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Disa. 
Thet år en lustigh Comoedia/ 

om then för ståndighe och höghberöm. 
de Sweriges Drotningh 

Frw Disa/ 
Hwilken sanferdelighen på Rim vth- 

ligen then 17. och 18. Februarij/ Åhr eff- 
ter Gudz bördh 1611/ 

Aff 

JOHANNE MESSENIO 
Professore ther samme- 

städes. 

 

Tryckt vthi Stockholm aff Anund Olufsons 
Arffuingar/ Åhr 1611 

 



 
 

 
 

The Hederlige/ Gudh- 
fruchtige och Dygdesamme 

Patroner: 

Husitru Magdalena/ 
Thens Ädle och Wälbördighe 
Erich Jörensons til Hudde- 
stadh/ Gtådholleres på Stock- 
holms Slått/ elskelighe kiäre 
Hustru. 
Hustru Brytha/ Hans 
Meyers. 
Hustru Katrin/ Mårten 
Trautzigs. 

Hustru Malin/ 
Saligh i HERRAnom Gyn- 
the Olufsons fördom Bårge- 
mästares i Stockholm effterleffs 
uerska. 
Hustru Margreta/ Lorens 
Hartmans Gulsmedz. 
Och Hustru Margreta/ 
Peder Grönebårgz. 

Mine tilförlåtne godhe Wenner 
önskar iagh 

Johannes Messenius 



 
 

 
 

Al Andeligh och Lekam- 
ligh wälfärdh aff Herranom JEsu 

Christo nw och altijdh/ etc. 

I Blandh andra ährlighe och 
nyttige öffningar/ Hederlige och Gud- 
fruchtige Matroner/ sampt tilförlåtne 
gode Wenner/ vthi hwilke vngdomen i 
Academier och Skoler/ medh rätte skal 
warda fliteligen öffuat/ icke vthan högwichtige orsaaker 
sättia alla förståndige Män Comædier: För ty vthi 
Comædiers loflige speel bekommer Vngdomen skickelig- 
heet och dristigheet til at tala och swara/ lärer höfligheet 
och bekommer förfarenheet om werldzens lop/ hwilket 
och een Comædia rätteligen aff månge wijse Män bliff- 
uer kallat: Ja/ Vngdomen lårer och vthi sådana Speel 
säsom och Åhörarne/ sitt Fädhernes Landz gamble/ 
härlighe och vnderlighe Historier/ hälst när man Comæ- 
dier häller om Inlenske saaker/ hwilke meer förlusta/ än 
såsom vthlänske/ om hwilke vthi Swerige altijdh til- 
förene åre Comædier celebrerade bleffne. Therföre effter 
H. K. M. migh haffuer förordnadt til Läsemästare 

vthi 
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vhi Vbsala Academia, och befält på thet båsta vngdomen 
ther öffua/ haffuer iagh på min sidhamz Gudz tilhielp 
achtad hwart åhr någre Comædier om Jnlänske Saaker 
ther hålla/ ibland hwilka är thenna hår then första/ cele- 
brerat förgångne Disatingz Marcknadh/ om then för- 
ståndige Jungfru Disa/ hwilken haffuer warit Swe- 
riges Drotningh/ och then Stormechtighe Konung 
Sigtrudz Gemål/ åhr effter Werldzens begynnelse 
2758. Och sine Landh och Vndersåtere förmedelst sin 
store wijsdom och förståndh/ frälst aff mycken wånda/ så- 
som vthi siälffue Comædien giffz widlyffteligen tilken- 
na/ hwilken iagh Edhers Fromheeter wil haffua dedi- 
cerat/ och wänlighen föråhrat til ett tacksamheetz tekn 
för många wålgerningar/ som E. F. migh sädan iagh 
kom i mitt Fädherneslandh igen/ altijdh bewijst haffue 
oförskyld/ hediandes wänligen/ E. F. wille thenna rin- 
ga föråhringh vptaga på thet bästa sätt/ och altidh bliff- 
ua mine gunstige wenner. Här medh E. F. sampt edhers 
F. elskelige kiäre Män/ Barn och heele hws/ vthi Gudz 
then aldrahögstes beskydd och beskerm fliteligen altidh 

befallandes. Af Vbsala then 6. Julij/ Åhr efter 
Christi födelse 1611. 
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PROLOGVS. 

WArer alle wälkomne til Vbsala by/ 
Och så til thenna Comoedia ny/ 
Adel/ Prester/ Kiöpmän och Jung- 

fruer sköna/ 
Ärlighe Matroner/ hwar skal röna 
I sanning stoor nytto/ wårt spell 

medh figh haffua/ 
Giffuer oss til om wij råke snaffua: 
Om fremmande Gaaker wij ey wele tala/ 
Vthan hwadh som har hendt i Vbsala/ 
I Hednisk tidh för twtusend åhr och wäl meer/ 
Som man klarlighen aff Rrönskor seer/ 
tå war Swea och Götha medh mycket Folck fult/ 
I Lander giorde hunger stoor Tumult/ 
Rungen och hans Rådh giorde i Vbsal beslwt/ 
Och sånde Mandat kringh om Landet vth/ 
Thet befalte hwar Husfadher slå til döda/ 
Them han vthan all nytto gaff födha. 
När Disa thet beslwt aff sin Fadher förnam/ 
Medh wijsheet hon ett bättre förde fram/ 
Ty fick Konungen til henne sådant behagh 
Togh henne til sin Drotningh samma dagh/ 
Och ther Folck som skulle döö han nor vrh sender/ 
Vpbygge til Swerige månge Lender: 
På hela wart Spell är thenna summan så kort/ 
Iagh gåår nw in bedher them fara fort/ 
Warer oss gunstigh/ hörer til medh flijth/ 
Glöra edher lustig haffua mij nyth. 

Actus 
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Actus I. Scena I. 

Thor. 
MAgogh waar Noe Sonason/ 
Rådde för Swea medh stoor mon/ 
Vbbo hans Son bygde Vbsal/ 
Ther altidh är skedt Kongars waal/ 

Firhundradh Åhr effter floden/ 
Begynte the migh och Oden 
Dyrka vthi Vbsala by/ 
Bygde ther och en Kyrkia ny 
Vthe och inne prydd medh Gull/ 
Tå wåre the Swenska migh hull/ 
En Gulkädia kring om Ryrkian henckt/ 
Then hadhe the migh och så skenckt/ 
Ther dyrckas iagh lagd i en Sengh/ 
Oden står hoos såsom min Drengh/ 
Hwar nyonde Månad the migh 
Nye Diur offra Gudeligh/ 
Menniskian thet Nijonde är/ 
Til wigh ha the sådan begär/ 
At iagh them giffuer godhe Åhr/ 
Godh tidh/ ey Siuckdom höst och wåår/ 
The troo migh Dundra vthi sky/ 
Och giöra ther thet stora gny 
Medh flijt the migh ey nw ähra/ 
Medh sorgh skola the sigh nära/ 
Aff Hunger skal iagh them pläga/ 
Döö skole högha och låga. 

Actus I. 
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Actus I. Scena II. 

Oden. 
I Assgard iagh een Höffdingh waar/ 
För  lille Asten tå baar 
Iagh Kronan/ tädan dreffue migh 
The Romare/ iagh togh min stigh 

Äth Swealand til Sigtunom/ 
Iagh waar ther och i Vbsalom/ 
I Trolkonst är migh ingen lijk/ 
På Gull är iagh och swara rijk/ 
Krigh kunde iagh wäl vthföra/ 
Medh Troldem och vnder giöra/ 
Iagh bleff vpbrendh effter min dödh/ 
The ropa migh an i sin nödh/ 
Hälst när the til Krigz vthfara/ 
Dyrkar migh then dela skara/ 
Een Menniskia migh offra the/ 
At iagh them skal lyck an betee/ 
Migh dyrka the nw ey medh flijt/ 
Om min tiensk haffua the ey nytt/ 
Medh Swerdet wil iagh them plåga/ 
Vnge/ Gambla/ Höge/ läga. 
____________________________________________ 

Actus I. Scena III. 

Frigga. 
TRytusen Åhr i Swealandh/ 
Dyrka Affgudar Quinne och Mann/ 
En iblandh them iagh och så är/ 
Frigga Oden Gudz Hustru kiär/ 

Til Fredh och wällust är min macht/ 
Migh haffua alle grant i ackt/ 

Jagh vth- 
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Iagh vthsåtter klärlekens garn/ 
Giffuer wällust och mycken Barn/ 
Medh min Båga på tusendh myl/ 
Skiuter iagh vth klärlekens Pyl/ 
Iagh haar then macht i Swealandh/ 
Som Venus vth medh Tyburs strandh/ 
Medh ingen flijt driffz min ähra/ 
Ty skal Hungers nödh förtära 
Mången Swensk Mann/ iagh wil och så 
Fälkedh förökia/ thet skal få 
Ey Sogel til brö i mångh Ähr/ 
Ther medh iagh nw och så affgår. 
____________________________________________ 

Actus I. Scena IV. 

SOMNATOR, ASTROLOGUS, 
LARVATOR. 

THet giffue Thor then största Gudh och Man/ 
At slätt ingen dröm kunne wara sann/ 
Ty iagh hadhe i Natt een dröm så swår/ 
Hwilken icke vthan skadhe affgår/ 

Om Oden haffuer så befalt och sacht/ 
Thet alla Drömmer skole haffua macht/ 
Swerige betyder min Dröm stoor skada/ 
Hälst vthi Bondens Wisthus och så lada/ 
Månge tusendh skole aff Hungers nödh/ 
Innan få Åhr lijda then bittra dödh. 
Så menar iagh min dröm skal betyda/ 
Men iagh wil icke min meningh lijda/ 
Vthan een Mann i Himmelskånst fast wijs/ 
Så och vthtyda Drömmer bär han prijs/ 
Wil iagh ther om fråga och kungiöra 
Heela min Dröm/ han låter strax höra/ 

Hwadh 

 

Somnia 
tor. 



 

B 

5 
Hwadh wårt Fädherneslandh för kall 
Effter een lithen tidh tilfoga skal/ 
Och iagh wil nw genast til  honom gå/ 
At thenna min Dröm rätt vthleggias må/ 
Migh möter een Medh stoor Book och Bönet 
Iagh troor wist han steller Nativitet/ 
Ty  medh tw Glasöghon tå seer dan op 
Och Skådar fliteligh Himmelens lop. 

Iagh wil försökia om han han är så klook/ 
Som han sigh läter tyckia medh sin Book/ 
Then Nar förkunnar Androm hwadh skee skal/ 
Och weet fielffuer icke sitt eghit fall. 

Twy then f;r migh ladhe thenna bär root/ 
Hoos migh skal han rätt aldrigh finna boot/ 

Thor Gudh ther är then samme Man förwisk/ 
Som mina Drömmer här vthladhe sist : 
Hälsel godhe Nabor och wijse Man/ 
Thet är migh mycket klärt agh tigh här fan/ 
Sättiom oss lithet vth medh thenne ström/ 
Sälenge iagh förkunnar tigh min dröm. 

Som tu wilt Thormuud/ iagh är och så mödh/ 
Giff migh för mitt omaack någhot godt brödh 

Iagh drömde om een Ore så mager/ 
I thenna N att och een Jungfru fager/ 
Mycket Folk han til dödz monne Stånga/ 
Dogh för han grymheet vnluppo många/ 
Men them mötte strax een skadeligh Thiur/ 
Han waar wärre än som thet förra Diur/ 
Alle små Barn Käringar och Gubbar 
Wille han omstöta såsom Stubbar/ 

Then 

Larvat 
Här faller 
Astron. 

Astrol. 

Somn. 

Astrol. 

Somn. 
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Then Jungfru klook bant honom medh sitt håår/ 
Han bleff på stunden spaker som ett fåår/ 
Och sattes på Jungfrun en Gulkrona/ 
Hon monne then heela Saak försona. 
Men thet Folk som vndflap bygde lender/ 
Aff hwilkom komme mechtige Menner. 

Månge haffuer tydh och drömmar hört/ 
Men aldrigh är migh makan förefört. 
Oxen betyder hunger och stoor twångh/ 
Och Tiuren medh Swerdh mångoms vndergångh/ 
Om icke genom Jungfrunes wijsheet/ 
Them bleffue allom Nådh och Gunst beteet/ 
För hwilket Jungfrun begåffuas medh ringh/ 
Och bliffuer Sweriges Rikes Drotningh/ 
Thet Folk som skulle aft Tiuren ljida/ 
Nordan vth vptager Lender wijda/ 
Wnber Vbsala län och Konungh båldh/ 
The lijda honom alle vthan woldh. 

Wisserlighen haffue j ett snelt Huffuedh/ 
Oansedt thet är skallot och kluffuedh/ 
Iagh märker j haffue swaga tänder/ 
För edert omaak tu brödh j sänder/ 
The miuke ähre wil iagh hijt sända/ 
Och hwadh elliest til godhe kan lända/ 
Oden och Frigga edher bewara/ 

Thor Gudh tigh och så ifrån all fara. 
____________________________________________ 

Actus I. Scena V. 

VXOR, MARITVS, FILIVS 
& Frigga. 

O kiare Man hwar skole wij få bröö/ 
At wåre Barn icke aff hunger döö/ 

Jagh 

Astrol. 

Somn. 

Astrol. 

Vxor. 
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Iagh äger icke een Näffua full Miöl/ 
Och icke vthi mitt Hws een Dryck ööl/ 
I går min Fadher och min Moder dogh/ 
I dagh min Syster hunger ihielslogh/ 
Nw böör migh och så thetta här mitt Barn/ 
Wij komme aldrigh aff thetta här garn. 

Såsom för månge åhr sedan är spått/ 
Så är nw i thenna Winter tilgått/ 
Mången Man haffuer hunger lagt i Graaff/ 
Oss hielper hwarken Pose eller Staaff/ 
Them Fattigom har nw ingen giffua/ 
I Thores nampn een liten bröö skiffua: 
Så ligg nw ther tw Staaff och Påse tom/ 
Ingen förhöpningh år them Fattigom. 

Kiare Man/ iagh haffuer än nw ett Rådh/ 
Wij wele til Gudhinnan Frigga gå: 
Kan skee hon seer til thenna stora nödh/ 
Och hielper oss hoos Kongen någhot Brödh: 

Thetta Rådh behagar migh mycket wääl: 
O kiäre Far iagh giffuer vp min Siäl/ 
För Hungers skull kan iadh nw intet stå/ 
Mycket mindre hädan til Frigga gå/ 
Om iagh snart icke får någhot ätha/ 
Moste iagh här min Ande vpläta. 
Iagh döör/ iagh döör/ iagh döör min kiäre Moor/ 
Ther til migh twingar then hunger så stoor. 

Barnet är dödh/ lät oss thet begraffua/ 
Sedan till Frigga wele wij traffua. 
Thet är bestelt gå före kiare Man/ 
Och bruka nw tin Bön som tu bäst kan. 

O Frigga tu berömde Gudhinna/ 
Hwar skal iagh Brödh til mine Barn finna? 

O Frigga 

Marit. 

Vxor. 

Marit. 
Filius. 

Vxor. 

Marit. 
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O Frigga tu wår Stormechtighe Frw/ 
Hielp migh aff thenna Hungers nödhen nw/ 
Tigh offrar iagh fattigh een Näffua full 
Medh Rökelse/ effter iagh ey har Gull. 

Far hem til Vbsala i Rongens Gårdh/ 
Ther Krigzwän altijdh hålla wackt och wård/ 
Ther skal edher een Jungfru mijs och kloock 
Hielpa ifrån thet stora hungers oock. 
Haff tack/ haff tack för thenna tijn godheee/ 
Tu haffuer migh och min Hustru beteet/ 
Wij wandra tijdt medh gladt hierta och sin/ 
Far nw wäl tu barmhertige Gudhinn. 

 

 
Actus II. Scena I. 

REX, SECRETARIVS, MARI- 
TVS & VXOR. 

 
 

ER Konungh iagh öffuer Vbsala är/ 
Medh rätte iagh then Kronan bär/ 
Hos mitt säte dyrkas the Gudhar tree/ 
Thor/ Oden/ Frigga hete the/ 

Här är theslikest högsta Dom och rätt/ 
Marknadh håls och på thenna slätt. 
Min mechtigheet kan iagh icke tijga 
Mänge Konungar för migh nijga : 

Nw wil iagh weeta huru i mitt Landh 
Tillstår vthaff min trogne Man/ 
Siwold trogne Secreterare min/ 
Sigh migh näghot om reesan tin. 

Min ärande haffuer iagh wäl bestält/ 
Ther hoos och många tårar felt/ 

Titt 

Vxor. 

Frigga. 

Marit. 

Rex. 

 

Secret. 
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Titt Folk aff Hunger i graffuen falla/ 
Någhre Tusen ibland alla/ 
Thet stielper nedh såsom man hugger kåål/ 
Medh Folk är napt besatt een Gåål/ 
Then Skatt bliffuer swåra ringa i åhr/ 
Och vpbördh som aff Rijket går. 
The Fattighe såsom ther vthe stå/ 
Och hwadh wij fäije lijde på/ 
Skole medh migh för edher rett sanna/ 
För fiu marck klöps een Roghkanna. 

Hör Gubbe/ är thet nw i wårt Landh så/ 
At många Gårdar öde stå 
Och wårt Folk hassuer hunger nederlagdt/ 
Såsom Siwåldh nu haffue sagdt ? 

Höghmechtige Konungh thet är förwist/ 
Tusand måltusand haffuer sitt lijff mist/ 
Min släckt och så Granna på någre mijl/ 
Haffuer kulslaghet samma Pijl. 
Migh twinger och så hunger til dödha/ 
Vthan tu migh giffuer föda. 

Giff migh ett stycke Brödh ther til een Sill/ 
Kiare Herre och Konungh mill. 
I siw dyngn har iagh icke äthit Bröö/ 
Får iagh ev maat måtte iagh döö. 

Siwåld hielp Quinnan vp/ giff bådom maat/ 
Sätt för them ett stoort Skincke faat. 

Går hedan i Salen strax både twå/ 
I skolen Brödh och dricka få. 

____________________________________________ 

Actus II. Scena II. 

REX; &Siwold SECRE- 
TARIVS. 

Hwart 

Rex. 

Marit. 

Vxor. 

Rex. 

Secreta. 
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HWart skal iagh nw hän fattighe Herre/ 
Hwar dagh bliffuer werre/ werre. 
Stor hunger lägger all min Landh ödhe/ 
Huru iagh aff thenna mödhe 

Och store twångh mitt Folk nw hielpa skal 
Weet iagh icke/ ändogh mitt kall 
Kräffuer iagh skal sådant förekömma/ 
Och hwar och eens bästa råma: 
O Siwold min Wen och Tienare godh/ 
Huru är thet tigh nw til modh ? 
Tu plägar migh altijdh giffua godh Rådh/ 
Siör nw och så om tu förmå ? 

Migh tyckes thet skulle så bäst tilgå 
Tilsamman kalla Rijksens Råådh/ 
Att the sin meningh giffua tilkenna/ 
Huru man thet skal affwända/ 
Thet hunger icke Landet meer plåghar 
Folket-äter sina mågar: 
På någhot sätt förminska Folkzens hoop/ 
Och stilla så thet store roop/ 
Som höres för hunger skul i hwar by/ 
Thet är swårt höra sådant gny. 

Skriff strax vth til wårt Rådh landet om kringh/ 
Befal them hijt komma til tingh. 

Alt thet migh är aff edher nw befält 
Skal medh een hast bliffua bestält: 
Thet är nw wår Konungz godhe behagh/ 
At innan täckiet håls Rijkzdagh/ 
På thet at icke hwar Man skal höra/ 
Hwadh Rådh the Herrar framföra/ 
Dock innan een tijma förlöper vth/ 
Skolen j höra thet beslut. 

Actus II. 

Rex. 

 

Secret. 

Rex. 

Secret. 
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Actus II. Scena III. 

PRÆCO, ANVND, ASMVND, 
CREMES, VETVLA. 

THen Stormechtighe Vbsala Konungh 
Hans hela Rijkz Rådh sammalundh 
Haffua medh flijt betrachtat then plåga/ 
Som lijda hökghe och Läga 

Öffuer alt Swea Konunge Rijke/ 
Och haffue giordt stadgar stijke: 
På thet at Thor må bliffua Landet blijdh/ 
Giffua på födan bättre tijdh: 
Först skal hwar och een Hwsfadher weeta/ 
I sitt Hws skal han vpleta/ 
Alt onyttigt Partij och så slöder/ 
Thet han vthan nytto föder/ 
Gubbar/ Käringar/ Halte och Blinne/ 
Lamme/ Siuke/ vthan sinne/ 
Thessa skole the nw alle dräpa/ 
Them sedan til Offers släpa/ 
Hwilken icke Konungens willie giör/ 
Och hans Nädh sädhan rätt grant spör/ 
Then skal Konungen låta slå ihiel 
Och offra til Oden hans Siäl. 

Hwadh synes tigh Granne om thet befäll? 
Thet giör förwist wåre Wisthws fäll. 
Jagh haffuer sådana wilt tu troo/ 
The haffua betar som een Soo/ 
Förtärdt hassua the bådhe kiött och flesk/ 
Ja/ någhra tynnor ther til Mäsk/ 
Al then Otijdh haffua sådhana giort 
Men gagn giöra the icke stort. 

En Gubbe 

Præco. 

 

Anund. 
Asmund. 
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En Gubbe och Käringh har iagh/ 
The göra  skada Natt och Dagh/ 
Om Natten äta the vth min degholk/ 
Om daghen banna the mitt Folk/ 
Dagh är Käringen alt för mycket argh/ 
I Munnen är hon som een Wargh. 

Thor Gudh skee loff then tidh är förhannen/ 
Wij komma aff thenna wånnan. 

Min Ohyra wil iagh först vthlocka 
Tu har rätt aldrigh seet tocka: 
Jeppe och Sissa kommer strax här vth/ 
Bastuffuan är warm och al luth : 

Tu lögst migh här vth tijn vnge Bengel/ 
Kom in sätt för Döran stengel. 

Tu skalt nw bijdha tu gamble Flaska/ 
Och så tu tin rutne Taska/ 
Kiäre see/ hwadh för een för färligh tan/ 
I Munnen haffuer thenna Man/ 
Förwist wäger han halffannat Lispundh 
Men som aass luck tar Sissas Mundh/ 
Konungens strängia Befalningh är så/ 
At i skolen döö bådhe twå/ 
Therföre bögier edre ruttne Knä/ 
Iagh slår edher til dödz medh thetta trä/ 

O kiäre Pilt giör icke hä. 
Kiäle Son skona oss een liten ftundh/ 
Wij wele gå i Odens Lundh/ 
Och ther til honom först giöra wår Bön/ 
Giffuandes oss vthi hans skiön. 

Ja gierna/ går fort/ iagh går dijt och medh 
Gömer edger ey baak om trä. 

Actus 2. 

Anund. 

Asmud. 

Anund. 

Jeppe. 
Sissa. 
Anund. 

Jeppe. 
Sissa. 

Anund. 
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Actus II. Scena IV. 

Disa/ Sixten/ Siwold. 
WÄlkommen hem från tingh kiär Fadher min 
Til Wänegärdh medh Gästen tijn/ 
Hwadh haffuen j på thenna Herredagh/ 
Beslutet oss nw för Landzlagh ? 

Huru sigh thenna Saak haffuer försan 
Skal tigh berätta thenne Man. 
Siwold har tu Copian aff thedh Breff/ 
Som Konungen til Landet skreff ? 
Wilt tu min Dotter then ähran betee/ 

At hon må få then gönom see ? 
Hwar i iagh kan tiäna then wäna möö/ 
Giör iagh gierna in til min döö. 
Min Skiöne möö Disa och Jungfru bold/ 
Tager Breffuet i edhert wold. 

Then Stormechtige Vbsala Konung/ 
Hans hela Rijkzrådh sammalundh/ etc. etc. 

Skal iagh min meningh här om förkunna/ 
Thedh täckies migh ingalunda/ 
Hwadh Kongen och Rijkzrådh haffue samtyckt/ 
Al wijsheet är ther vthelyckt/ 
Iagh är vngh och oförståndigh Quinna/ 
Bättre Rådh tröster iagh finna. 

Disa j haffuen alt fördristigt snack/ 
Thedh tagher Kongen ey til tack/ 
På min Kongz förtaal iagh ey kan höra/ 
Iagh skal hans nådh thedh kungiöra. 

Siwold tu skalt min Dotter rätt förstå 
Och ey strax effter Näsan gå 

Faar/ 

Disa. 

 

Sixten. 

Siwold. 

Disa. 

Siwold. 

Sixten. 
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Faar/ låter styga then Squaller kråka/ 
Jagh kan wäl wenda och åkta. 
Hwar som honom täckies wil iagh swara/ 
Then Saak har slett ingen fara. 

Dotter/ Thor weet thedh war ett dristigt ordh/ 
Tu skulle migh först haffua spordt/ 
Konungen är swåra snart til sinnes/ 
Och sådan ordh han grant minnes : 

O Fadher låther thet nw så bestå/ 
Och wele wij i Saalen gå. 
____________________________________________ 

Actus II. Scena V. 

Siwold/ REX, TABELLIO. 
Iagh är edhers Nådes Edzsworne Man/ 
Om edher iagh intet ondt höra kan: 
Therföre misshagadhe migh swåra/ 
När Disa talade som een Dåra 

I går om edhers Nådh och Rijkzens Rådh/ 
För hwilket henne bör mycken straff få: 

Kiäre segh Siwold/ hwadh är thet för ordh/ 
Som Jungfru Disa har fält öffuer bordh? 

Hon sadhe wara ett dårligt anslagh/ 
Som nyligan skedde på wår Rikzdagh/ 
Om hon någhot här om bleffue tilsport/ 
Ett bättre Rådh wille hon giffua fort. 

At hon til oss kommer skalt tu driffua/ 
Och henne således strax tilskriffua 
Hijt skal hon sigh skynda medh thet första 
Om hon nw wil vndfly straffet största/ 
Hon skal icke til foot och ey til Häst/ 

Och ey 

Disa. 

Sixten. 

Disa. 

Siwold. 

 

Rex. 

Siwold. 

Rex. 
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Och ey til oss häller åka här näst/ 
Ey Dagh/ ey Natt/ ey nädan eller ny/ 
Ey Kledd/ ey Okledd komma til wår by. 

Thedh skal altsammans wäl bliffua bestält/ 
Som edhers Nådh migh nw haffuer befält : 
Breffdragare tigh strax til wägz laga/ 
På Reesan töffua ey många dagha. 

 

 
Actus III. Scena I. 

TABELLIO, FAMVLA, 
SIXTEN. 

THor skee loff/ thedh är wänegårdh iagh seer/ 
Iagh har wandrat i Snöen Såssom j leer/ 
Medh alffuar wil iagh här nw bulta an/ 
Och vthkalla een Sixtens trogne Man. 

Hwem haffuer tigh så dristigh giordt/ 
Saledes bulta på wår Port/ 
Tu skalt weeta een Man här boor/ 
Hwilkens macht i Landet är stoor. 

Hwy brukar tu nw sådant måål/ 
Min wägh är ifrån Kongens Gåål/ 
Til JungfruDisa är iagh sendt/ 
Som har Konungen mycket skendt. 

Thedh lögstru nw tijn gamble Greek/ 
Min Jungfru sadhe thehd medh leek. 

Kiäre see/ Snorsleff/ Frustuffmö/ 
Iagh slär yijn rumpa ful medh snö/ 
 

Spotter 

Siwold. 

Tabel. 

Tabel. 

Famu. 

Famu. 

Tabel. 
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Spottar tu migh tijn råttne Gäck/ 
Tagh til godha/ stick i tijn säck. 
Nw wil iagh til min herre gå/ 
Aff honom skal tu annat få. 

Hör Man hwadh äftn för een frijs/ 
Hwem har giordt tigh så näsewijs. 

Hälsäl här Sixten fromme Man/ 
Then Spått iagh ey vthseija kan/ 
Migh nw hände wedh edher Port/ 
Edher Pijga har migh affsmoort/ 
Then Konungen haffuer vthsändt/ 
Är aldrigh sådan Nesa händt/ 
Ty ett slemt Munslagh hon migh gaff/ 
Och tryckte effter medh een Staaff. 

Haar Pijgan tigh ondt tildriffuit/ 
På hennes Rijck blyr thedh scriffuit 
Och twifla ther intede vppå/ 
Lät migh nw Konungens Breff få. 

Til min Dotter thet skriffuit är/ 
Mädan iagh thedh til henne bär/ 
Gack in och hwila ther tijn been/ 
Dogh giör min Pijga intet meen. 

 
Actus III. Scena II. 

Sixten/ Disa. 
DOtter/ Dotter kom hastigt hijt/ 
Till Gudbarna sätt nw tijn lijt. 

Hielp Frigga o kiar Fadher min/ 
Hwij fälle j tårar på kinn: 

Iagh 
 

Sixten. 

Tabel. 

Sixten. 

Sixten 

Disa  
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Iagh må wäl gråta bitterligh/ 
Här är kommer ett Breff til tigh 
Från Konungen och fult medh hoot/ 
Napt weet Thor rådh  til thenna Soot. 

Giffuer edher til ingen sårga/ 
Min wijsheet är migh een fast borgh. 
Låther höra Kongens willia/ 
Widh nödhen wil iagh migh skillia. 

 
WI Sigtrud/ medh the tree Gudhars/ 
Thors/ Odens och Frigges Nådhe/ 
Stormechtige Konung til Vbsala/ hälse 

tigh Jungfrru Disa/ såsom tu förtiänt haffuer. 
Thernäst må tu weeta/ at wär tro Man och 
Secreterare Siwöld/ oss haffuer giffuit tilken- 
na/ om the smädeligh ordh tu emot oss/ och wårt 
heela Rijksrådh haffuer nyligan fälla lätit/ för- 
mätandes tigh bättre Rådh giffua kunne/ än 
såsom wij/ medh wårt heela Rijksrådh senast be- 
slutet haffue/ til at affwända thenne stoore hun- 
ger i wårt Landh. Hwarföre är wår aluarli- 
ge och strenge befalningh/ at tu medh thedh första 
til oss tigh begiffuer/ dogh hwarken åkandes/ ri- 
dandes/ seglandes eller roandes: Hwarken 
Klådd eller Oklädd/ hwarken Dagh eller Natt/ 
hwarken j ny eller nädan/ och giffuer oss ett bät- 
tre Rådh/ eller thedh skal kosta titt lijff.     Här 

effter 

Sixtten. 

Disa. 
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effter tu tigh aldeles råtta skal. Datum på wårt 
Konungzligha Hws Vbsala/ then fiortonde 
dagh i Göyemånaden/ Åhr effter Werdenes 
begynnelse 2758. 

Thetta skal iagh wäl beställa/ 
Medh förnufft och sinner snälla/ 
Then Räff bijter intet min Gååss/ 
För min tunga är ey satt lååss/ 
Migh giör icke thenna snara/ 
Til min wälfärdh någhon fara. 

The högsta Gudhar giffue tree/ 
Thedh måtte som tu säger skee/ 
Elliest förer migh thenna nödh 
I Graffuen medh then hårda dödh. 

Thet förbiude Frigge Råck/ 
För thenna skul een lijten lock/ 
Aff thetta håår skal bliffua grå/ 
Iagh wil nw genast hädan gå/ 
Och fulkomma Kungens begiär/ 
Kommer i medh min Fader kiär. 

Iagh wandrar medh tigh gierna in/ 
Thor giffue Kongen bättre sinn. 
____________________________________________ 

Actus III. Scena III. 

Disa/ Signild. 
SIgnild tu min trogne Pijga/  
Iagh kan för tigh icke tijga/ 
Kongen migh haar låtit kalla/ 
Then galnast är iblandh alla. 

Ett swårt 

Sixten. 

Disa. 

Sixten. 

Disa. 
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Ett swårt sätt giffuer han före/ 
Menar iagd ey thet kan giöre. 
Men thet skal honom wist slå feelt 
Så wil iagh ha mitt Rådh vthdeelt. 
När nw lycktas thetta nädhan/ 
Så spän twå Drängiar för Slädan. 
Förskaffa bock vnder mit been 
Thetta beställ och war ey seen. 
Min Jungfru thedh är stoor nesal 

Saledhes til Kongen resa. 
Hwadh tigh befälles beställ wäl/ 
Till sådant haffuer iagh godh skiäl. 
Ett Näätt förskaffa migh och så/ 
Hwilket på migh iagh kläda må. 

Hwadh migh befältz iagh giärna giör/ 
Ingen annat effter migh spöör. 

____________________________________________ 

Actus III. Scena IV. 

Disa/ TABELLIO, REX. 
Iagh är beredh Hillebran Rus/ 
Tighfölia til Konungens Hus. 
Gå före/ wis wägh/ förkunna 

Min tilkomst nw strax tilstunda. 
Ja gierna min Jungfru ful skön/ 
Therföre bär iagh och vp lön. 
Nw wil iagh ingå til hans Nådh/ 
Bliffue här vthe är mitt Rådh. 
När han biuder edher kalla/ 
Låter intedh modet falla. 

Tro ey iagh är sädan Mugga/ 
Som rädas pläger för skugga. 

Min Her- 

Signild. 
Disa. 

Signild. 

Disa. 

 
Tabell. 

Disa. 
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Min Herre wärffuet är bestält/ 
Thedh migh til Wängårdh waar befält. 
Ther vthe står Jungfru Disa/ 
Hwilkens Dygder alle prijsa. 

Hwi haffuer hon sigh så vthklädt/ 
Wil hon blidka oss på thedh sätt. 
Ne/ hon skal icke ther åth lee/ 
At wij henne then Gunst betee: 
Hör Mundwigh haffuer tu så giort/ 
Som tu genom wårt Breff har sport/ 
Och wår Befalningh vthi alt/ 
Tilfyllest giordt som war befalt. 

Min Herre iagh menar wäl så/ 
At iagh skal kunna rätt bestä. 

Giffuer tu migh ännu wijss ordh/ 
Fall häller strax nedher til Jordh/ 
Begiära gunst och aff oss Nådh/ 
Thet är tigh nw thet bästa Rådh 

Hwadh sagdt är wil iagh bewijsa/ 
Om iagh heter Jungfru Disa. 
Iagh haffuer och så giordt min flijt/ 
Iagh på thedh sätt är kommen hijt/ 
Som migh befallade thedh Breff/ 
Hwilket Eders Nådh til migh skreff. 

Haffuer tu vpfylt wårt begiär/ 
Meer wijs ästu än Frigga är : 
Iagh wil migh sättia så lenge 
Iagh härer thenna fåfengie. 
Begynna nw min Jungfru spaak/ 
Förkunna oss all thenna Saak. 

 
Actus 

Tabel. 

Rex. 

Disa. 

Rex. 

Disa. 

Rex. 
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Actus III. Scena V. 

Disa/ REX, Siwold. 
EDhers Nådhes war thedh befäll/ 
Iagh skulle hijt komma fulsnäl/ 
Dogh hwarken dagh/ och hwarken Natt/ 
Ey til footz/ och ey på Häst satt/ 

Icke på släda/ ey i Ny/ 
Ey i Nädan/ ey klädd tilby/ 
Icke oklädd: så haar iagh giort/ 
Hwilket här aff kan bliffua sport : 
Ty ey Dagh/ ey Natt quellen är/ 
På hwilken tidh iagh kommer här/ 
Nw är och Månen i fulle/ 
På then tidh iagh komma skulle : 
Ey oock/ ey reedh/ ey gick iagh hijt/ 
Alla trij giöra war min flijt. 
Ey Oklädd reeste iagh ett fiet/ 
Ey kläd är iagh med thetta Näät : 
Vpfvlt Edhers Nådhes behagh 
Altså haffuer iagh thenna dagh. 

Wij må bekenna Disa skiön/ 
Tu haar tigh lööst förvthan bön/ 
Tijn wisheet haffuer och förskylt 
Thenna Klenodie förgylt. 
Then iagh tager vthaff mitt bröst 
Tigh skencker tu warder min tröst : 

Om tu 

Disa. 

 

Rex. 
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Om tu giffuer bättre Anslagh/ 
Ån oss gaff senaste Rijksdagh/ 
Wår Drotningh skal tu blissua wist/ 
Wij loffue tigh förvthan list. 

Min Konungh och min Herre kiär/ 
Sådan ähra iagh ey wärd är. 
Skylligh är iagh mitt Fadherland 
Altijdh tiena ehwar iagh kan: 
Hwadh mitt rådh tilkommer/ thedh war 
At j icke then stora Skaar 
Skolen låta medh Swärdh döda/ 
Vthan Nordh vth sökia föda/ 
Ther hän en Swenst haar aldrigh tort/ 
Ty haffuer man här offta sport/ 
Norlanden ey medh Folk besatt 
Wara/ ey någhen giffua skatt : 
Therföre om nw Eders Nådh 
Effterföllier mitt ringa Rådh/ 
Swea skolen j förökia/ 
Sådant må j wäl försökia : 

Hwadh migh rådhes iagh gierna giör/ 
För änn alt Folk i Landet dör/ 
Få sigh bättre nära kunne/ 
Än många tilsamman bunne : 
Ty een vthsuger then andra/ 
Rådeligt någhra bortwandra. 
Therföre giff fritt tilkenna/ 
Hwart vth wij skole them sända/ 
Och huru thenna här älend/ 
Kan bliffua i Landet affwend. 

Alt Folk 

Disa. 

Rex. 
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Alt Folk i hela Swea Landh/ 
Ey vndantagendes en Man/ 
Låter kalla vthi een Ringh/ 
Ther the skolle kasta Tärningh/ 
Huru många aff them skal dö/ 
Och til Oden offras på glö : 
Them som låtten faller vppå/ 
The skole sådan wilkor få/ 
Om the wele draga Norr vth/ 
Och så förökia Sweriges knut/ 
Skole the ey mista lijffuet/ 
Vthan them skal bliffua giffuet/ 
Hwar man een Hanske full medh korn/ 
Yxe/ Skäckta/ Boge aff Horn/ 
Här medh i Norlandens öda/ 
Skole the sökia sin föda/ 
Kommandes och hwart åhr hijt vth/ 
Och giffua aff the Landh tribut. 
Oansedt Nor vth ey een soo 
The sända/ mycket mindre boo 
Ther wela/ dogh är liffuet kiärt/ 
The mena Thor haar så beskiärt. 

Titt Rådh tackes oss micket wäl. 
Strax Siwoldh Breffuet til them stell/ 
Hwar Man öffuer thedh ganska Landh/ 
Skal hijt komma nw strax fort an. 

Iagh wil strax låta vtskriffua/ 
Och fort på thenna Saak driffua. 

 
Actus 4. 

Rex. 

Siwold. 

Disa. 
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Actus IV. Scena I. 

REX, Disa/  Attil/  Toril. 
TIn Wisdom o min sköne mö/ 
Haar i mitt bröst vptändt een glö 
Then aldrigh någhen vthsläckia skal/ 
Här effter skal wara titt kall/ 

Medh oss regera Swea Landh/ 
Ther på giffuer iagh tigh min handh. 
Attil gå i Stenstuffuan in/ 
Kalla hijt wår Hoffmästerin. 

Effter edher willia och sin/ 
Kallar iagh strax henne här in/ 
Hon kommer nw gångandes hijt/  
All wärff beställer hon medh flijt. 

Toril see hwilken skön Jungfrw/ 
Frigga migh haar förährat nw. 
Hon är buren på Wänegarn/ 
Min Sängh skal hon pryda medh Barn/ 
Hon skal min Drotningh och wara/ 
Landr haar kiärleek för oss snara. 

Thor giffue tigh kiäre Herre/ 
Aldrigh til sängz någhon wärre. 
Lyck an önskar iagh bådom twä/ 
På thedh all tingh må wäl tilgå. 

Wär 

Rex. 

 

Attil. 

Rex. 

Toril. 
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Wår willie är ändeligh så/ 
I Klädehuset skal tu gå/ 
Och ther bårttaga thenna Noot/ 
Klädh Disa i Gul nedh på foot/ 
En Crona och på Huffuedh sätt/ 
Henne bära haffuer hon rätt/ 
Sedan ledan i Salen in/ 
Ther skal skänckias Miöod och sp win. 

Min Herre medh all ödmiukheet/ 
Skal alt full wäl bliffua bereet: 
Gå nw före min Jungfru blidh/ 
Och warer migh gunstigh altijdh. 

Mycken stor tack min Herre mil/ 
Alt thetta iagh förskilla wil. 
Migh Toril skal tu wara kiär/ 
För thedh hierta tu til migh bär. 

 
Actus IV. Scena II. 

Siwold & RVSTICI. 
MEdh hast kommer här in Bönder alla/ 
Them iagh medh Breeff haar låtit hijt kalla/ 
Kongens willia är nw/ at twå och twå 
Medh Tärningh försökie hwem leffua må. 

Hwar är Tärningh/ thedh giöre wij gierna/ 
Hwem aff oss kan emot vdden spierna. 

Fyre par Tärningar äre nw här/ 
Strax giörer effter Konungens begiär/ 

Tu Nisse 

Rex. 

 

Toril. 

Disa. 

Siwold. 

Lasse. 

Siwold. 
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Tu Nisse och Jösse först tilsamman/ 
Sedan slå hwar annan lamman. 

Iagh wil ey dö/ Nisse brukade list/ 
Så giorde han och när wijleekte sist. 
Thes förvthan är han och een Trullman/ 
Ty han är wist född i Tauastelandh. 

Thedh lögstu tijn bedrägelige Hundh/ 
Tu haar för skylt hengia i Odens Lundh. 

Sådana ordh skulle kåsta titt Liff/ 
Thor giffue iagh nw hadhe här min kniff/ 
Blanka tu måste then skaden böta/ 

Iagh skal tigh nw ährlighen rett möta. 
Tu haffuer mitt hår riffuet som een Boff/ 
Så wist rage Kårparna aff tigh rooff. 

Håller vp strax bådhe/ thedh j få skam/ 
Hwarföre bulte j hwar annan lam ? 
Tu som låtten föll på/ stigh på thenne sida/ 
Ther skal tu Bödelens tilkomst bijda. 
I andre kaster Tärningar och så 
På thedh j och må edhra skäpnar nå. 

Wij äre ey waan leeka på thedh sätt/ 
Wij draga mycket häller stacken slätt. 
Tagh Nisse i tijn Handh någhra Halmstrå/ 
Iagh wil migh beflijta thet längsta få. 

I andre giöre och sammalunda/ 
Försökier hwadh edher kan tilstunda. 

Hör tu dragh stacken icke så högdt op/ 
Tu skådar honom l ända och top. 

The som baffue taghit thedh minsta strå/ 
Skole strax alle på then sijdan gå. 

Men 

Jösse. 

Nisse. 

Jösse. 

Nisse. 

Siwold. 

Biörn. 

Siwold. 

Sigfrid. 

Siwold. 
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Men the andre skole gå hem til hws/ 
Och dricka sigh i glädie ett gott ruuss. 
Iagh wil och hoos Konungen förhöra/ 
Hwadh iagh skal aff edher andra giöra. 

O söte Siwold förskaffua thedh så/ 
Wij måtte allesammans Nåder få. 

 

 
Actus IV. Scena III. 

Sixten/ REX, Disa/ Toril/ 
PRÆCO. 

EFter dy min Konungh at Edhers Nådh/ 
Haffuer taghit sigh före sådant Rådh/ 
Tagha nw min Dotter sigh til Maka/ 
För hennes dygder och sinne spaka. 

Tilseyer iagh edher henne gierna/ 
I henne ey stöta/ och ey spierna. 
Leffuer medh lycka bådhe i mångh åhr/ 
Till thes j kämme grå och hwite hår. 

Haff mycken tack Sixten min kiäre Swär/ 
På edhert bästa wår Nådh altijdh är/ 
I skolen och sittia oss altijdh näst/ 
Hwar Måltijdh skolen j wara wår Gäst. 
En Gulkädia skolen j och bära/ 
Then wele wij edher strax förähra. 
Thoril vthaff wårt förgylte Conthoor/ 
Bär til oss här in een Gulkädia stoor. 

Then 

Sigfrid. 

Sixten. 

 

Rex. 
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Then skönaste iagh ther bekomma kan/ 
Bär iagh här in/ ther i ett stoort Gulspan. 
Thes förinnan fegner och så Disa/ 
Hon warder Edhers Nådh til stor lisa. 

Warer wälkommen min Ädele Roos/ 
Edher iagh leffuer och dör gierna hoos. 
Then ähra skal edher bliffua betedd/ 
Som aldrigh näghon i Swerigie är skedd. 
Härholt/ vthropa thedh tigh är befalt/ 
At thedh nw må höras vthöffuer alt. 

Alla the som bo i thedh Swealandh/ 
Vnge/ Gamble/ bådhe Quinna och Man/ 
Skole sigh alla här effter ställe/ 
Om the wele bo i Landet sälle. 
Effterty Disa then ädele Mö/ 
Haffue månge tusendh frälst ifrån dö/ 
Therföre henne til ett ewigh prijs/ 
Thedh een Quinna haffuer warit så wijs/ 
Skal här så lenge Swealandet står/ 
I Fulmånan hållas ett tingh hwart ähr/ 
Hwilket skal Disa tingh kallat bliffua/ 
För thedh hwem orätt är skedt/ skal kijffua. 
Här effter nedhe på Salaströms åå/ 
Skal hwart åhr fulkomeligh Marcknath stå. 

Huru skal iagh förskylla then ähra? 
När i oss sköne Ärffuinger bära. 

Kiäre Herre/ iagh är gammal och grå/ 
Min been tröste här intet längre stå/ 
Wij wele sättia oss alla neder/ 
Så plägar thedh altijdh wara seder. 

Actus 

Toril. 

Rex. 

Præco. 

Disa. 
Rex. 
Sixten. 
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Actus IV.Scena IV. 

Siwold/ REX, Toril/ Disa/ 
Sixten/ Kilephans. 

LÅtten är nw kastat ibland alla/ 
The som dö skole nw nederfalla/ 
Resa Nor vth the och så begiära/ 
Tilsega sigh ther wela wäl nära/ 

Allena the få hwadh them är tillsacht/ 
Aff Edhers Nådh/ ty ther på ligger macht. 

Giff them alle effter wår Dises ordh/ 
Förr än the resa/ haff them för wårr bordt. 

Kommer medh migh i Skolen få beskee/ 
Sedan wil edher wår Konungher see. 

Iagh haffuer swåra sögt fattigh Quinna 
För än iagh kunne Gulkädian finna 
I Kistan bland the store Gulsmycker/ 
Thenna är Sixtens gådingh migh tyckier. 

Henck Kädian strax öffuer hans Nackebeen 
Thorit giör thedh och war migh icke seen. 

Tagh Sixten aff hans Nådh thenna förähringh/ 
Ther til medh tijn daghelige näringh.  

Mycken  tack min  Herre och Konungh huld/ 
Thedh j begåffu n min Fadher medh Gul. 

Haff tacf kiäre Mågh/ och så Thore lön/ 
Hwilket  iagh wil vthrätta medh min bön. 
Hans Nådh til tack a een lustigher Dans/ 
Begyn strax dansa min Son Kilephans. 

Iagh 

Siwold. 

 

Rex. 

Siwold. 

Thoril. 

Rex. 

Thoril. 

Disa. 

Sixten. 
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Iagh är beredd/ Musiker spelar op/ 
Effter Musican iagh ställer mitt lop. 

 
Actus IV. Scena V. 

RVSTICI, REX, PRÆCO. 
WI tacke tigh Konungh för tijn mildheet/ 
Then tu haffuer oss oförskylt beteet. 

Wij hassue edher bewist mycken Nådh/ 
Effter wår Elskelighe Dises Rådh. 

Så skole j aff wår Härolt höra/ 
Hwadh j henne igän skolen giöra. 

The Landh som aff edher bliffua besatt/ 
Skole giffua Drotningh Disa sin skatt. 
Thedh skal skee aff Landzens vext och gröda/ 
Ther aff Landet haffuer mäst sin föda. 
Aff hwart j nw och så vptage Landh/ 
Effter ett åhr skal hijt komma een Man. 
Han skal giffua effter sin förmöga/ 
Sådant som wankar bland the Bärg höga. 

Wij skole förtiäna medh tack samheet/ 
Then gunst och Nådh oss haar Disa beteet. 
Far wäl kiare Konungh och Disa bold/ 
Wij bliffue altijdh vnder edhert wold. 

Thedh är nw alt skedt effter wårt behagh/ 
Lät oss gå in giöra oss gladh i dagh. 

 
Actus. 

Kileph. 

Rustici 

 Rex. 

Præco. 

Rustici. 

Rex. 
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Actus V. Scena I. 

PANTESILÆA, Attil/ Nädil/ 
Signild/ Bonild. 

ÄHra wari then högste Gudhen Thordh/ 
Iagh är igen kommen på Sweriges Jordh/ 
Endogh mången nedherlagt haar min handh/ 
Migh haar han dogh hulpit til Swealandh. 

På thedh iagh then gunst må länge niuta/ 
Wil iagh honom nw til ähra skiuta. 

Ther Konungen haar sitt Säte och Gårdh/ 
Hålls altijdh strengeligh wacht ock wärdh/ 
Så at ingen ther Konungen sielff boor 
Fördristar sigh giöra någhot vproor. 
Hwarföre haffue j här skutit tordt/ 
Och Kongen aff Vbsala then spott giort. 

Nådil/ på hans tiltaal giff honom swar/ 
Sanningen om oss seya tu ey spaar. 

Thedh är oböfligen giort aff edher/ 
Haffuen j icke lärdt bättre seder ? 
I komme vthrasende som een Gast/ 
Och påcke och snorke förmycket fast. 
Kunne j ey bättre åthskillia Folck/ 
I motte wara een ohöflat holck. 
Skutit haffuer hon på Troijenborgz Slått/ 
Ther hende icke henne sådan spott/ 
Medh tijn Herre begiärar hon tala 
Therföre kom hon hijt til Vbsala. 

Beware Gudh/ iagh fick här kort beskedh. 
Hålt til godha/ thedh är så wår Landzsedh. 

Min 

Pentes. 

Atil. 

 

Pentis. 

Nådil. 

Atil. 
Nådil. 
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Min Drotningh sigh storlighan förundrar/ 
Hwadh här i Saalen så mycket dundrar/ 
Hon mente thed wara Thors Hammarslagh/ 
Häller tilstunda then yterste dagh. 
Aff redhoga fick hon så liten macht/ 
At hon sigh haar nw i Sängen nedlagt. 
Faller hon vthi någhon Liffzfara/ 
I edher Kläder iagh ey wil wara. 

Bonil giff henne swar på bästa sått/ 
Lät henne någhot förstä om wår ätth. 

Hennes Nådh förundrar sigh högeligh/ 
Swi Swea Fruger låta skremma sigh/ 
Hwilke medh Swårdh til foot/ och/ så til Häst/ 
Haffue wunnit Land i Öster och Wäst/ 
Och nederlagdt haffue mängen stoor hielt/ 
Nu för ett skoot haar Disa modet fält. 
Men hon bekommer wäl bättre sinne/ 
När hon förnimmer hwadh för een Quinne 
Min Frw hon är/ och huru stort beröm 
Hon haffuer wunnit widh Troijenborgz ström/ 
När hon hoos Konungen kommer til ordh/ 
Skole hennes Dygder bliffua wäl spord. 

Iagh wil min nädighe Herre och Frw/ 
Hennes tilkomst låta wetta rett nw. 
Gå alle så länge i thedh förmaak/ 
Och hwilar edher vnder Kongens taak./ 

____________________________________________ 

Actus V. Scena II. 

REX, Atil/ PENTESILÆA, 
Disa/ Thoril. 

Wij wele 

Signild. 

Pentes. 

Bonild 

Signild. 
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WI wele oss sättia i thenna Saal/ 
Så länge wij höre then Quinnes taal. 
Atil medh ähra och så stör sta flijt 
Ledsaga henne strax in til oss hijt. 

Hon är vthklädd nästan som een Krigzman/ 
Iagh ledsagar henne thedh bästa som iagh kan. 

Tigh ske lycka tu mechtige Konungh/ 
Och så tigh/ tu wäna Sweriges Drotningh. 
Iagh är wäl född aff stor Konunga ätth/ 
Dogh kan iagh ey medh thedh frnstuffua sätt/ 
I Krigh haar iagh lärt medh Hästar renna/ 
Ther til skiuta och Bogan vpspenna/ 
Ther medh haffuer iagh nedlagdt mången Man 
Icke lärdh nijga och kyssa på handh. 

Huru äre j aff Konunga släckt 
Och bäre een så ståtelighen dräckt/ 
Om j ey effter frustuffue sedher/ 
Haffue lärt förhålla edra leder ? 

Medh Berick then Konungh och Hielte stoor/ 
Iagh forste gångh aff Swealandtt foor/ 
Berick war min Moderbroder kiära/ 
Han lät migh fächta och skiuta lära. 
Någre tusan Quinnor haar iagh fört ann 
Och medh theras hielp månge wunnet Land/ 
För min skul Swealandh bär stor ähra/ 
Som hwar man aff Bökerne kan lära. 
Iagh haar i någhre ähr för Troijenborgh/ 
Giort mången Grekest Änckia wee och fårgh/ 
Paridi haar iagh stått manligan by/ 
Emot Achillem fört mången stor strij/ 
Pentesilaea är mitt rätte Nampn/ 
Lagh ännu aldrigh i någhon Mans famn. 

Hoos 

Rex. 

 
Atil. 

Pentesi. 

Disa. 

Pentesi. 
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Hoos Edhers Nådhe iagd nw sökier roo/ 
Och wil här effter i Swerige boo. 

Edhert beröm haffue wij nogsampt hört/ 
Iblandh alla Göthar är thedh vthfört/ 
Therföre edhers tilkomst är oss kiär/ 
I skolen få effter edhert begiär. 

Min Jungfru hwilar här een liten stundh/ 
Och medh sångh förkunnar oss hurulundh/ 
Then store Stadh Troyenbårgh är förstört/ 
Wij haffue icke rätta grunden hört. 

Hwadh iagh kan giöra för Edhers Nådh skul/ 
Giör iagh gierna/ ändogh min Hals är ful 
Medh stofft aff reesan/ Nådil tu medh siungh/ 
Så faller icke Wijsan migh så tungh. 

Wijsan. 
Widh Troya är een Rosenlundh/ 
En lustigare är aldrigh funnen/ 
Medh Härligbeet begåffuat/ 
Ther pläge the Gudhinnor tree 

At löga sigh gemeen/ 
Medh siungande och springande/ 
Iblandh the blomster thär: 
Medh twättande och flättande/ 
The giora hwar annan stoor ähra/ 
Elskogh giör Oro/ the wijse äre wan at seija/ 
Så är thedh Paris gångande/ 
Som sådanne Bolare pläga. 

I samma stundh lät Discordia/ 
Ett gyllende Äpple falla nedh/ 
Thedh hon aff Himmelen kastadhe/ 

Så gla- 

Rex. 

Disa. 

Pentesi. 
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Så gladhe woro the Gudhinnor tree/ 
At the aff stor frögdt gladdes ther wedh/ 
Och tijtt låto the sigh hasta/ 
Thedh stodh på Äplet skriffuit/ 
Eho som skönast war/ 
Medh Bookstäffuer amelerat/ 
Then skulle Gulläpple haffua/ 
Elskogh giör Oro/ etc. 

I samma stundh kom Paris fram/ 
En ganska rijck/ dogh ingen wijs Man/ 
Han monde ther inkomma/ 
See här sade Venus kommer then Man/ 
Wår trätta bäst åth skillia kan/ 
Til honom wele wij oss hålla/ 
Så härligh/ så kiärligh stälte the sigh där/ 
Så försichtig och vprichtig emot Paris Häär/ 
Elskogh giör Oro etc.. 

Wilt tu sadhe Juno vnna migh/ 
Så wil iagh wisserligh giffua tigh/ 
Stor wälde och mycken macht/ 
En Konungh öffuer Asiae Landh/ 
Så skalt tu bliffua een mech tigh Man/ 
Och öffuer Konungar alla/ 
Betänck tigh/ skänck migh/ 
Lät migh Aplet behålla/ 
Försichtigh/ och vprichtigh/ skal tu hår effter kallas. 
E. G.O. etc. 

Wilt tu sadhe Minerua vnna migh/ 
Så wil iagh wisserlighen giffua tigh/ 
Stor wijsdom och förståndh/ 
Som Zalmoxis then wijse Man/ 
Til att regera Folk och Landh/ 

Så bliff- 
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Så bliffuer tijn Wijsdom försann : 
Stoor mackt och mycket wälde 
Romma och löpa hänn/ 
Stoor wijsdom at behålla! bliffuer ewigh igiän 
E. G. O. etc. 

Wilt tu sadhe Venus vnna migh/ 
Så wil iagh wisserligh giffua tigh/ 
Stor wällust och mycken frögdt/ 
Then deijeligaste Quinna i wärlden är/ 
Hon skal wist bliffua tijn hiertans kiär/ 
Hoos tigh tå skal hon bliffua/ 
Skiön Helena aff Grekelandh/ 
Konungh Menelai Wijff/ 
Hon skal wist gånga honom från handh/ 
Hoos tigh tå skal hon bliffua/ 
Se nw/ och märck nw 
Ehwem tigh biuder bäst/ 
Migh tyckier tigh tiänar fulwäl een sådan Gäst. etc. 

Paris war så snart betänckt/ 
Hwem äplet skulle bliffua skänckt/ 
Och tå sadhe han så/ 
Edhers tre lijke iagh aldrigh sågh/ 
Ey heller iagh troor the finnas må/ 
Vthi thenna hela wärldh: 
Tagh nw thetta äplet Venus ädle Gudinna/ 
Tijnn lijke är icke i Wärlden til at finna/ 
Elskogh giör Oro/ the wijse äre van at seya/ 
Så är thedh Paris gångande/ 
Som såd ana Bolare pläga. 

Här om een annan wijsa i wårt Landh/ 
Siunga plägar altijoh gemene Man. 

Iagh 

Rex. 
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Iagh haffuer och så lärt then samma sångh/ 
Han haffuer och een sådan noot och gångh. 

Wijsan. 
Paris han war så liten een Drengh/ 
Han tiente Konungh Menelaus för sin sängh. 
Waller vp Roser om j welen Paris finna/ &. &. &. 

Haffuen nu stoor tack för edher mödo/ 
Här skolen j haffua edher födo. 

Attil/ strax wåre Musiker befäl/ 
At the oss och giöra een lustigh quäl. 

Iagh wandrar nw til them vthi fult lop/ 
Och befaller them medh hast spela op. 
Men Konungh Paris 
Ganska rijk och intet wijs 
När om Guläplet dömdes. 
För Sophia han vthwalde Helenam/ 
Thedh honom illa löntes. 
Troija så stoor som stodh i flor/ 
Alt för then skul måste om kul 
Til stofft och mull. 
I Rosenlundh dantza the Jungfrur. 

Om Måltijdhen är al tingh bestält/ 
Såsom Edres Nådh migh haffuer befält. 

Wij wele ingå och hålla wår fäst/ 
Och plägha thenna kiär oss kommma Gäst. 

 
Actus V. Scena III. 

RVSTICI, Signild/ Disa. 

Här åt 

Pente. 

Disa. 

Rex. 

Atil. 

Toril. 

Rex 

Musiker- 
na 
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HÄr är Drotningenes Kammar och döör/ 
Jösse bulta henne som tu äst föör: 

Bonde tu äst wist galen och så full/ 
Wil tu slå Drotningenes dör om kull ? 

Iagh menar hon är icke vthaff Glaas/ 
Hon kan ju wäl vthstå sådana baas: 
Men thedh giörs icke behoff tigh ähra/ 
Seer tu hwadh skäncker wij här til Disa bära ? 
Kiare laga sä wij i thenna Saal/ 
Kunnee bekomma hennes söte taal. 

I måste alla på knä nedfalla/ 
Iagh wil Drotningen nw strax vth kalla/ 

 
Actus V. Scena IV. 

Biörn/ Disa/ Reliqui Rustici, Lar- 
vator, Truls. 

WAr oss wälkommen en skiöna Disa/ 
Som haffuer oss skaffat roo och lisa. 
Effter wårom Konungz stränge Mandat/ 
Haffue wij hijt fört til tigh thenna skatt. 

Huru täckies tigh thedh Landh ther tu boor ? 
Icke bättre i wärldan til iagh troor/  
Thenna Bock i skatt som är icke laat 
Förer iagh/ på wäghen gaff han migh maat. 
Til matz togh iagh Brödh och sedan didde/ 
Wända sigh vpnedh han gierna lidde. 
Så haffue wij hälsan och Getter nock/ 

Tu skalt kallas allom Hälsinga/ 
Hwi 

Sigfrid. 

 Signild. 

Jösse. 

Signild. 

Biörn. 

Disa. 
Biörn. 

 

Disa. Larvat.Bock. 
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Hwi liuger tu migh ful tin gamble stock/ 
Huru kant tu suga een fränen Bock ? 

Söte Disa iagh förer tigh een Geet/ 
Hon gaff migh wäl dij när hon fick gott beet. 
Geta miölk håller fritt mina Gäster/ 
En min Geet målkar trättijo läster. 
När iagh henne didde hon intet leet. 

Så må tu bliffua kalladh Gästrisk/ 
Tre Siller på ett Speet vthgiffuer iagh/ 
Sex tynnor Filkiar iagh hwar och een dagh. 
Dogh iagh ångrar iagh kom bort så wijda/ 
Aff Sursil måste iagh myckedh lijdha/ 
Aff hwilken iagh äter meer än iagh wil. 

Tig skal man kalla Ångerman/ 
Iagh giffuer i min skatt en bätre fisk/ 
Törr Lax kommer a tijdh vppå min Disk/ 
Dogh medelmåttigh är min skatt och tax. 

Tu må wäl heta Mädelpa/ 
Haffue tack för skatten som Dannemän/ 
Åhret här effter kommer hijt igen. 
Iagh skal edher nw giffua Miödh och Wijn/ 
Och ölett thedh som vthi hättan hwijn. 
Här hoos skal ey skee ett vnder ringa/ 
Vthur Jorden skal then drycken springa. 
Truls tracktera migh wäl thessa här Män/ 
I Affton in til Klock an hon slår fem. 

Mat och drick skole the nogh bekomma/ 
I all tingh wil iagh theras gangn råma. 
Sätter edher strax til thenna skijffua/ 
Och hwar strax vthdrage sina kniffua. 

 
Actus 

Sigfrid. 

Larv geet Disa. 
Jösse. 

Ebbe. 
Larva. Sursil. Disa. 

Laruat. Torlax. Disa. 

Truls. 
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Actus V. Scena V. 

VThi thenna sista och yttersta Scena, 
handla Bönderna sigh emellan widh 
Bordet/ disputerandes om sitt Fiskerij/ 

Iacht/ Foglafångie/ och hwilke aff them 
båttre Landh haffue vpfunnt: Och komme så 
widt på thedh senaste medh sin Disputation/ at 
blandh them wanckar blankan/ strax springer 
Truls til them/ och kiörer them allesammans 
in Proscenium, och så lycktas hele thenna Co- 
mædia, och Epilogus  går vth/ talandes 
sålunda. 

EPILOGVS. 
WÅr Praeceptor säger edher alle stor tack/ 

Thedh j gunsteligh haffue hört wårt snack/ 
Och beder at ingen haffuer något i acht/ 

Thedh eder til lust i wårt speel är sacht/ 
Märkier han i äre honom ginstigh och blidh/ 

En annan leek om Erickzmesso tijdh/ 
Om skiöne Drotningh Swanhwita wil han hålla/ 

På thedh gröne gräs/ och örter bålla. 
Och på thedh han allom til fyllest må giöra/ 

I mårgon wil han them låta höra. 
Thett 

 

 



 

 

Thetta här spel/ som i dagh icke wors här/ 
At the tilstädz komma är hans begiär. 

Thes förinnan önskar han allom Sundheet godh/ 
Och sigh sielff hoos edher ett gunstigt modh.  

ENDEN. 
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