ror] widare därom, att iag
sådant med all min största flit skal wträtta, allenast må bror
wist tro att iag skall winlägia meig om så länge iag leffuer att
Conseruera meig dän wänskapen och trooheeten min k[iäre]
bror till meig bär, såsom en ting iag högst i wärden estimerar,
och hellre sågo att meig liffuet än dänsamma manquera
skulle, hwarföre beer iag min k[iäre] b[ror] att wij inga
Ceremonier bruka osz emillan, tij hwartill så många
taksäijelser för mina breff, först ära de dät intet wärda och
sedan är dätt en ting som i betala meig altid med interesse,
hwarföre skulle iag tröttas därwid, iag måtte rätt så gärna
trötas wid att leffua, Tij förutan min k[iäre] brors goda
Conuersation må iag bekenna, ehuruhögdt iag estimerar
liffuet, att iag ringa plaisir till att leffua finna skulle. därföre
är min k[iäre] bror äffuen så nödig till mitt liffs wppehälle
som maaten och driken, dän iag alrig leds wid, och dageligen
brukar Jag haar skreffuit till Mai[or] drakenbargs tiänare till
köping män änu inga swar fåt, kan altså däsz förinnan om
ingen wäxel hijt beställa, så snart iag får weta hosz hwem
penningarna stå blir ingen nöd om att bekoma dem här, och
efter i willa sända eder Jahan hijtt kan han förnima när han
reszer genom köping om de där behålna stå, wäntar altså
allenast på listan hwad i behöffua, för eer Contentement skull
är iag glad att i een wisz dag haa, emedan iag weet att plågan
är stor till att wänta så länge iag fik i går breff från
drakenbärg om sama penningar till 1200 d[aler]
k[oppar]m[ynt] gud bewars hwilken fahrlig mördare i måtte
wara, som altutförett intet skona de stakars diuren, i kunna
alrig troo huru glad iag war att läsza dät som stod i eert breff
att diuren nu klokare ära än de wore för i gamlatiden, trå
meig log ike iag aff hiärtat däråt, att snaran biter intet meera
på, wtan att lustiagten profiterar så mijket som mordiagten,
iag haa warit hosz pär lilia på landet där iaga wij åckså, med
stulna hunnar här wtur staden, ijnkeligen gik dät aff,
allenast bleffue wy braff trötta i dän diupe snöen[,] iag
fruktar iag importunera er förlänge och meig åck, män iag
plägar altid sluta här wid pasz på papperet resterar nu
allenast att sättia
aff wpsala dän 1 Marty  1654:
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1/3 1654    A Monsieur  Mons[ieu]r Clasz Ekeblad
       maior de Cauallerie till Stola à Skara
       Cito .

dätta innelijkta bleff meig leffueerat något seent därföre
måste iag slutat à part , Junfru gullenstierna önskar mijket att
koma i kunskap med eder och fråga om i inte komma hijt,
seruiteur
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7/3 1654    A Monsieur  Mons[ieu]r Clasz Ekeblad
       maior de Cauallerie à Stola. à Skara.
       Cito .

huru ogärna iag förnam wtaff min k[iäre] brors breff i går
att mina breff med förra påsten intet framkomne ära, kan
iag intet nog samt wtsäija emädan iag wäl weet dätt eder
angeleget war så wäl som meigh på dät iag ike måtte för
oflitig hållen wara i dän saken iag min k[iäre] bror så gärna
tiänar, Jag will likwäl håppas att de tillika med mina senste
äntligen framkomne ära som wahnliget plägar wara med
dän owisza skarapåsten att breffuen komma alla tillika, twå
gånger pårad haar iag skreffuet eer till med de tienderna att
Maior  drakenbärgs tiänare haar sänt meig ett breff från sin
herre aff köping och haffuer låtet mig kungöra att
pänningarna där tillreds stå, hwarpå iag honum och
tillskriffuit har att han dem därsamastädes en wisz köpman
leffueera skal, och meig ett quittens aff köpmannen till skika,
så kan iag genast få göra wäxel öffuer så snart iagh dän
försäkringen bekommer, män iag haar änu inga swar fåt,
och skriffuer honum åter i dag till igän med påsten, iag troor
alrig annart än att iag skall få samma pänningarna hijt för
än brors tiänare komer, sedan skall dätt intet länge dröija för
än han härifrån skall afffärdigat bliffua när iag får weta
hwad bror begärar, Till att wänta till efter härredagen lärer
wäl blij långt för eer, Tij kanske att hans kong[elige]
höögheets kröning skeer med dätt samma hwarföre kunne
dätt wäll dröija längre än man menar, hwijt atlask kan iag
intet finna här wtan sådant tijg som iag reda haar sänt bror
proff aff och eliest ligger här ett annart proff wti, om dätt
eder behagar, eller om dätt ike sijnes eer förtunt till kappa
och quinfolkskiortel, wti hastigheet kom iag intet ihug hwad
dät kåstar, spitzar aff gull och silff wankar här nogsamt[,]
om i willa ha skor och stöfflar wille i sända meig m[ått]
[ö]ffuer dät bredaste på footen, man de ära här mijke dijra så
wäl som alt annart, om i kåmma hijt till härredagen håppas
iag i låta meig wetha, Eliest wore dät gåt när eer tiänare
drager genom kiöping hijtåt att han förfrågar seig där hosz
påstmästaren om Maioren drakenbärs tiänare är där än eller
och åt hwem han haar leffuererat pänningarna, i fall iag
däsz för innan inga tiender aff honum finge, för eer
Contentement skull sågo iag gärna att iag på min sida så laga
kunne att intet drögsmål till edert förehaffuande skee kunne
aff wpsala dän 7 Martj 1654.
Med senste påst sände iag eer ett breff inneslutet till vostre
maistresse aff Jungfru gijllenstiärna Adieu.
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15/3 1654    till Min herre  Min  herre  Clas Ekeblad
till Stola

Rätt som iag fick eert breff igår bekom iag och ett tillika med
från drakenbärgs tiänare hwilken skriffuer att pänningarna
till 1200 d[ale]r där tillreds stå i köping, därföre taalte iag och
strax wid en köpman här som will leffuerera meig dem här
och han där dem annama låta, hwarom iag förhåppas med
näste påst bliffua försäkrat, efter iag i dag haar sänt en wäxel
dijt till dän köpmannen dem där annamma skall, hwarföre
wäntar iag nu allenast på eer tiänares ankomst på dät med
flijt min k[iäre] brors bestälninger här kunna expedierate
bliffua. Tänk hwad för en galin Curiositeet nu är komin
blandt folket att dee begijnna till att brijta op eens breff äntro
med hwad näsza de ha funnit seig bedragne när de intet
funno dät de sökte däri, dät war skada att icke breffuet med
Jahan liliekronas lack förseglat war, så hade de fåt något att
luckta på. iag menar i weta fulle historien om lacket, dät ä nu
här för hoffrätten, och menar man att dät honu[m] till stort
straff lärer lända, som wäl rätt wore. Jag är glad att Monsieur
wäkers beständigheet i sin gamla amour  warar, ehuruwäl
hon sin obeständigheet altförmijket bewijszat haffuer
pär lilias fru har fåt en flicka etc[etera]
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c. 23/3 1654    A Monsieur  Mon  frere  Claud
    Eckeblat à Stola.

    Monsieur Ecblat Deb[et]
1654 20 Mars.

23 lodt gold wnd silberspitzen à 5 d[aler] -- d[aler] 115„-
42 _ lott gold w[nd] silbergallun à 4 _ d[aler] --     " 191„8:
1 Silberhutband 7 lott - - a 6 d[aler] --     "   42„
15 el[len] weisz taft - - - - a 5 d[aler] --     "   75„
6 el[len] weisz zeuch - - - - à 2 d[aler] --     "   12„
18 el[len] weisze spitzen - - à 1 d[aler] --     "   18.„
4 duszin silber knöpf - - à 6 m[ark] --      "     6.„
5 lott weisze seide - - - à 5. m[ark] --     "     6.„8.
2 par weisz Engliske handshen à 3 d[aler] ---     "     6„
86 el[len] Coleur bandt  - - - à 14 rond[stijke] -- "   37.20.
16 el[len] silber bandt - - - à 7 _ m[ark] -     "   30„
1 pahr wergülte sporen - - à 12 d[aler] --     "   12.
38 el[len] weisz tobin - - - - à 7 _ d[aler] --     " 285„
12 el[len] fein Collör laken - - à 16 d[aler] ---     " 192
13 _. lodt silber kanten - - à 4 d[aler] ---     "   55„
14 dosin goldt wndt silber knöpf. à 4 d[aler] ---     "   56„
d[aler] 60„28„ Contant gelt - - - - -   60.28.

          1.200–
wtgiffuit aff de offuenbemälte
60 dalerna -       d[aler]
3 par skor - - - à   5  d[aler] - - " 15
1 par stöflar - - à 23  d[aler] - - " 23.

dätt som rästerar brukar Jahan till reszepenninga
Till at spara papper skall iag skriffua min k[iäre] bror till på
dätta samma pappere, och bedia min k[iäre] bror intet wille
förtänkia meig om alt intet så wäl bestält är som dät seig bör
Jag bekenner meig wara en elak kiöpman i dät iagh intet kan
handla som dät seig bör därtillmed skall Gud wetha huru
ondt dät gör meig att iag intet kan förskaffa min k[iäre] bror
alla de pärseeler som wptäkna wore Jag twifflar intet att iu
bror troor att iagh så gärna tiänte min k[iäre] bror med dät
bror begärar att iag honum på min credit något skaffa skulle,
Män iag försäkrar min k[iäre] b[ror] därpå att iag dän
ingastäns bekomma kan, ia iag swär därpå att iagh eller
hwem dät är aff hofffolket icke blir låffgiffuet till att äta 3
måltider med mindre han måste betala om han will äta dän
fiärde, i sådan misztroo ära De komna om håffbetiänta,
emädan de wäl weta att mäste deelen aff osz blij affdankade
likasom officererna i tijskland efter freden, dänna åtskildnat
är där allenast wti att de finge satisfaction och wij icke en
penning och ike dät ringaste som osz resterar, hwarföre seer
iag mitt iämmer på osz, i dag har hennes M[ayes]t[ät] begijnt
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att cassera  alla sina kammertiänare och haar reda låtit sagt åt
fruentimre att de sku retirera seig hwart dem bäst behagar, 2
eller 3 aff iungfruerna blij allenast quar, wij wänta wår dom
med förlängtan, weet iag meig fördänskull ingen annor råd
före wtan att draga neer till eer andra att sättia meig inhusze
hosz någon iag skall inte göra stort buller allenast iagh får
någet att wppehålla liffuet med, men sÿ iag komer så långt
ifrån dät iag begijnte att säÿa, dätt som iag inte har kiöpt är
dätt iag mäst meente min k[iäre] b[ror] wmbära kunne
hwilket alt Jahan kan bättre säija eer, Jag fik S[ijster] mättas
breff åt J[ungfru] agneta gÿllenstiärna och hon sade meig i
dag att om min brors tiänare kunne änu bijda 8 dagar wille
hon wijst skaffa de saker S[ijster] mätta aff henne begärar,
och meig tijckte att dät skulle dröya förlänge, hälst emädan
dät skall först komma från Ståkholm dät hon will
öffuersända, hwarföre kunne dät wäll hända att dät ike
komer på 14 dagar. därföre tijckte meig bäst wara att han
drager sinkoosz, iag skall ändå see till att dätt skall koma med
något gått bud, tij Cristopfer liliehök reszer ennan kårt tid
hedan, kan iag wäl sändat med honum som han har låffuat
meig Jag haar försökt hosz öff[uerstleutnanten] börgie nilson
om inte han hade kunnat försträkt några penningar på min
k[iäre] brors wägnar[,] så twifflar iag inte att han iu dät wäl
giordt hade där han eliest några här haft hade han reszer nu
tillika med Jahan sinkoosz. pukler till beszel är här intet till
bekoma efter här ingen i staden är som gör dem och inga
finnas hosz stallmästtarne hwarken den ena eller dän andra
tij Iag haar latit höra flitigt efter, Er Jahan har tesmoignerat
stor flitigheet wthi edra saaker och med stor Affection bestält
altihop dät witneszbijrdet är iag honum skijldig, Jag skreff nu
denna reszan intet med påsten efter han så snart håppas till
att wara hemma som påsten kan komma, därtillmed
skriffuer iag alt dät nija iag weet och intet alt törs förtroo
påsten efter mina breff så blij besökta, därut[i] kunna i få
wetha alt dät här förefallit är som iag wetha kan. J fråga
meig om Swän kaffle han haar warit med hans kong[elige]
hogheet i wästeråsz och är mijket berömbd bleffuen aff hans
kong[elige] högheet så wäl för drånningen som för de andre
aff suiten, Man wäntar hans kong[elige] hoogheet med dät
första hijt[,] så snart kafflen kommer med skal iag låta weta
eer därom Till att see dätt som iag intet haar kunnat skaffa
min k[iäre] bror slutar iag härin min k[iäre] brors memorials
sedel, och meig wthi eder goda Affection, iag beer i wille göra
mina ödmiuke recommendationer hosz Jungfru kafflarna när
i få see dem, Eder tiänare.
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12/4 1654    A Monsieur  Mons[ieu]r Clas  Ekeblad.
till stola. à Skara.

pelup pelup pelup pelupluplupplup klikup fujszszszszszszes.
Eller kanskee i förstå bättre dätta andra språke såsom bättre
wanda wid,
kuturruturterurtorutut tziohwiszszszsz
Eliest är och ett språk af små skarp snårrande foglar.
piiiiiiiip piiiiiiip pijp pijp itzurrrrrrr
Män iag tänker dät är bättre iag blir wid dätt mänskliga och
suänskliga språke, efter man intet rätt wäll kan wtÿda seig på
desze fogelaktige språken, med mindre man will öfua kärleek,
härutaf kunna i see huru wild iag reda worden är tij dätt är
snart fiorton dagar sedan att iag intet talar wid någon annor
än wid bönder och oskälig Creatur, i fiorton dagar har iag
intet såffuet wnder något taak wtan alt i skogen och
ödemarker, Gouuernören sparren är sällan sielff med, haar
iag altså dän lusten allena till att see denne kärleksduellerna
huru de aflöpa emillan foglarna i dag ha wij åter ärnat osz
åstad en mil härifrån till att höra på klikwp och
öffuermårgon när wij komma igän will iag åt wpsala igän,
Män försäkra eer därpå kiäre bror att all denna lusten
kommer intet i Comparaisson med wår iagt i förleden höst, på
gärna, främia, wingmeen, och andra obekanta plaszar, desz
makan får iag alrig see meer J dag bittida för än solen gik op
sprang en stor hagle bösza lösz ini kåÿan, och hade iag så när
skutit ihiäl axel sparres tiänare som stod hosz meig, och sama
skåt förhinra att iag intet fik skiuta meer än ett skåt seen på
årrarna, tänk på att de stakars narrarna intet akta dät
Cameraderna ligga döda wtan koma alt igän. wij haa
öfuerwägat och här för gått funnit att Comparera och likna
årren wid en fransosz som kommer så heftigt och hitzigt
dragandes med sådan alarm och questcequedit parle  Gey sedan
så wäl wtståferad, efter uerszet: som lijder:
han war klädder opå fransz, ter å alt war krokot och

brokot
ringat och slingat i korsz, med Crantzar och frantzar

i lÿkior
knappat och pappat i längd och i bredd, med spitzar

och litzor
runt om kring och i ring, alamodig beflitrad[t] och

splitradt.
Jag troor intet att min k[iäre] bror twiflar på at dätta iu är af
stiärnehiälms inuention . sedan och för dätt andra ha wij
resoluerat till att göra tiäderen dän äran att likna honum wid
en gammal wpriktig redelig deutscher wom adel, hwilken
ringtalig med sitt krusz om halszen och skägg wnder haakan,
behåller ijmmer sin wahnliga grauiteet och blindheet. iärpen
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finna wij intet orimliget till att likna wid en weeklig
ängeländer hwilken med sitt granna måhl är heelt klädd på
änglisk, allenast om han kunne drika tobak så wore’t en
giord ängeländare, att detta så i sanning etc[etera] iag skulle
wäll skriffua meer män:
iag är tröger å foot, halffsåffuande gespande

tung-lijnt
owulin i min dräkt, oborstad och solkot i kläden.
tij iag kommer wr skogen dätta war intet wärsz, därföre för
än iag lägger min ögon ihop, måste iag säij eer att iag sände
sijster mättas saker aff Jungfru gijllenstiärna med en greffue
Magni  håffiunker som heeter sabel, iag glömde med siste
påsten att låta eer weta’t män iag troor alrig annart än han
iu haar skaffat fram dät reda, hwar och ike kan man låta
fråga eftere’t i greffue Magni håff iag har adreszszerat
paquetet till Gou[uernören] anders erikson, ifrån wpsala skall
iag härnäst skriffua eer till, farkiär wille i så flitigt hälsza iag
har intet nijtt att auisera honum från reekera denne gången
Sundbij den 12 april 1654.
äntroo nu någon komo till brijta op dätta breeffuet af okändt
folk och finge see’t. hwad skulle wäl sijstrarna säija
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19/4 1654    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
Ekeblad à Stola.

min alrakäreste bror nu haar iag fått wetha när eert bröllop
skall stå igenom bröllopsbreffue som meig tillskikadt är, iag
hade willa önskat att dätt så wäll wthi april månadt stådt
hade, som dätt wtti maij står[,] skolla iag wiszerligen haa
kommit, män nu är ingen apparence för meig. Jag weet wist
att i reda haa seedt efter hwar dätta daterat är och om iag än
skall wara quar på sundbÿ, näij iag kom dädan i går sedan
iag de 14 dagarna iag meig där oppehållet haffuer med
största plaisir på fogle leekar tillbrakt haffuer, ehuruwäl iag
stoort omak haar haft att altid liggia i skogen Jag skreff eer
fulle tu breff till från Sundbij, om i haa fått dem håppas iag i
låta meig weta, iag wille icke gärna de skulle komma i
främmande händer för des lapri Jag haar skreffuit däri. i
wndra fulle hwarföre iag intet låter eer weeta huru mijket
wij haa fåt på wårt skiuteri. troo meig om wij haa fått mijket
iag haa intet hållit så länge oppe till att kungöra eer dätt,
män nu är dätt så litet att iag skäms före till att säija eer att
wij ha inte fått meer än 4 årrar en tiärhöna 4 stijken änder
och en hiärpe dän iag sköt såsom dän förste iag haar skutit i
min dagar och twå wtaf årrarna sköt iag och. axel sparre och
iag skute 17 skåt een måran på årrar i kåijan att de ike
engång flugo bort och ike meer än en fik hugg, tänk om
Caszmijran hade warit där, iag skäms wid att bekänna [a]tt
iag sköt 8 skåt en måran, allena, både med hagel och lod och
ike fik meer än een årre, ändå war dät med eer lilla
förhoggare iag fik af eer, hade iag man intet skutit med
främade böszor så tror iag wist iag haa fåt meer
wpsala den 19. April 1654
Jag skreff min k[iäre] bror senst till att iag haar skikat sijster
mättas saker från gÿllenst[iärna] med en greff Magnus
hoffiunker där man kan låta efter fråga, eer tiänare min
endaste bror så länge iag leffuer och längre ändå om dätt
wore möijelige
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26/4 1654    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
Ekebladh à Stola.

kan dät wara möijeliget att iag nu måste höra att min k[iäre]
bror är opaszlig när iagh trodde att sig allting till glädie
preparerade neij iag will håppas att när wäntetiden wte blir
att då och siukdomen en ända taga skall. troo wist k[iäre]
bror att iagh nogsamt därtill porterat är aff meig siälff till att
komma till eert bröllop wtan att i så många böner på meig
läggia män, doch dätt föll meig rättnu i sinnet ia iag skall
komma för en 1/4 timma sedan såg iag dätt omöijeliget wara,
män nu will iag alla Considerationer bakom dörren sättia och
will komma, män med dee förorden att iag andra dagen
därefter intet må blij wppehållen wtan genast gee meig hijt
igän. iag kan intet med minre iag iu måtte wara där näij fast
iag än alrig så mijket skulle incommodera meig, iag skall stäkia
stigbijglarna dätt bästa iag kan. Män iag komer i hug att iag
intet lärer blij bröllops klädd som dätt sig borde, tij huru
skulle iag på påst kunna föra något med meig, därföre om i
icke willa se meig i en slätt och rätt klänning så törs iag inte
komma, män iag tänker iag haar hordt eer säija att klädera
göra intet karen. iag tröstar intet skriffua meer aff dän
glädien iag reda inbillar meig till att snart få see min
alrakäraste bror
aff wpsala dan 26 April 1654.
Cristofer liliehök bad meig sitter här hosz meig att hälsza eer
samt dee andre
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3/5 1654    A Monsieur . Monsieur  Clas  Ekebladh. à
       Skara

Jag skulle skriffua eer en heel hoop tÿg till, män ennan i finge
läsza wtat så komer iag sielff och förstörer eer, därtillmed så
tror iag att i inte gee eer mijket tid till att läsza breff nu på
denna dagen, om fredag efter middan reszer iag här ifrån,
och skikar min dräng genom Stokholm åt sörmeland och skal
möta meig i arboga, ditt iag haar sälskap aff en fransösk
Capten. män i fall där fanen woro i wägen och iag intet
kommo så säija ått gästebods folket allaihop att iag är deras
tiänare så wäl som eer, om 2 timmar här efter skall iag tala
wid Jahan wgla iag menar twå timmar efter i få breffuet
fördij iag skriffuer dätta
dan 3 may  wti wpsala 1654.
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12/5 1654    A Monsieur  Mons[ieu]r Clasz
Ekebladh à daxnäsz.

wti hwad lust och hiärtans nöije iag eer lemnade i går i dän
silkesijdda sängen kan iag någorlunda inbilla meig Män med
hwad sårg och desplaisir iag eer så hastigt quittera måtte är
eer omöyelige till att imaginera eer, eendeels kunne i wäl
kiäreste bror när wij skildes åt wtaf mina ögon märkia huru
ringa iag wtföra kunne dät iag eer gärna sagt och protesterat
hade, och mijket meer kunna i nu see aff dätta mitt breff
huru dätt meig omöijeliget är att wt förat, tij fanen ta meig
är icke iag nu medan iag skriffuer i samma emotion som iag
war då i såge at jag för tårarna skull ike kunne säija ett ord
reent wt, iag som hade trodt att ingen ting i wärden skulle ha
kunnat nu meer röra meig så hårdt att hiärtat däraff blöda
skulle, män tro wist alra käreste bror att i wärden i dän
endeste ären som kunna göra däta mirakelt hosz meig Jag
hade trodt [att] bättre kunna säija eer huru högt iag eer
förobligeradt är på papperet, män iag seer wäl att dätt meig
äffuen så omöijeliget är här allena på stola i min kammar
som dät war meig i går tillhopa med eer wti eer kammar på
dagsnäsz, därföre will iag som då gee eer till att wttijda mina
tankar genom ett sukande, till Gud att iag så lijkelig wara
måtte en gång i mina liffsdagar att iag eer tesmoignera kunne
huru högt iag älskar eer, däsz förinnan försakra eer att iag
skall för dö än öffuergee till att bära eer och eer kiäreste
maka dän respect och ära som meig bör, och hälsza henne
beer iag eer på tät tiänstflitigaste tillika med sin k[iäre]
Morkiär och sijsterarna Farmin wille och gärna skriffua
män han befinner sig något trött aff ridande så wäl som
drikande beer och i wille hälsza alla med hwarandra
aff Stola dän 12 May  1654.



1 2 8

24/5 1654    A Monsieur  Monsieur  Clas  Ekeblad till
Skogen. à Skara.

Alrakäreste bror iag troor wist att en hop Complimenter tiäna
eer äffuen så ringa wti eert nija bohag, som de eer
obehagelige wore för än i begijnte att hålla husz, därföre will
iag strax låta eer weta at kröningen står i dän andra wikan
om torszdagen till dät alra senst seer iag därföre ingen
apparence  till att i så snart kunna komma hijt till däs,
hwarföre will iag göra min räkning att snart därefter
komma och leffua hosz eer där nedre, alla menniskior låta
förgijlla och skammerera seig till kröningen så när som
drånningens folk, de haa nappast bröde, alla gull spitzar och
galloner ära reda opkiöpta i staden att ike en aln meer är till
fångs, och iag bekijmrar meig inte häller stort därom, wtan
iag haar nu lust att see de andre rijffuas därom, som wij
giorde för 4 år sedan till wår drånings kröning. reformationer
skee dageligen så många att dätt meig omöijeliget är att
skriffua något wist om drånningens stat antingen hon
behåller någon eller ingen, män intet fruentimmer behåller
hon ike till en, min endaste tröst är sedan iag slipper om
middagarna wtur riddarhusze till att gå wt på en stor äng
här ä och spaszera till des iag orkar ike stå. Tänk kiäre bror
huru artigt. iag hade skulle wäntad min tiänare åt
wästergötland[,] när iag kom tillbakans så låg han här med
en halff affhuggen arm som han har fått strax intet långt
här ifrån aff några Soldater som ha attaquerat honum, han
begijnnar nu att bly bättre. här är en pålisk gesandt ankomin
som menar att hans kong skall komma till Cronan efter
hennes M[ayes]t[ät]s abdication män han fik ett slätt swar aff
drånningen i dätt han ike fick halfftalt för än drånningen
sade att han kom förseent och att hon hade reda offrerat
kronan åt en wäl meriterad prince hwilken inted så stord
pretendera änu därpå, män efter kongen i pålen så häftigt
stog därefter skulle han få dästo mindre, bleff altså hans
ambassade med en hast ändat och dätta alt med rätta Datum
utsupra , här rändes nijligen till rings heelt wäl wtstofferade,
och prepareras en hop optog till andra wekan här går alt
mijket hastigt, och skeer hwar dag wtskåt aff ridderskapet till
drånningen hans kong[elige] höögheet så wäl som de andre
ständerna. kiäre bror hälsza flitigt eer alrakäreste min k[iäre]
Syster Mätta kaffle med min tiänst, och bedia henne taka
meig för iag skriffuer hänne intet till, tij må hon ike wara
glad att hon blir omolesterat aff sådant lapri som mina
slarffuotte breff äre, alt dät iag haar till att säija henne dänne
gången är att hennes bror mår wäl som är här tij iag satt på
samma bänk med honum i dag ike till bords wtan på
ridderhuszet där inte wåt wanka wtan mijke tårt, iag will
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säija tårra ansikten, iag inbillar meig om bror swän kaffle
wiste att iag skreffue S[ijster] mättas man till så lät han
hälsza honum och i sijnnerheet henne, män kanskee han
si[tt]er nu på sama timme och skriffuer hustrun till sielff, iag
må bekenna iag gör en lång fåfäng omsweeff om ingen ting,
män iag besluter och går att besöka några wtaff dem som
sitta nu i högsta bekijmmer om de sku sättia galonerna twärt
på eller långs på eller i kårsz iagh är på allahanda maneer eer
tiänare
Aners krusz min hiärtans roo är här
aff wpsa[la] [...]
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1/6 1654    A Monsieur  Monsieur  Clas  Ekebladh. à
       Skogen

kiäre bror hwad är dät åt att iag auiserar eer en hop nijt som
här förefaller, tij innan 3 wekor håppas iag till att muntligen
för tälia eer alla de wnderlige handlingar här förefalne äre,
Summan  är dätt att drånningen will wist bårt i dänna wikan,
och hans kong[elige] höögheet skall krönas med dät samma
om söndag tillkommand wist, iag haar fulle specificerat en
hop nija tiender wti ett breff iag haar skreffuit farkiär till,
och efter tiden faller meig förkårt till att repetera dättsama
ennu engång och kanskee skulle falla eer ledesamt att läsza
wti eer nija bestallning, förhåppas iag altså att han
Communicerar sådant med min k[iäre] b[ror] så mijket är dätt
att wij håffbetiänte drånningens befinna oss alla olijksamaste
wid denna förandringen, tij ingen lön få wij och inte affsked
willa de häller gee osz ingen tiänst förhiälpa de osz till, wtan
där stå wij wnd kriken wor 5 mark, och skam till taka, wij gå
här lika som de skallote skaterna ibland påfoglar, alla see
öffuer och förbij osz. hindrik reuter är här och säijer mijket
med ringa mening will ha bröllop i år 3 månar härefter som
han säijer, män man måste inte hålla seig förmÿket wid
hwad han säijer. Beata soop blir quar hosz h[err] Carl soops
fru här wppe. om iag hade tid skulle iag skriffua Sijster mätta
till huru granna damorna wore i dag när de wore på
ringranningen män god natt iag går och lägger meig i
wpsala dän 1 Junij 1654.
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7/6 1654    A Monsieur  Mons[ieu]r Clas  Ekebladh
       à skogen

rätnu sku wij på slåttet och swäria som fahnen, iag står på
ridderhuszet och skriffuer dätta i hast, tij nu sedan iag är
affdankat har iag så mijket att göra att iag inte haar tid att
skriffua något breff[,] iagh haar skreffuit fark[iär] till och
beet honum att han skal skika eer en Copia aff huru
kröningen afflupin är och andra Ceremonier k[iäre] b[ror]
förlåta meig iag skall förbättra meig när iag får bättre tid,
Alt mitt göra står wti att sittia dagen genom här på
ridderhuszet och inte mijke wträtta, min hälszning till Sijster
mätta
dän 7 Juni  aff wpsala
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14/6 1654    A Monsieur  Mons[ieu]r Clas  Ekeblad
à Stola.

Jag fik eert breeff kiäre bror med påsten och är glad att iag
seer eer på stola, giffue gud att iag wore så när att iag kunne
åtniuta eert goda sälskap, män säija meig iag beer eer hwad
är dätt för arbet som i skriffua om faller eer så swårt, alrig
troor iag att sijster mätta lägger eer starkar arbete på än i
förmå wtstå iag förhåppas snart komma till att få tala med
eer och see på några aff tee månge haarar i tala om wid
skogen hwad här nijtt förefaller och förefallit är få i wäl höra
aff Fark[iär]s breeff på dätt iag ike må förgäffues repetera
dätt twå gånger, män gud signe eer som l[å]ta eer mitt ringa
sälskap så högt behaga att i önska meigh till eer där nere i
landet, iagh troor wist att i hälsza eerr alra kiäresta samt
sijster kirstin kaffles ögon med alt dät andra hon har på seig
iag dör eer och- deeras tiänare
wpsala dän 14. Juny 1654
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20/6 1654    A Monsieur  Mons[ieu]r Clas
Ekebladh. till Skogen. à Skara.

Jag menar kiäre Bror att i nu snart sku ledas wid att inte
höra annart från meig än om ricksdags handlingar män
efter wij reda ha beslut därpå, kan iag inte med mindre iag
låter eer weta att dätt i dag sollenniter skedde att wij wårt
affskeed finge på riks saalen på hwilket ställe wij en sådan
skön och hugnelig oration  aff hans M[ayes]t[ät] sielff hörde
till ständerna, att mång seig däröffuer förundra måste med
hwad ijffuer hans M[ayes]t[ät] seig förpliktade att wara osz
en nådig kong, sama dag fik iag och eert breff från
härlingstorp och skikar ett öffuer häri från Swen kaffle
hwilken något opaszlig är dok inte som har något att betijda,
wår goda Jahan hård kom hijtt för några dagar sedan och
reszer nu strax neer igän, iag hade gärna fölgt honum om
min lägenheet så warit hade män iag måste änu hålla meig
wppe någetlite wid hoffuet för min resterande lön skull, i haa
fulle hördt wtan twiffuel k[iäre] b[ror] huru wår swåger
Erik nilson wt med detta Commenderade folket skall gud gee
till lijka iag menar dätt har inte stoort på seig efter dätt allena
är ansedt på brämens stad k[iäre] bror hälsza Sijster Mätta
med min ödmiuka tiänst, och om hon något är tiänt därmed
så takar iag henne för hon skreff meig till, doch i sijnnerheet
är iag henne obligerad för dätt hon biuder meig äntligen
kom[m]a hem till en gubbe som hon kallar sin egen och seig
gud weet huru gärna iag åstundar dät siälff, iag förhåppas
likwäl dät skall snart skee, män iag håppas mijket annart som
kanskee intet angår, och driker tobak hwar afton och
befinner att:

leffua aff håpp och dricka tobak
sijnes meig wara en lÿka saak
dätt ena som röök dät andra som wäder
en liten tid man seig aff bägge gläder

wäl är därföre dän som inte haar behoff att förhåppas något
meer än han är försäkrad på att få, män sanningen att säija
så sträka seig mina esperancer  inte så högdt att iag iu
förmenar att nå dät iag åstundar, iag förlitar på min k[iäre]
brors goda wanliga Affection först och främst och låter så
lijkan regera i siälffua wpsala där iag är
dän 20 Junij  1654.
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28/6 1654    A Monsieur  Monsieur  Clas  Ekeblad. à
Skogen.

aff Stokholm dän 28 Junij  1654.
högtährade kiäre bror

wtur mitt fängelse måste iag låta eer weta att iag här i
Stokholm nu reda sex dagar warit haar, och icke kommit
engång wr kammaren, tij iag haar lemnat min tiänare med
mina kläder i wpsala att han skulle komma till siös och han
är änu inte kommin, bror swän kaffle war orsaken till att iag
lemna honum quar i dätt han bad meig hem med seig till
ledingenäsz, där wij 2 nätter tillsammans wore med stor
plaisir, om dagen åto wij bär och om nätterna mette wij
kräffiiter. dän 23 hui[us] kommo wij hijt och samma natten
kom wår allernådigste konung hijt från roszenbärg
Riksadmiralens gård där han en natt legat hade, hoffuet är
nu tämeligen stoort här aff allahanda Caualieri  och i
sijnnerheet officerer. hindrik r[euter] är här och spar inte
såkerkandie och renska wijnet, han haar eliest mijket att
beställa, om han wträttar alt dät han säijer weet iag intet, till
sitt bröllop will han laga seig nu. iag wille fulle skriffua meer
män iag är så sömni[]g och gisza på hwad klokan är io
rättnu slår hon 12 och wij sku gå till måltid om middagen,
iag stog rättnu wp och är iag nu så wand att såffua sedan iag
kom till Stokholm och gör inte annart att iag weet inte huru,
om iag ike reda sutte och suffuo så skulle iag skriffua Sijster
Mätta till män äffuen nu drömer iag att Sijster mätta sitter
här och gör meig en nij protestation  att hon will wara min
wän så länge hon leffuer [] om nu Sijster Mätta will göra en
sanning aff dänna drömen, så ästimerar iag meig dän
lijkosamaste i wärden, och skall så snart iag waknar göra
henne en sådan wisz försäkring igen att iag för skall gee
öffuer att leeffua än till att wara med största ijffuer min
högtärade kiäre Sijsters samt min k[iäre] brors ödmiukeste
och tiänstwilligeste tiänare
J[ean] Ekebladh
såffuende.
här hade fulle bäst tiänt att sluta breffuet män äfter på
sådana breeff är lijka hwar dät ändas därföre måste iag säija
eer att iag i går fik bud från wår haltande Jungfru hwilken
lät säija meig geno[m] en skreddare att testementzbreffuet är
nu reda färdigt, iag skreff henne och till i går en hop
Complimenter både för eer och meig. hagebÿ ärffuer iag
gärna män inte dän slingergången iag will för intet ha, män
iag troor inte att hon haar testementerat osz dän. gott
wergebes mier
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12/7 1654    Till Min herre Clas Ekebladh. till
Skog.

högtärad kiäre bror
äffter alla menniskior gee seig till siös att segla så will iag och i
dänna wekan göra som de andra, doch inte till att dräpa folk
som wår Soldateska i sinnet haar, wtan till att dräpa en hop
haara, med dem är och inte så stor fara, Jag hade ärnat satt
för rimmet skull med dätt görs inte behoff, wtan iag will säija
att iag haar ärnat meig åt gåttland med axel sparre, allenast
för sälskap skull, han låffuar meig att iag ingen dag skall
hitza ringare än ett duszin haara och i 14 dagar haa wij
ärnat att blij där, bror kan nu slå öffuer huru många haara
dätt kan blij, iag haar inte tid eliest skulle iag räkna öffuere’t
sielff, tij iag måste gå wp att akta på kongen och hans måltid,
haszenbärger diuerterar osz esomoftast wid kongens taffel,
där han nu frijtt språk haar så wäl som de store härra. Jag
menar att wara här igän först i Augusto tå iag inte länge
lärer dröija för än iag geer meig till att besöka eer där nedre,
dätt blir ändå tid nog, tij när iag kommer engång lära i ha
rätt så ondt aff att blij aff med meig som många ha haft att
blij aff med wälborne Jöns olson Jag haar kiöpt dän påstillan
wti hastigheet som min k[iäre] bror och Sijster begära, och
hade ärnat sända henne med Jahan stake, män han sade hon
föll honum för swår, i[nt]e weet iag om guds ord är tijngre
än annor skrift, bror Swän kaffle haar ijmmer rådt meig till
att iag i staden för påstilla skulle öffuerskika min k[iäre] bror
ett skäfferij eller äliest någon historiebook, dät iag inte haar
kunna bringat öffuer mitt hiärta, män wtan skämt skall iag
med dätt första öffuerskaffa henne, eller och lemna henne
hosz Swän kaffle om iag drager bort. i morgon skulla alla de
munstras som wtskula i går kom Erik drakenbärg först hijt,
män iag håppas deras resza skall inte bliffua lång, tij de
brämerske ha ingen secours aff käijsaren att förwänta,
allenast om königsmark kan få igän dän skantzen som te
nijligen intagit ha, så menar iag att de wäl lära gee köp. wti
öffuerst fårbusz ställe som bleff ihiälskut, är öffuerst wirtz
kommen och reda dijtrest, han blir och Commendant i Stade.
Maioren drakenbärg beklagar högt sijster Margreta säijer
seig haa lemnat henne mijket sårgsen och siuk Gud hiälpe
henne. Jag haar inga tiender meer i förråd denna gången
ehuruwäl iag gärna änu en stund haar lust att gee eer något
lapri att läsza, doch iag tror wäl att i ha nog annart att göra
med huszhåldet att i intet behöffua något tidfördriff, såsom
till att öffuerslå huru mijket hö som faller i kohagen, och
huru stor plasz som asphagen behöffuer till att blij heelt rund
på alla sidor. näij iag säijer änu att ingen större lust till är än
rätta landleffuernet, där haar man minst bekijmmer, där har
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man ingens måltid att akta på wtan sin egen, aff ingens
nåder att leffua wtan aff Guds som allas härre är, i kaatzes
Emblemer  står så

eegen watt
hoe soet is dat.

Jag säijer sijster mätta kaffle att iag är hennes ödmiukeste
tiänare ehuruwäl onijtig, så kan hon likwäl inte förhindra
meig att iag ju städse förblir hennes så wäl som eer trogneste
tiänere i alla mina dagar
aff Stokholm dän 12 Jullij iag weet alrig huru många dagar
för min resza ått gåttland. 1654.
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19/7 1654    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
Ekeblad à Skog.

kiäre bror Förlåter meig att iag säijer emoot eer och inte
troor att dätt eer största roo är, som i skriffua, när i få breeff
från meig, iag weet wäl att eer häfftigheet kommer eer till att
säija enting som eert hiärta wäl annorledh weet, ehuru dät
är skal iag ändå alrig öffuergee till att skriffua eer till så länge
iag någon legenheet få kan därtill, i dän goda förtröstningen
att de inte illa komne ära, på dät iag wnderstundom må få
dän Contentemente till att höra att i må wäl med alt dät eer
kiärt är. enting måtte iag gärna önska att mina breff en
annangång inte måtte komma så alla på enhop till eer som i
skriffua, för iag weet i ha måtta leds öffuer att läsza så mijket
narri på engång. Min resza till gåtland är förandrat wti en
resza åt hålsten till att där affhämta med greffue Erik som
skikas dijt, en drånning i swergie som skal blijt nämb[ligen]
förstens dåtter aff hålsten, gud gee till lijka. från Fark[iär]
kan bror få meer nijtt, tÿ iag tijker dät är lättare att sända en
Copia på 2 mil än på 40
aff Stokholm dän 19 Julij 1654.
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26/7 1654    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
Ekeblad à Skog.

[d]än 26. Julij 1654.
kiäre bror

Om iag reda wore min kosz så skreffue iag eer dänna gången
inte till från Stokholm som i nu kunna see iag gör efter wår
resza är wpskutin till 14 dagar härefter, är dätt att i få see
dätta breffuet så warda däruti mijket hälsade aff wår swåger
drakenbärg hwilken drog sinkosz i förleden fredags, han war
mijke bekÿmrat öffuer dätt han inte fik weta huru dät stod
till med Sijster Margreta för hans affreesza, bad och bror inte
wille förtänka honu[m] att han icke fik tid att skriffua, och
bedia eer dät han gärna hade giordt i wille med någon
lägenheet draga till att trösta wår sijster Margreta. för några
dagar sedan kom pär krigsmanson lilia hijt och sade meig att
fru Marina på biursnäsz och S[ijster] jngebår kåsze ha warit
på kleeffua hosz hans faar och där läti wnderskriffua
tästamentzbreffuet, och sade att dät war kraftigt nog stält,
Jahan hård haar och warit där och illa siuk stakar
bålmästaren mäster Sippel bad meig så gärna att iag skulle
bedia eer om i hade någon lägenheet till att tala eller skika
bod till Crister oxehuffud i wille då bedia honu[m] betänkia
seig och engång betala honum, som så länge dröijer. Clasz
Jahanson wgla låter hälsa eer därwtaff kunna i fulle märka
att han är hemkomin, och däremoot låter iag igän hälsa med
edert förlåff sijster Mätta så högdt och starkt som man kan
hälsza på papper. efter hälsad måtte wara Adieu.
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4/8 1654    A Monsieur  Mons[ieu]r Clas  Ekebladh
       [] à Skog.

Jag skreeff eer till kiäre bror i förregår med påsten, och nu
med Mons[ieu]r taub och hans oxe, tij iag fruktar iag får inte
skriffua eer till för än iag reeszer wt åt hålsteen, hwargång
iag nämner hålsteen, så reesza seig håren ända på meig neer
iag tänker huru där liebe segengott lärer regera, iag haar
reda begijnt att wänia meig wid dett iag i så lång tid inte
giordt haar, som är att slå in meer än där in går, i går war
iag med några wänner på en öl eller tobaks kroog och tögde
på skinne, män iag fruktar att iag inte lärer stå wt med den
alten auffriktigen deutschen da es heist sauff od[er] lauff
hälsza Sijster Mätta
1654 dän 4 Augusti 1654.
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16/8 1654    A Monsieur  Mons[ieu]r Clas  Ekeblad
         à Skoge.

kiäre bror nu må i wara glad att i till en liten tid få roo för
mina breff, tij dät gäller nu antligen tillwägs, män så snart
iagh kommer igän lärer åter min importunitet begijnna igän,
och dät så länge mitt fåfengeliga lijff warar som Salomon
säijer. skepen hade reda warit sinkoos i går om ike winnen
hade förhindrat, män i dag eller i morgon gå de wist, och wij
efter så snart de ära komna till dalarna. Jag måste för alt låta
min k[iäre] bror weta att för twå dagar sedan kom en bonde
hijt och gaff meig ett breff hwilket när iag bröt op dät såg
iage’t wara från Jungfru Jngebår kåsze, hwaruti efter de
sedwanlige kuinfolksComplimenterne på dät första bladet,
stod på dät andra att hon war på biursnäsz och att fru
Marina war illa siuk, och att hon inte kunne komm[a]
[dä]dan så länge, därefter står wti täxsten att
tästamentzbreffuet är färdigt, hwilka tröstelige ord kristi
wänner, hwem skulle ike hugna seig wid sådane tiender. Jag
wille att alla kiäringer i swergie wille skriffua meig sådana
breff till, män betänka hwad omak wij skulle få till att låta
begraffua dem alla. widare alffuarsamligen begärar hon en
wisz försäkring skrift aff osz bägge wnderskreffuin, att wij
wist skulla låta begraffua henne, och så will hon bijta med
osz och gee osz tästaments breffue igän, och dät bijte göra wij
gärna ehuruwäl dät inte kanskee denne gången efter wij inte
ära tillhopa, därföre skreff iag henne till och försäkra henne
att dät wij henne tillsagdt hade skulle orijgligen hållas, och så
snart iag komo hem igän skulla wÿ då ställa ett sådant breff
tillhopa som hon begärar. eller och där dät bror så behagade
och han någon lägenheet hade till att öffuersenda henne i
min frånwara en sådan skrift så wille iag sedan skriffua
wnder henne när iag kommer hem, hwilket skeer i höst wils
gott. sidst och till ett beslut wankar hälszningar så wäl hijt
som dijt. och nu måste iag och sluta mitt, hwilket wore mijke
stakot om iag ike hade repeterat Jungfru ingebårs breffs
innehåll, och nu inte meer wtan fara wäl tillhopa sijster
mätta och i allaihop till des wij komma igän, kåmma wij inte
igän så lära i på dät sättet fara wäl ewinnerligen dät gud
giffue, dät sidsta män ike dät första tij iag åstundar att
kåmma igän, och tala eller skriffua eder till hwar onsdag som
iag nu gör
dän 16 Augustus 1654 i Stokholm.
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23/8 1654    A Monsieur . Mons[ieu]r Clas Ekeblad
à Skog.

kiäre bror änu engång för än wij komma bort måste i få
höra att wij är änu inte borte gud gee eer må wäl gå, inga
tiender har iag hördt i lång tid från eder, och efter apparence
eij häller får iag för änn iag komer igän höra några, män iag
weet fulle att iag är sielff orsaken därtill som nu så länge har
lugit för eder och sagdt wij sku resza i dag wij sku resza i
morgon, annars troor iag fulle att min k[iäre] b[ror] hade
wäl skreffuit meig engång till, så wijda är dät likwäl nu komit
att skepen ära i dalarna och wår Marskalk soopen drog i dag
förut dijt, och lära wij altså inte blij länge efter. dätta nija må
i fördänskull ha denne gången till Valete från Ståkholm, att i
andra wekan satte wår härre så många röa fläkkar i ansikte
på Jungfru loüise wan der not  /:sijster mätta känner henne
fulle, hon som war hosz drånningen i  håffuet, hållensk[,]
kurkens Steffdåtter:/ och wtan twiffuel haar dän
kammartiänaren limmat dem så fast därwid att hon 3 dagar
därefter dog däraff och inte kunne tåla dem, fläkkarna wore
något  fleere än de hon war wan att sättia där, män dätt
slemmaste war att de wore öffuer heela liffuet så wäl som i
ansiktet. all denne omsweffuen är så mijke att säija att hon
dog i kåpperna, och dät ha warit nog aff dät andra är
allenast till att läta see min [] wältalenheet wti pännan. iag
komer till mitt förra taal och säijer att många wore som sade
att dätt war bättre hon dog, tij hon hade ändå warit skämd i
alla sina dagar sedan hon är worden hållen för så skön som
hon war, om dät nu är bättre till att wara död än till att
wara ful så haar hon änu en sijster igän som förtiänar bättre
till att döö än någon menniskia i wärden. och så mijke om
dätta, sedan så måste iag låta eer weeta att iag haar
profiteradt tu ting för meig sedan iag kom hijt, en häst aff
bengt horn, och en bösza aff axel sparre båda mijke unga och
aff god art, hästens släkt har dän äran att draga kongen
esomoftast som bror har sett nemb[ligen] hans gule med
swarta maan böszans faar residerar i kaszmiran och så heeter
hon PG på pipan, hon har så många refflor som hästen har
fötter. hästen haar änu alrig warit redin och böszan sköt iag
mödomsskåtet wr i dag, smäller bra på min san, böszan
drager med åt hålsten och hästen blir quar på ekhålmsund
till iag kommer igän. rättnu fik iag breff från drakenbärg
skreffuit i wiszmar och säijer att de brämerske och wåra
iffura seig häftigt dageligen emot hwar andra,
Feldtmarskalken wrangel har nijligen slagit 180 musqueterer
för dem och inga quarteer geffuit deras rijtterij är fortgångit
strax i begÿnnelsen han skriffuer att königsmark låter
wärffua 4 Compagnie rijttare, och förwäntar de wåras
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ankomst med förlangtan, bror Swän kaffle läter wtan
twiffuel hälsza eer och sijster mätta iag menar att han blir
Capten wnder artollerie här i Stokholm på hålmen och Clasz
wgla ochså. hwad aff meig blir geer tiden deszförinnan
tröstar iag meig med en pipa tobak till desz min goda lijka
kommer. att totten skal så åt frankerijke lärer wara orsak att
iag kommer strax åt wästergötland när iag kommer igän,
och då lära wij skiuta, k[iäre] b[ror] hälsza Sijster mätta och
edra grannar därnedre med min tiänst. För några dagar
sedan drog hindrik rijtter sinkosz sedan han haar legat här så
länge och hållit husz med en waker änkia hosz hwilken han
logera[,] iag menar han lärer inte länge wänta för än haar
bröllop, sina drängar lät han alla klädda i lär som tijska
rijttare. Fara wäl k[iäre] b[ror] när iag komer åt hålsten ska
iag drika eer skål och öffuerst[leutnanten] Jahan hårds i ett
stort glasz[,] därtill måste iag nu spara meig och förbliffuer
däszförinnan eer wndertiänstlige och ödmiuke bror och
tiänare
Jean  Ekeblad, oansedt i wäl kunna see aff Stijlen hwem som
haar kraffsat dätta.
Stokholm dän    Augusti 1654.
Mörner winner hästar och penningar fult aff totten och aff
andra. axel påsze dän enögda, och Jahan sparre, och Matz
kagg ära kamerhärrar bleffne hosz kongen.
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21/11 1654    A Monsieur  Mons[ieu]r Clas
  Ekeblad. à Skog.

kiäre bror ära i hemkomna så är dät meig kiärt iag menar
wist i andra wekan att hugga efter med axel sparre och
göstaf soop, sedan är Duglases optog skeedt och war mijke
wakert Carl sparre wan bästa priszen, Feldtmarskalken
wrangel och hindrik horn de andre båda de wore inte så goda
som de förre, män duglas fik en skön gulkiäd aff drånningen
med sitt konterfeij wti, här om aftonen bleeff en liten
adelsman heeter bukå, känna i honum, som war hosz Salig
fäldtherren i hiäl stukin på gatun aff de steenskrapare,
Mons[ieu]r la Chatagneray kom rättnu hijt til meig och
förhindrar att skriffua meer Adieu
den 21 septembris  1654 Stokholm
i söndags drog bror Swän kaffle hädan åt Jöneköping,
beklaga högt att han inte fik tala wid eer, han hade så mijke
att beställa att han haa så när inte haft tid att draga bort.
män iag inte så iag söker altid något göra i dag haar iag
speelt i bållhusz med landtgreffuen och tappa 2 ducater, män
Carl  sparre tog dät omaket att tappa 2 andra sedan mot meig
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29/11 1654    A Monsieur  Mons[ieu]r Claude
  Ekeblad. à Skogen

war icke dät i sade att iag inte slipper så snart från Stokholm,
män iag tänker dät war öde att iag inte skulle komma hädan
för än iag måtte slås örefijlar, i sanning dät är en god tid
sedan iag bruka dät ämbete män i går aftons bleeff iag
twungen därtill aff en skriffuare som mötte meig i trappan i
dät iag skulle gå i min kammar, dät gik heelt lustigt dock
fanen ta dän som wärst foor, hwad iag än wijdare göra kan
står till Gudarna, bastugan är bestält, iag twifflar nu inte
meer på att wij iu få krieg i wår efter dät begijnnes nu på
meig. män wtan skämt rijszen är galen och dät är wäl, han
grunkar att willa ha igän riga sedan han nu har fåt igan
smålänsko, och iag reeszer hädan innan några dagar troor
iag med axel sparre, gumman på biursznäsz leffuer än män
illa siuk. och iag går i komedien farer wäl
aff Stokholm den 29 nouembris  1654
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c. 10/1 1655    A Monsieur  Mons[ieu]r Clas
    Ekeblad till skog.

säx tusend, eller så många Complimenter, som halfföran wore
för sömmen, fann iag för meig här på stola i ett breff aff
Mons[ieu]r bärner som är hosz soopen i örebro, han skriffuer
inte annart nijt wtan at han will slå ihiäl alefält så snart han
kommer med kongen till örebro och sedan will han komma
hijt till meig. till dän 17 huJus förwäntas kongen till örebro,
och Continuerar at han skal wilia till begraffningbärgs
falkning, breff att härredagen skal stå dän 25 februa[r]y haar
Fark[iär] fåt, såsom och ett frå Greffue göstaf
leijenh[ouffud] hwilket förmählar /:aber dieszes in geheim:/
att 300 man wtaf hwart regimente skulla wara färdiga i
tillkommande måna samt öff[uerst] nären och öffuerst
staken, med Fark[iär]s maior till att gå dijt de blij befalte, gud
ske låff iag weet dät blir någon fahnen aff. jtem  idag kom
Christofer med dätt tilnampnet tårstenson med fruen till
fröszlunda, fru ebba har sänt hijt at begära liusz till läns på
dät hon dästo bättre må see och kenna igän dem, och inte ta
sÿster kirstin wgla för min swärmor fru ingebår menar iag.
N[ota] B[ene] igår fångas en räff i wån skogen med garnen i
dee hålen i ha lati giordt, och dän har quist driffuet därin och
Jahan nilson slagit i hiäl etc[etera] smeden i torsiö haar fåt en
klinga och horn at göra hirszfängar aff till många pund,
fark[iär] beer i wille med fog förskaffa honu[m] aff de hwijta
ankerna, i dät samma sade han, säijandes: tacka honum
flitigt för sänningen, och wiste inte at dät war sijster mätta
som war mäst orsaken, och därför mäst taken borde, män iag
kom[m]er i hug att i göra båda ett och att man inte kan taka
dän ene wtan dän andra, Sela . iag tänker iag haar fulla orsak
åch att tacka båda för een och een för båda för dät omak iag
eer giordt haar nu i denne diupa snöen, män dät är nu så
gemeent att tacka iag wille kunna tiäna eer eliest och inte
tala så mijket därom. probatum . Elias haar haft 2 hiorter inne
i skogen män äre reda wte som i kunna tänka won die
gästerige iagt, nu troor iag wist att iag haar opteknat alt dät
iag weet för eer, och med mindre att iag säijer eer alt hwad
iag haar hördt och sedt sedan iag skildes wid eer så weet iag
nu inte meer. sij iag hade så när glömt at säija eer att iag
mötte tore olson strax wid hans säteri och hölt ett långt
burspråk med honum, frågandes honum om alt nijtt, han
sade sedan han så mijket innerligen böd till att ha meig hem
med seig, att hans nådige härre haar skreffuit honum till att
han skal innan några dagar resza op, och At hwarken
kongen eller greffuen koma hijt neer Crede si vis. ia iag haar
änu något att säija eer män pappere fattas. om min reesza [],
män iag will bida til däs iag får bättre tid och göra ett
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landkårt öffuer henne och skika eer så mijke är dät att iag
haar kiänt wädret på alla 4 sidorna idag, och rät som man
aaszar för räffua. om påiken för[er] wäl ärendet fram så skal
han få eer tijg till hättu. och iag will rättnu sättia på meig
min och gå att ligia så krokot som iag haar färdas idag, i
kunna fulle märka att här på stola står alting till på gamla
sättet tij om där wore någon förandring så hade iag
långesedan sagt eer’t iag haar fulle dä laget att iag inte gärna
tiger dät som sijnes wara nijt, som i wäl kunna see i dät
öffriga samt i dät nedriga, om nedriga står wäl där weet iag
i[n]te wtan dät weet iag fulle att iag ähr eer ödmiuke tiänare
så länge iag leffuer. M[anu propria]
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14/3 1655    A Monsieur  M[o]ns[ieu]r Clas  Ekeblad
förleden fredag fick iag befalning genom Mons[ieu]r mörner
och Jakob Jahan taub, aff kongen att iag skulla låta eer weta
att i med första skee kunde skulle komma hijt om i eliest ha
någon lust att komma fort i wärden haar han sagdt, därföre
är fulle rådeligeste att i genest gee eer på wägen hijt iag
menar kongen will haa eer till Jakob Jahan taubs
öffuerstleutnant, han får 6 compagnier och 2 skola wärffuas
därtill, iag skreff fullo till S[ijster] margreta Ekeblad, och
sände eer en sädel däri män iag wet inte om i ha fåttet. dätta i
hast, och eer tiänare så wäl som min högtärad Sijster mättas
Stokholm dän 14 marty 1655.
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22/8 1655    A Monsieur . Mons[ieu]r Clas ekeblad
lieutenant collonel  d’un  regiment de
cauallerie  dans  l’armee  de  sa
M[ajes]té  de  suede .

kiäre bror ehuruwäl iag intet weet hwar i ära eller huru dät
står till med eer, så önskar iag meig likwäl aff alt mitt hiärta
hosz eer, icke fördänskull att iag iu må öffuermåtan wäl ia
bättre än iag will här iag är, män dän stora hog iag haar till
att engång smaka krigswäsende är orsaken att iag gärna sågo
meig där, i kunne wäl säija att om iag hade haft lust därtill så
hade iag genst i stokholm wäl kunna fåt lägenheet därtill, dät
är wijst, män troo meig att iag är bleffuin fixerad i dät iag
trodde strax att dät meig bleeff låffuat skulle hållas, att iag
skulle blij den förste som skulle skikas härifrån till kongen,
män Ambassadeuren har funnit meer apropos sedan att skika
sin frände dijtt, iag wnner honum gärna dän lijkan likwäl, tij
iag må bekenna han /:pär bonde:/ är en rätt god opricktig
dräng, män att dät meig bleeff föredragit förtrijter meig
någorlunda, doch iag will see till att iag wtan någon
commission kan komma till Arméen män iag fruktar innan iag
komer dijtt så haa i inte meer till att göra om i Continuera
som i ha begijnt, så blir intet myket öffuer aff dät wij sku
haa. wij haa här frögdat osz öffuer eer härtill haffde progress
med frögde eellar och banketter, män de ängliske här i staden
wore intet wäl tillfreds med wår store eeld iag meenar
gemeene man hwilken är störst och starkast här i londen, tij
de fruktade att eelden skulle komma lösz i huszen och ropa
gemeene man och sade att dän swenske Ambassadeuren war
kommin till att stika eelden på londen, män sedan de sågo dät
gik wäl aff woro dee glaada tillika med osz öffuer wår succes.
hans Ex[celen]ce  Ambassad[euren] trakterade först alla de
främande gesanterne här med de förnämste här aff landet,
sedan bleeff opslagin en stoor port med swergies och kongens
wapn på och där sprang twå pipor med win wt för pöpelen,
och en hoop med tiäre tunnor där framföre som giorde een
gruffuelig eld. hurusnart wij kunna komma härifrån kan iag
inte weeta, iag såge’t gärna iu för iu bättre, iag haar inga
tiender haft ifrån F[ar]k[iär] sedan iag drog från Ståckholm,
och weet alrig huru står till med honum iag will håppas wäl,
är bror Jahan wgla på dän orten i ära så hälsza honum och
säijan att iag önskar honum att han hade ett paar aff de
bäste hästar iag haar redit sedan iag kom hijt, tij i sku weeta
att wij ha warit med protecteuren på iagdt och redit hans
hästar som wore flink, iag bekenner iag önskde dom fulle
hällre eer, män de säija att önskningarna giälla intet i år, gud
gee dän tiden kome att de gulle[,] dätt skulle inte wara ondt
äfter gut pfärdt gutt koller wnd 100 ducaten im beutel, då.
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iag sänder eer här inuti en patron aff ett nijtt maneer på
hästsko som iag hitta på här om dagen, som en kan wti hast
slå wnder en häst wtan hammar och söm mijket artig, dät
som går twärt öffuer bak på hästskoen är en skruff som kan
skruffuas till med spännaren och fram för tån är en leed på
till att göra honum wijd och trång som man will, hade iag
lägenheet så skulle iag skika eer siälffue hästskoen, män för
dänne gången haar iag allenast medel till att säija eer på
dätta papperet att iag är eer ödmiuke bror och tiänare
Jean  Ekeblad M[anu propria]
dän 22 Augusti i londen 1655
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31/10–1/11 1655    A Monsieur  Clas  Ekebladt
  lieutenant  Collonel du  regiment
  de  Coll[onel] sincler. dans
  l’armée  suedoise  royale.

   londen sist i october eller  först i nouember  1655.
dän Caualieren som haar låffuadt mei[g] till att föra fram
dätta, är en officere[r] som tillförene haar tiänt wnder de
sw[en]ske i tijska krige, och will åter nu ger[...] dit igän till att
där söka sin lijka, [han] heeter Mons[ieu]r Andrion och haar
com[menderat] de ängliske tråpparna som haa war[it] [till] de
reformerades förswar i piedmont[...] kanskee i kiäre bror haa
större [...] till att weta mitt laffuerne än [...] frantzoszens,
hwilken aff anseendet sij[nes] [...] wara en waker kaar, meig
anbelang[andes] då, så må iag säija som de gamle ha
s[kreffuit] Om i må wäl, /:får iag låff att skri[ffua] på latin:/
si  uales  bene  est  ego va[leo] män iag fruktar i må inte så wäl
s[om] iag, tij i haa meer occasioner till att m[...] än iag som
haar allenast en fahra att [...] nemb[ligen] till att blij quätzt i
sängen, o[...] stundligen och på all rum fahran wnde[...]
ehuruwäl inte på samma sätt, iag [...] låta eer weta bror att
sedan som [Ambassa]deuren haa måst resoluera seig att b[lij
här öffuer] winteren, så hade iag fulle tän[kt] [...] min wäg
nu i höst på göteborg, t[...] [där]igenom see på hwad sätt iag
ku[nde] [...] med första åt Armeen, äfter m[in] [...] haar altid
warit dit härifrå[n] [...] män så haar Ambass[adeuren]
öffuertaalt meig ti[ll] att blij här till wåren, äfterdij iag ändå
inte kunne däszförinnan komma från swergie så framt iag
droge dijt emädan dät något seent på åhret är, dät lära wtan
twiffuel många förundra seig däröffuer att iag meig nu så
länge på denne orten oppehåller och försummar min tid, iag
kan inte annart swara dem än att hwar och en weet bäst
siälff hwarest skoen trijker honum, gud gee allenast att eer
må gå wäl k[iäre] b[ror] i dät landet som wij förnimma fålket
wara så bedrägeliga iag haar engång haft breff från
Fark[iär] här då hade anna E[ke]blad warit hosz honum och
fåt en liten doter på stola, och gubben mådde då wäl. iag
skreff i sijstens till wår iungfru och gaff henne håp att iag
wille komma hem i winter, iag fruktar om inte en aff osz
sna[rt] ställer seig in hosz henne så gör hon osz arffuelös[ze]
iahan hård skriffuer meig stundom till från halmstad iag är
eer ödmiukeste bror och tiäna[re] Få i see lille hornen,
Mons[ieu]r axel påsze M[onsieur] wulff M[onsieur] wrangel
wglorna kafflar och andra foglar så hälsza dem beer iag eer
och fråga dem om de inte få spänna aff pampen så länge dee
skriffua engång A Monsieur  Mons[ieu]r Jean Ekeblad a londre,
iag haar skreffuit dem alla till och eer ofta. wij ha mijke
ogärna här förnumit landtgreffuens död, män äre glade
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öffuer des reuange som skedd är. hälsza eer öffuerste med min
tiänst och säija honum att hans lansmän laga seig till krig
med spaniern och haa giordt fred med fransosen, de frukta
allenast att [] de inte få drika så mijke säk som de göra Adieu
nils nilson kagg är hijtkomin från hålland mar ick hebben
nickt gesien. weeta i att wnge magrisz påsze är gift i en staad
i frankerike wid italienska gräntzen heeter [...] och haar [...]
historian säij[...] hustrun [...] så h[...]
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