
   

”Then slemma och wederstyggliga truldomssynden”. 
En skrift från 1600-talet av Ericus Prytz. 
 
ÖGF studiegrupp i gamla handstilar har på önskemål från Mathias von Wachenfeldt, 
Linköpings stads- och stiftsbibliotek, tolkat en gammal skrift som till sitt innehåll har 
tillkommit under 1600-talet och är skriven av kyrkoherde Ericus Prytz 1. Som framgår 
av skriftens framsida (här bredvid med tolkning) är utgivningen daterad till den 11 
november 1737 och har undertecknats av Petrus Svenonis Kihlström 2. Av detta kan 
utläsas att Ericus Prytz lämnat efter sig en mängd anteckningar från sin verksamma tid 
som sedan kollegan kyrkoherde Petrus Swenonis Kihlström har renskrivit och bundit 
samman till en bok. Studiegruppen har endast haft tillgång till kopierade sidor ur denna 
bok. 
 
Vi skall här inte ge oss in på någon recension av innehållet i skriften, som handlar om 
vidskepelser med trulkarlar och trulkonor på 1600-talet, utan bara konstatera att Ericus 
Prytz var mycket kunnig i gamla testamentet. Han hänvisar ofta till texter i gamla 
testamentet när han besvarar sina egna ställda frågor om ”truldom”. Ett exempel följer 
här. 
 

”Then 38  Fråga. Hwad  är tå trulpacks ande ligha och ewigha straff ? 
Ibland andra kötzens gerningar recknar Apostelen Paulus truldom, och sägher, at the 
som sådant göra skola icke erffua  guds rijke. Gal.5. 21. Trulkarlars deel, skal wara vthi 
then siön som brinner medh eeld och swaffuel, hwilket är then andra döden. Apoc. 21. 8. 
Vthan til, för the himmelska portar äro hundar och trulkarlar, och bolare och 
mandråpare, och affgudhadyrkare, och alla the som elska och göra lögnen. Apoc. 22. 15. 
uthaff thessa, och andra then helighe skrifftz wittnesbörd, förnimme wij at trulkarlars och 
trulkonors andeligha och ewigha straff är helffuetis ewigha pina, thet ytersta mörkret, 
ther som skal wara grååt och tandagnislan. Matth. 22.13. En diwp och widh groop, en 
boningh ther inne, eeld och myken wedh är, then herrens onda skall vptända såsom en 
swaffuel ström. Esa. 30.33. vthi hwilken plåga theras matk skall icke döö, och theras eeld 
skal icke uthslockna, Esa. 66. 24. ther the skola ångra sigh, och sucka för andans ångest 
skull. Sap. 5. 3.” 
Skriften består av c:a 120 välskrivna sidor i en typisk handstil från 1700-talet.  Vid 
kopieringen av bokens sidor har dock ett och annat ord fallit bort i innerkanten varvid 
vissa meningar har varit svårtolkade. Även vissa ord och uttryck har varit svåra att förstå. 
Av dessa skäl finns luckor i tolkningen där läsarens egen fantasi får ta vid vad gäller 
innehållets mening.   
 
Tolkningen är nu färdig och materialet har överlämnats till Mathias von Wachenfeldt 
genom ett USB-minne. Avsikten är att såväl originaltexten som vår tolkning skall läggas 
ut på bibliotekets hemsida under våren. 
 
 
ÖGF studiegrupp genom 
Arne Fagerstedt     
  

1    Ericus Prytz, född 1587 i Arboga stadsförsamling (U). Kyrkoherde i Kuddby (E), död där den 16 
september 1637. Ref. Linköpings stifts herdaminne. 
2  Petrus Svenonis Kihlström, född 1699 i Viby sn, Viby (E). Kyrkoherde i Björsäter sn (E), död där den 28 
juli 1768. Ref. Linköpings stifts herdaminne. 

Arne Fagerstedt  Kompanigatan 60  587 58 Linköping Tel. 013/15 15 74 
e-post: arne.fag@telia.com 

                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannis Prytz 

 

Rad nr:  

1. MAGIA INCATATRIX 

2. thet är 

3. En liten vnderwisningh om 

4. then slemma och wederstyg- 

5. geligha truldoms synd som 

6. fordom hoos hedningarna  

7. En och nu ibland monge 

8. the christnom mykit 

9. öffuas 

10. skriffuin och sammandragin 

11. MAGI   aff 

12. Erico Johannis Prytz 

13. Kyrkioherdhe uthi Kudby 

14. frater Episcopi Lincopensis 

15. Mich. 5.12 

16. Jagh skal sägher Herren uth- 

17. rota the trolkarlar nära tigh 

18. at inga tekentydhare när tigh bliffua 

19. skola 

20. MDCXXXII 

21. Petrus Sw. Kihlström d. 11 Nov. 1737. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blad nr: 5 R 
Rad nr: 

1. Then 2 fråga 

2. Hwad är Truldom ? 

3. Truldom är itt dieffulsk 

4. Werck, medh hwilket han genom 

5. sina trulkarlar swartekonste- 

6. re och trulkonor förblindar 

7. folcks ögon, eller och sielff eff- 

8. ter gudz tilstädelse förer folck 

9. genom sin phantasi och lögn 

10. uthi wilfarelse, styggeligh mis- 

11. brukandes elementen gudz 

12. skapade Creatur, på thet han må 

13. draga menniskian ifrå gudh 

14. til sigh hwilket alt skeer, gudhi 

15. til wanära och menniskian  

16. til högsta förderff och stör- 

17. sta siele wådha 

   Then 

 

 

 

 

 



 

Blad nr 5 V 
Rad nr: 

1. hwem haffuer först trul- 

2. dom vpfunnit? 

3. Monge vthaff the historiske 

4. skribenter, såsom äre Plinius, 

5. Orosius, Trogus, och andra  

6. föregiffua at Zoroaster skulle 

7. haffua warit then första, som 

8. thenna slemma truldoms gerning 

9. vpfunnit haffuer: hwilken Zo- 

10. roaster war the Bastrianens 

11. Konungh och haffuer leffuat 

12. Anno Mundi 1910 för Chr til 

13. 2053. Ty mena en part, at the- 

14. na Zoroaster skulle haffua  wa- 

15. rit antingen Cham sielff eller 

16. noghon aff hans söner eller  

17. sonesöner.Thenna Zoroaster  

18. när han bleff född loogh han  

   hwilket 

 

 

 

 

 

Blad nr 6 R  
Rad nr: 

1. hwilket är fast vnderligit och 

2. skedde twert emoth alla andra 

3. menniskiors födelse i werlden som 

4. sker medh grååt, som wijse man- 

5. nen sägher. min första röst haffuer 

6. warit grååt såsom alla andras. 

7. Sap. 7. 3. och haffuer thetta skeet 

8. uthan twiffuel, til ett teckn och 

9. Spådom för thet onda werck,  

10. truldom, han vpfinna skulle 

11. Eliest föregiffua Lackta- 

12. tius och Eusesius ( såsom Po- 

13. lidorus Virgilius indrager) at the 

14. onda andar sampt medh andra 

15. ogudhachtighe menniskior, såsom 

16. then aldra slemmaste konst trul- 

17. dom vpfunnit haffua. 

18. Antingen nu Zoroaster 

19. eller andra ogudhachtigha men- 

20. niskior haffua först vpfunnit  

   trol: 

 

 



 

Blad nr 6 V  
Rad nr: 

1. troldom och begynt then til at 

2. öffua så är thet doch klart at 

3. dieffulen lögnenes fadher Joh.8.4. 

4. han är principalis author och 

5. första vphoff ther til. 

6. Doch är här til at merkia at 

7. troldom haffuer först kom- 

8. mit uthi bruck, vnder thet ske- 

9. net, såsom thet skulle haffua 

10. warit en snar och behändig 

11. läkedoms konst, item en slags 

12. förfarenhet uthi mathema- 

13. tiske, ja synnerligh Astrolo- 

14. giske saker, til at skodha hi- 

15. melens planeter och stella men- 

16. niskiones nativitet, och sädhe 

17. ther uthaff säja hwad hända 

18. och skee skulle: hwilket 

19. werck fans hooss the Babylo- 

   nier 

 

 

 

 

Blad nr 7 R  
Rad nr: 

1. nier thet gudh och them för- 

2. brådde säjandes. Så gack nu frå 

3. medh tina beswerjare och medh tina  

4. monga trolkarlar, ibland hwilka 

5. tu tigh ifrå tin vngdom bemöödt 

6. haffuer, om tu kunde hielpa tigh 

7. om tu kunde sterkia tigh. Tu 

8. äst trött för tijn monga anslagh 

9. skul, gånge fram och hielpe tigh 

10. the mestare i himmelens lopp, 

11. och the stiernekikare som effter 

12. månadher reckna hwadh öffuer 

13. tigh komma skal. Esa.47.12.13.  

14. Förfarenheten giffuer thet 

15. än nu i dagh wäl tilken- 

16. na, at truldom igenom lä- 

17. kedom haffuer fått sin fram- 

18. gångh hooss menniskiorna, 

19. ty ingen trulkarl eller trulkona 

20. är, uthan the bruka til at hela 

21. och läkia både folck och fänadt. 

   Then 

 



 

Blad nr 7 V  
Rad nr: 

1. Then 4 fråga ? 

2. Hwru många handa slagh 

3. är truldom ? 

4. Then H. Apostelen Paulus sä- 

5. gher, at hedningarna fordom wan- 

6. drade effter thenna werldennes 

7. lop, effter then försten som macht 

8. haffuer i wädhret, nemligh effter 

9. then andan, som nu werkar uthi 

10. otrones barnom Eph.2.2. medh 

11. hwilka ordh Apostelen giffuet 

12. tilkenna, at dieffulen, på åthskil- 

13. ligh sätt, haffuer ledsagat och 

14. bedragit hedningarna som wo- 

15. re uthan gudh i werldenne  

16. Eph.2.12. Så haffuer och 

17. thet warit itt synnerligit sätt 

18. truldom, medh hwilket han haff- 

19. uer hedningarna bedragit then 

20. the doch icke truldom, di- 

vina: 

 

 

 

Blad nr 8 R  
Rad nr: 

1. divinationes eller spådoms wisth 

2. kallat haffua, och recknadt thet  

3. för sin retta gudz tienst när 

4. dieffulen sigh på nogot sätt för 

5. them vppenbarade. M. Varro 

6. Divin rerum. 

7. Så woro thessa effterfölian- 

8. de dieffulens vppenbarelse the 

9. förnemste troldoms slagh. 

10. 1 Pyromantia. At dieffulen  

11. sigh uthi eldh vppenbarade, hwilket 

12. besynnerligh skedde, när the offra- 

13. de eller sina döda brände. 

14. Thetta troldoms sätt haffuer wa- 

15. rit hooss hedningarna, som bodde 

16. uthi Cannans landh och bleffuo  

17. aff Israels folck uthrotadhe, at 

18. the läte sina söner och döttrar 

19. gå igenom eld Deut.18. til 

20. samma troldom haffuer och K. 

21. Manasses låtit sigh förföra. 2. Reg. 21.5. 

   2  

 



 

Blad nr 8 V  
Rad nr: 

1. 2 Aeromantia, När dieffulen 

2. uthi wädhret sigh på nogot sett vp- 

3. penbarade, antingen igenom vn- 

4. derligh wäderlek, foglars roop 

5. eller flygande uthi wädhret. 

6. Thetta troldoms slagh bruka- 

7. de och K. Manasse acktande 

8. vppå fogleroop. 2.par.33.6 

9. 3 Hydromantia; när dieff- 

10. ulen sigh genom troldom uthi 

11. watnet vppenbarar . Sådan 

12. troldom haffuer then Romer- 

13. ska konungen Numa Pom- 

14. pilius brukat, skriffuer Aug. 

15. ……. 

16. 4. Geomantia. när dieffulen 

17. genom troldom bleff manat 

18. och sigh uthi jordenne medh m?- 

19. lande vppenbarade för then 

20. som honom mante. 

   T 

 

 

 

Blad nr 9 R  
Rad nr: 

1. Thessa äro the fyra elemen- 

2. ten igenom hwilkas misbruk 

3. mycken troldom skeer och dieff- 

4. ulen sigh vppenbarar. Eliest 

5. haffuer han och sin troldom 

6. och vppenbarelser på monga 

7. andra sätt, som äro; 

8. Necromantia igenom the 

9. dödas vppenbarelse. En sådan 

10. troldoms ande hade spåquin- 

11. nan uthi Endor then K. Saul 

12. söckte til at vpresa? prophe- 

13. ten Samuelem ther och dieffu- 

14. len uthi hans licknelse sigh 

15. vppenbarade och medh honom 

16. talade. 1.Sam. 28. 

17. Altså vpweckte en trolkona 

18. uthi Thessalonica en krigsma 

19. ifrå the döda, at dieffulen i- 

20. genom then döda kroppen eller  

21. i hans licknelse sigh vppen- 

22. barade, och förtalde then stoora 

   Pom: 



 

Blad nr 9 V  
Radnr: 

1. Pompei son uthgången på thet 

2. Pharisaliske kriget. Lucan. 6. 

3. Catoptrica thet är itt slags 

4. troldom, medh speglar, at dieffulen 

5. låter sigh ther uthinnan see uthi 

6. thens liknelse som the effter- 

7. fråga. 

8. Coscinomantia; troldom ....? 

9. såll, at the låta sållet löpa om- 

10. kringh, och spå hwem som stulit 

11. haffuer och när the gissa vppå 

12. then som gerningen giordt haff- 

13. uer så förer dieffulen sållet om- 

14. kringh. 

15. Axinomantia; är itt slags  

16. troldom som skeer medh jern- 

17. ståål, yxor, höfflar eller andra 

18. sådana instrument. 

19. Chiromantia; troldom 

20. som skeer medh spådom uthi 

   hender 

 

 

 

Blad nr 10 R  
Rad nr: 

1. henderna; thenna troldom  

2. bruka tatare som fara kringh 

3. om landet, och andra, som säja 

4. sigh willa spå en godh lycka. 

5. vppå thenna och otalighe mon- 

6. ge andra sätt brukar dieffulen, 

7. som är en mästare uthi tusend 

8. konster, sitt werck troldom, then 

9. ingen här vpräkna kan. 

10. Then 5 Fråga 

11. Är troldom syndh ? 

12. Ja, ehwadh slags troldom 

13. thet är, så är troldoms werck 

14. wisserligh en stoor syndh; 

15. 1. Ty kallar then H. skrift 

16. thet syndh. 1.Sam.15.23. 

17. 2. Är ett sådant werck som 

18. kommer aff dieffulen, hwilken 

19. syndar aff begynnelsen. 1.Joh.3. 

20. 3. Troldom är itt ogudachtigt 

21. wäsende som gudhi intet behagar. Psal.5. 

   4  

 



 

Blad nr 10 V  
Rad nr: 

1. 4. Troldom är en gerningh som 

2. streffuer emot gudz lagh och H. bod- 

3. ordh, hwilka förbiuda fremmande 

4. gudhar, gudz nampns misbruka, 

5. och befaler helgha hwilodagen. 

6. Lagen sägher at man skal hedra 

7. fadher och modher, man skal icke 

8. dräpa, man skal icke göra hoor. 

9. man skal icke stäla , man skal  

10. icke bära falsk wittnes bördh 

11. man skal icke begära sin nästas 

12. hus, man skal icke begära sin 

13. nästas hustru, tienare, tienarrin- 

14. no, oxa, åsna eller hwad en an- 

15. nan tilhörer Exod.20. Deut.5. 

16. hwad är uthaff thenna för- 

17. bodna gerningar, som icke genom  

18. troldom uthrettas. Intet större 

19. affguderij är til än som troldom. 

20. Ty trulpack affsäja gudh 

   och 

 

 

 

Blad nr 11 R  
Rad nr: 

1. och Jesum Christum then the 

2. sigh i döpelsen haffua iklädt. 

3. Gal.3.27. medh alla hans gernin-   

4. gar och beswerja sigh med dieff- 

5. ulen, at the skola honom tiäna 

6. och lydha, i lijff och dödh. 

7. hooss trulpack är ingen rett 

8. gudz kännedom, ingen gudz fruch- 

9. tan, ingen kiärleck til gudh, 

10. the haffua och ingen förtröst- 

11. ningh til gudh, eij eller sättia  

12. the sitt hopp til honom, eij 

13. eller förödmiuka the sigh för  

14. hans gudhomeligha majostat uthan 

15. äre otolighe och haffua all 

16. sin lijt til dieffulen leffua 

17. säkerligh och obottferdeligh i 

18. sina synder, hwilket alt är 

19. itt stoort affguderij 

   igenom 

 

 

 



 

Blad nr 11 V  
Rad nr: 

1. Igenom troldom misbrukas 

2. gudz H. nampn i thet at thet 

3. intet warder åkallat, tackat 

4. bekändt och ährat; vthan på thet 

5. högsta genom signerij och beswerj- 

6. ningar wanährat. Sabbathen 

7. warder aff trulpack medh gudz 

8. ordz förachtande och the höghwär- 

9. dighe Sacramentens misbrukande 

10. ohelghat: Öffuerheten warder 

11. aff them wanährat och förachtat 

12. ty effter the haffua macht aff 

13. dieffulen, efter gudz tilstädielse 

14. allom til at göra skadha, så 

15. påcka the vppå sin macht och 

16. willa sina förmän hwarken an- 

17. delighe eller werldzlighe lydighe 

18. wara, uthan them haata och för- 

19. fölia i then stadhen the them el- 

20. ska och ähra skulle. 

   hwad  

 

 

 

Blad nr 12 R  
Rad nr: 

1. hwad dråp the igenom sin 

2. troldom bedriffua, giffuer dagligh 

3. förfarenhet nogsamt, medh mon- 

4. gen menniskios stoora skadha, 

5. tilkänna, at the trulla men- 

6. niskior och booskap och them 

7. medh sin dieffuls skott för- 

8. göra, lufften, watnet och gräset 

9. på markene förgiffta. (x) 

(x) emot thet 6 budet synda the med sitt  
orenlighe leffuarne 

10. Tiuffuar äro sådan trulpack 

11. öffuer alla tiuffuar, i thet the 

12. stiäla och affhända annat folck 

13. genom sådan dieffuls konst, 

14. miölck, smör, kött, flesk, span- 

15. nemål, sampt penningar och 

16. andra ägodelar. Trulpack 

17. medh lögn och göcklerij mon- 

18. gen menniskia bedraga och 

19. ther igenom falsk wittne bära 

   vthi 

 



 

Blad nr 12 V  
Rad nr: 

1. vthi en summa the haffua 

2. ondh lusta och begärelse til at 

3. affhända sin nästa alt thet go- 

4. dha han haffuer, (x) Och i så 
(x) godh hädher och ähra.  

5. måtto förnimme wij at troldom 

6. är en stoor syndh som streff- 

7. uer emot alla gudz bodhord 

8. effter som syndh är en gudz lagh 

9. affbråt och öffuerträdelse. 1.Joh.3. 

10. 1.Johan.5.17. 

11. 5 Troldoms effecter bewijsa at 

12. troldom är syndh: ty then ther syn- 

13. den gör, han är aff dieffulen 

14. 1.Joh.3.8. och är syndernas träl 

15. Joh.8.34. Sathans tienare. 

16. 2.Pet.2.19. fågne aff dieffulens 

17. snara effter hans wilia 2.Tim.26 

18. samka sigh gudz wrede 

19. Rom.2.5. falla ifrå troon.  

20. 1.Tim.4.1. och föra sigh uthi guds 

21. onådhe, såsom K. Saul giorde 1.Sam.15. 

   Alt 

 

Blad nr 13 R  
Rad nr: 

1. Alt thetta göra och uthretta trol- 

2. doms menniskior, therföre är thet 

3. klart och uthaff thenna och andra 

4. sådana bewijs at troldom är en  

5. stoor syndh. 

6. Then 6 fråga. 

7. Är troldom nogon naturligh 

8. konst eller werck? N. 

9. Monga (ja besynnerligh the 

10. som troldom öffua, och äro ther 

11. til, inh dieffulens snaro fångne eff- 

12. ter hans wilia  2.Tim.2.26. 

13. kunna wäl tenckia at trul- 

14. dom är ett naturligit werck 

15. och en frij konst, effter the 

16. haffua thet lärdt aff andra 

17. och bruka offta naturlighe 

18. medel ther til. Män när 

19. man saaken grant öffuerwä- 

20. gha wil, så är truldom icke 

21. någon naturligh konst eller 

   werck 

 



 

Blad nr 13 V  
Rad nr: 

1. werck, vthan en dieffuls hender 

2. och bedrägerij. Ty kan ingen 

3. Truldom lära, uthan han måste 

4. sigh medh dieffulen först beswer- 

5. ja, och the medel han sädan til 

6. truldom brukar, äro wäl na- 

7. turlighe, män effter naturlight 

8. sätt warda the icke brukade  

9. så att någon krafft til at trul- 

10. la står icke uthi the naturli- 

11. ghe saaker, uthan allena uthi 

12. dieffulens werkande. 

13. Natursens werkande är så 

14. wäl vppå monga handa sätt 

15. ther igenom och mycket vnder- 

16. ligit i werlden skeer och hen- 

17. der så at then som sådant in- 

18. tet weet, eller förstår orsaker- 

19. na ther til, han tencker offta 

20. sådant naturligit werck skeer 

   medh  

 

 

 

Blad nr 14 R  
Rad nr: 

1. medh truldom och dieffuls konst, 

2. thet doch intet är, uthan natur- 

3. ens hemlighe werckande, och the 

4. allena förstå kunna, som ther 

5. om lärde och skarpsinnige na- 

6. tursens ransakare äro. 

7. Exempel här vpå wil man  

8. framdraga aff then H. skrift. 

9. Patriarchen jakob ther han 

10. bleff beswiken aff sin Swär 

11. Laban medh sin lön, och kun- 

12. de then intet som uthloffuat 

13. war bekomma, tenckte han 

14. på en annor handel, och aff- 

15. talade jacob medh Laban at 

16. han skulle skilia all fleckiat 

17. och brokot fåår och all swart fåår 

18. ifrå then andra hiorden och hwad 

19. tå sådan fleckiot och brokot 

20. bleffue, thet skulle wara jakobs 

21. lön. när thet så affhandlat 

   och 

 



 

Blad nr 14 V  
Rad nr: 

1. och them emellan samptyckt 

2. war, toogh jacob gröna äspekepp 

3. Hasl, och Castaneen, och barkade 

4. ta render ther vpå, och ladhe käp- 

5. parne som han barkat hadhe i 

6. drycke hoonar för hjordarnar som 

7. ther komma moste och watnas, 

8. the skulle haffuande warda 

9. the kommo til at dricka. Och alla 

10. wordo hiordarnar haffuandes öffuer  

11. keppanar och födde fleckiot, 

12. 12. lott? och brokott.    Gen.30. 

13. Thetta war ingen troldom 

14. medh the brokotta käppar, och 

15. then hade sina naturlighe orsa- 

16. ker. 

17. Therföre moste man här 

18. göra en åthskildnadt emellan 

19. Magiam naturalem som är 

20. naturligh wishet, och en frij krafft 

21. kallas må; och emellan Magiam 

22. Incantatricem, som är allena 

   trul 

 

Blad nr 15 R  
Rad nr: 

1. truldoms förblindningh och dieff- 

2. uls wiskepelse, som ståår icke 

3. uthi nogon konst eller naturligh 

4. werkande, uthan allenast uthi 

5. thens andas göcklerij och krafft. 

6. Ty hwad krafft skal wa- 

7. ra uthi en tråådh, när the en 

8. knut ther vppå vplösa til at 

9. göra storm och owädher? eller 

10. hwad krafft skal wara uthi 

11. itt hallme strå til at skiuta 

12. medh, någon menniskio eller 

13. annat creatur til döds. 

14. Alt thet gudh haffuer skapat 

15. är gott Gen.1.31. gudh haffuer 

16. skapat hwart och itt, så at thet 

17. til någoos tiena skal. Syr.40.26. 

18. Nu taga trulpack thet godha, 

19. thet til intet annat än gott tie- 

20. na kan och genom dieffuls 

   macht 

 

 



 

Blad nr 15 V  
Rad nr: 

1. macht (som sådant befaler 

2. sielffua werket driffuer) gör 

3. truldom medh, thet dieffulen 

4. wäl uthan sådana naturlighe 

5. tingh göra kunde; män thet 

6. han befaler sina tienare 

7. tienarinnor medel bruka 

8. sin truldom, är allenast 

9. förblindningh, och wil trul- 

10. dom föregiffua såsom the 

11. rett konst och naturligith 

12. werck wara skulle, the 

13. intet är: ty kunde wäl  

14. all troldom öffua och bruka  

15. uthan någon lärdom, allena 

16. han wille giffua sigh dieff- 

17. ulen i woldh och sigh åt 

18. honom beswärja. 

19. sielffua förfarenheten giffuer 

20. tilkenna at troldom är icke 

   någ- 

 

 

 

Blad nr 16 R  
Rad nr: 

1. nogot naturligit werck: ty ther 

2. en menniskia uthi troldoms 

3. saker oförfarin, wille taga sam- 

4. ma partzeler, som then förfar- 

5. na plägade öffua, och trulla, så 

6. kunde hon thet intet göra, eff- 

7. ter dieffulen, som är krafftigh 

8. otronnes barnom, Eph.2.2. 

9. wore icke tillstädes, och then 

10. förfarna hadhe sigh icke medh 

11. dieffulen til en sådan oloffligh 

12. handel besworit. 

13. Alt så fölier tå här uthaff 

14. troldom ingen naturligh 

15. konst eller werck är, uthan 

16. dieffulens handel allena. 

17. Then 7 fråga. 

18. Huru widt strecker dieffu- 

19. lens macht sigh enh troldom? 

   Dieff 

 

 

 



 

Blad nr 16 V 
Rad nr: 

1. Dieffulens macht medh 

2. eller igenom truldom, strec- 

3. ker sigh til alla the tingh 

4. gudh wil honom tillåta, uthi 

5. himmelen, men ifrå thet him- 

6. melska är dieffulen uth- 

7. kastadt effter såsom änglar- 

8. na behöllo icke sin försten- 

9. dömme, vthan öffuergoff 

10. sin hemman, och äro förlo- 

11. rade medh ewigha bojor 

12. mörkret til then stoora dom- 

13. sens dagh  Epta judas v? 

14. 2.Pet.2. 6.2.Pet.2..4. (x) 
(x) och thet ? bekom dieffulen sitt fall och synd 
(x forts.) inte för människiorna som til synden  
samtyckte och lät sigh bedraga Sep.2.25.  
haff:r han til domedagh sitt rum vpå  
jordene uthi wädret haffuer thet wåta och  
torra, menniskian til ett förfall. 

15. Therföre regera the onda  

16. andar, icke i himmelen uthan 

17. allenast i thenna werlden  

18. Eph.6. vnder himmelen  

19. och i så måtta förstå wij 

 

Blad nr 17 R 
Rad nr: 

1. at dieffulens macht medh 

2. truldoms werck, strecker sigh 

3. först til alla elementen, el- 

4. den, wädret, watnet och jorden. 

5. Sädan til alla the tingh, som 

6. uthaff samma fyra elemen- 

7. ten giorde och skapade äro, 

8. såsom äro trä, allehanda slags 

9. frucht och jordennes gröda. 

10. Til thet tridie strecker sigh 

11. och Sathans macht, igenom 

12. truldom, til alla oskälighe 

13. creatur, ia, effter gudz til- 

14. städielse, til alt thet som 

15. lijff och ande haffuer och röres 

16. på jordenne, jem wäl och 

17. til menniskiorna som boo 

18. på jordenne, haffuandes stoor 

19. wredhe til them. Apoc.12.12. 

   Then 8. 

 

 

 



 

Blad nr 17 V  
Rad nr: 

1. Then 8 Fråga. 

2. Förmå dieffulen igenom trul- 

3. dom missbruka elementen 

4. Ja, igenom tordön och liung- 

5. eldh kan han menniskiorna 

6. och andra oskälighe creatur 

7. item fruchten på jordenne 

8. och trän skada och förbrenna 

9. medh stormwädher om kull- 

10. slå, medh regn och watn in- 

11. drenkia, medh iorden för- 

12. kweffia, och på monga an- 

13. dra åthskilighe sätt för- 

14. derffua: såsom jobz historia 

15. alt thetta klarligha tilkä- 

16. na giffuer . Job.1. 

17. Eld lät han komma 

18. och falla aff himmelen, 

19. brände vp fåren och drängit 

20. och förtärde them. Ett storm- 

wäd: 

 

 

 

Blad nr 18 R  
Rad nr: 

1. wädher upwechte dieffulen 

2. som omkulstörte huset, ther 

3. inne jobs barn åto och druc- 

4. ko. Åår 1618 brendes 

5. twenne ålderstigna quinnor 

6. i östergöthland emellan wij- 

7. ka, uppå en ort som kallas 

8. Skogzby waadh, hwilka all 

9. sin lijffztidh, ifrå barndom 

10. vp, troldom brukat hade, 

11. och hadhe sigh så hårdt medh 

12. dieffulen förbundet, at the 

13. nepligh i sin sidsta dödz- 

14. stund thet kunde förlåta; 

15. ty the sin förhopningh til  

16. dieffulen hadhe, säjandez, 

17. när ett stoort moln uppå him- 

18. melen vpsteegh: Nu kom- 

19. mer Jethus hwilket war 

   dieff 

 

 

 



 

Blad nr 18 V  
Rad nr: 

1. dieffulens nampn then the 

2. tiente, som the sielffa bekän- 

3. de. Ther lät och dieffulen 

4. see sin macht uthi wädhret 

5. at han vpwechte ett sådant 

6. gräseligit mörcker och moln 

7. medh regn, som och syntes 

8. nästan öffuer heela östergöt- 

9. landh, för hwilket och monga 

10. menniskior stoorligha för- 

11. skrecktes. 

12. Then 9 Fråga. 

13. Haffuer dieffulen macht til 

14. at skapa eldh, wädher, watn 

15. eller något annat ondt? 

16. Neij. Dieffulen kallas then 

17. werldennes förste Joh.16. 

18. och thenna werldennes gudh 

19. 2.Cor.4.4. icke för then skul 

han 

 

 

 

 

Blad 19 R  
Rad nr: 

1. han haffuer något skapat, 

2. uthan för thet, at han regerar 

3. medh synden, och är krafftigh i 

4. otronnes barn Eph.2.2. i then-      

5. na werldennes mörker för- 

6. blindar the otrognas sinne 2. 

7. Cor.4.4. och håller them fågne 

8. effter sitt sinne och wilia 2.Tim.2.Tim 

9. 2.26. Altså är dieffulen in- 

10. tet mechtigh, eller förmå no- 

11. gon tingh aff intet skapa. 

12. ia, icke en luust, som är thet 

13. ringesta och wanwördeligaste 

14. Creatur på jordenne, thet wij 

15. haffua til at läsa om konug 

16. Pharnonis trulkarlar Exod.8. Exod.8. 

17. 18. myket mindre eld, wädher 

18. eller watn, eller något annat aff 

19. intet hwilket gudh allena til- 

   hörer 

 

 

 



 

Blad nr 19 V  
Rad nr: 

1. Deut.10.14.  hörer, som är (x) jordennes her- 

(x) himmelens och 

2. re Matth.11.25. och haffuer ska- 

3. pat all tingh, och för hans wi 

4. skul haffua the warelse och  

5. skapt. Apoc.4.11. 

6. Gudh han är then som gör da- 

7. ghen, skapar wädhret och kun- 

8. gör menniskionne hwad han 

9. tala skal. Amos.4. 13. Alt  

10. thet herren wil, thet gör han, i 

11. himmelen och på jordenne, i ha- 

12. uet och i all diwp. Then the 

13. låter skyiarna vpgå aff jorden- 

14. nez enda: then ther liuneeld 

15. gör sampt medh regnet, then 

16. wädhret uthu hemligh rum kom- 

17. ma låter. Psal.135.6.7. Jer- 10 

18. Psal.147.8.  Altså haffuer han 

19. all tingh skapat, ty han biwder 

20. så warder thet skapat. Ps.148. 

   M 

 

 

Blad nr 20 R  
Rad nr: 

1. men dieffulen som är en 

2. mestare i tusend konster, weet 

3. grant natursenz orsaker, och 

4. haffuer giffuit ther acht vppå 

5. alt ifrå första werldennes 

6. begynnelse, han tager then 

7. materia som solen och the 

8. andra himmelens liws medh 

9. sin heeta och strååler aff jorden- 

10. ne vpdragit haffuer i lufften, 

11. och beredt är til eldz techen, 

12. regn eller wädher, then sam- 

13. pam sankar han och driffuer 

14. til then ort som hans tiena- 

15. re trulkarlarna begära, och på 

16. thet sättet igenom dieffuelens 

17. werckande kunna trulpack, 

18. göra liungheeldh, storm, regn 

19. och owädher 

   Then 

 

 

 



 

Blad nr 20 V  
Rad nr: 

1. Then 10 Fråga. 

2. Förmå dieffulen nog troldom 

3. skada fruchten på jorden 

4. och göra oåår? 

5. Ja, Effter gudz tilstäde 

6. förmå och dieffulen skada wil 

7. fruchten och jordennez gröda 

8. genom otijdeligh wäderleck; 

9. han kan såsom tilförenne 

10. är, åstad komma eeld, wäder- 

11. storm och otidigh wäta, och 

12. the orter bringa, som han wil 

13. förderffua. 

14. Så kan han genom liung- 

15. eeldh och annor heeta jordens 

16. grödha och frucht förbrenna 

17. storm omkullslå, medh wi 

18. sens kiöldh och mykenhet aff 

19. kijla och förkweffeia at fruch- 

20. ten förgåås och bliffuer borta 

   th 

 

 

 

Blad nr 21 R  
Rad nr: 

1. ther aff dyr tijdh och oåår 

2. fölia. Doch kan han sådana 

3. oåår icke tillika uthöffuer 

4. heela werlden alt i sänder 

5. göra, vthan allenast på någre 

6. orter, ther han wederleken 

7. som sagt är förwirrar och 

8. förbistrar. 

9. I så måtto kunna trolkonor 

10. förderffua åkren at han bäär 

11. ingen sädh, trägårdar skada, 

12. at the bära ingen frucht 

13. lijn, hampa och hwmbla för- 

14. göra at the intet wexa. 

15. Eliest kunna the wäl nog 

16. sina onda läsningar, eller såå 

17. salt och annat ther vppå, och 

18. mena sigh ther nog kunna fruch-  

19. ten förgöra men sådana tingh 

20. kunde intet uthretta uthå Sathees werka 

   Then 

 

 



 

Blad nr 21 V  
Rad nr: 

1. Then 11. Fråga. 

2. Förmå dieffulen medh troldom 

3. skada divrejacht, foglefänge 

4. och fiskerij. 

5. Ja, The onda andar bleffuo 

6. såsom liungeeldh nedhkastade 

7. himmelen, haffua doch lickwäl 

8. aff gudi sin macht behållit 

9. uthi thenna werldennes mör- 

10. ker, äre och flitige til at ska- 

11. da göra, ty fara the onda an- 

12. dar genom och kringh om hela 

13. landet Job.1.8. Wandra kring 

14. om torra platzer  Luc.11 

15. gå om kringh natt och dagh 

16. som rytande lejon 1.Pet.5. 

17. Altså äro the icke allenast 

18. helffuete niderkastade  2.Pet.2 

19. uthan äro i lufften, i bergen 

   i sko 

 

 

 

 

Blad nr 22 R  
Rad nr: 

1. i skogen, i ödes marck, hemma 

2. husen, i watnet. The i lufften 

3. äro, kallas the onda andar vnder 

4. himmelen; the i bergen, kallas 

5. berghtroll, the i skogen, marck 

6. och öde wanka kallas skogs- 

7. rå, elffuor och gastar, om thessa 

8. talar propheten Esaias säjandes; 

9. Ther skola trull och spökelse lö- 

10. pa hwar om annan och en gast 

11. skal möta then andra, Elffuor 

12. skola och haffua ther herberghe 

13. och finna ther roo. Esa.34.14. 

14. Esa.13. The som i husen 

15. och eliest uthe på wäghn wä- 

16. rka, kallas Oden, och Tom- 

17. ptebissar: The andar som  

18. i watnet äro, kallas, ström- 

19. karlen, neckien, haff frun och 

20. ondt beett. 

   Alla 

 

 



 

Blad nr 22 V  
Rad nr: 

1. Alla thessa andar ehwad 

2. the äro och wistas, så äro the mäch- 

3. tighe och skadelighe Luc. 11.26 

4. före the och kallas onda andar Eph 6 

5. och kunna på åthskilighe sätt i 

6. orter, igenom trulpack som….. 

7. dyrkar, diwre jacht, foglefäng 

8. och fiskerij skada diwr, fog- 

9. lar, och fiskar för menniskior som 

10. effter them sökia, förhålla 

11. och uthaff wäghen föra.(x) Men 

(x) effter gudz tillstädielse för synde  
så at bådhe diwr och foglar äro ther intet mera  
Jer 9.10. Jer 12.4. Ose? 4.3. 

12. twert om kunna och för....... 

13. thessa onda andar föra 

14. en tienare och tienarinna, 

15. diwr, foglar och fiskar til- 

16. handa, effter theras e- 

17. gen wilia och begäran. 

18. Daglig förfarenhet the 

19. nogsampt wittnar, och uthwijsar 

vthi 

 

 

Blad nr 23 R  
Rad nr: 

1. vthi monga skogar och backar 

2. äro diwr tusenfalt nogh, men 

3. ingen kan them fånga eller 

4. gripa, uthan the som aff dieffu- 

5. len haffua frijskott, eller medh 

6. skogzråå boola. Sammaledes 

7. monga siögar, bådhe stoore och 

8. små äro fiskerijke nock, men  

9. ingen annan kan ther urh fisk 

10. taga, vthan the som medh widh- 

11. skepelse och truldom wmgåås, 

12. medh strömkaren haffua sin han- 

13. del eller medh haffsfrun boola. 

14. Ty kallas och samma sko- 

15. gar och siögar trulske. 

16. En sådan backa är then holman, 

17. jungfrun, then och en part kalla 

18. blåkulla uthi Calmare sundh. 

19. En sådan trolsk siöö är wätter 

20. och andre flere. 

   Altså 

 

 



 

Blad nr 23 V  
Rad nr: 

1. Altså är nu dieffulen mäc- 

2. tigh sielff, och igenom truldom 

3. skadar och förhindrar diwr, foglar 

4. och fiskar, them gudh menniskior 

5. til spijes giffuit haffuer. 

6. therföre när man gåår uth 

7. vppå sitt arbete, skal man 

8. befala gudhi sin wägh Ps 3.... 

9. och bedia at han wille wäl- 

10. signa wår henders arbete  

11. Ps.127. medh jacht, fogle fäng, 

12. fiskerij eller hwad thet wara 

13. kan, så förmå han all 

14. dieffulens list förtaga och 

15. alla the ondas anslagh till- 

16. intet göra. ty the onda an- 

17. dar kan man medh ingen 

18. annan tingh emoot ståå eller 

19. fördriffua, uthan medh bön? 

20. allena. 

   Then 

 

 

 

Blad nr 24 R  
Rad nr: 

1. Then 12 Fråga 

2. hwru kunna menniskior boola 

3. medh oden skogråå eller haffsfrun 

4. som äre andar? 

5. Här infaller en fråga om 

6. thet bolerij och lägerskap, som 

7. the orene andar, synes haffua 

8. medh menniskior. At Oden 

9. skulle boola medh quinnors- 

10. personer, och mäns personer 

11. skulle bedriffua sin otukthet 

12. medh skogsråå eller haffs- 

13. frun som synas uthi quinnans 

14. licknelse. 

15. Några uthaff the gambla haff- 

16. ua warit uthi then meningh at 

17. änglarna skulle haffua sigh be- 

18. blandat medh quinnor hwilken 

19. beblandelse skulle och haffua wa- 

20. rit orsaker til theras affträd ifrå 

21. gudh, såsom Tertull. in lib. de hab. 

   muti: 

 



 

Blad nr 24 V  
Rad nr: 

1. mutiebr. justin. Martyr in Apost. 

2. 1.Ambros. lib.1. de Virgin Clem..... 

3. Alexandr. lib. 3. Shom. Lacta  

4. lib. 2 cap.15. Wittna. 

5. hwilket doch lickwel uthi san- 

6. ningh intet är; ty syndighe men- 

7. niskior som äro aff kiött och been 

8. kunna intet boola medh the  

9. som andar äro och intet kiött  

10. och been haffua. Luc.24. 

11. The kunna ingen kiötzligh be- 

12. gärelse sigh emellan haffua ..... 

13. ....  , mycket mindre til men- 

14. niskior som uthaff theras art 

15. och natur icke äro. Ty wadh 

16. man här säja medh Caffian 

17. at thet är intet troendes, at the 

18. andelighe naturer, kunna sigh 

19. medh qwinnor kiötsligh beblanda 

20. och medh then gambla kyrkio- 

   nes 

 

 

 

Blad nr 25 R  
Rad nr: 

1. nes lärare Chryfostima Ho- 

2. mil 22. in Genesin; thet är icke 

3. möjeligit at then natur, som ingen 

4. kropp hauffer skulle någon lekam- 

5. ligh och kötzligh lusta och begärelse 

6. haffua. 

7. uthan allenast the orena an- 

8. dar frögda sigh ther öffuer, (ja och 

9. til okyskhet menniskior locka)  

10. när en menniskia brinner uthaff 

11. oloffligh lusta, och uthi okyskhet 

12. sigh öffuar medh then andra: ty 

13. ther igenom finner dieffulen hwij- 

14. la och wäl för sigh rent soopat, 

15. och gåår ther in och boor ther 

16. Luc.11.25. Såsom skeett war  medh 

17. Maria Magdalena uthaff hwilken 

18. Christus uthdreff sine diefflar. 

19. Luc.8.2. 

20. Äro för then skul monga uthi 

   then 

 

 



 

Blad nr 25 V  
Rad nr: 

1. then meningen, at thenna dieff- 

2. ulens beblandelse medh menni- 

3. skior, skal intet annat wara 

4. än en phantasia och dieffulens 

5. förblindningh, ther medh trulpack 

6. bedrages, och icke rettare wara 

7. än som thet sin otuckt medh 

8. dieffulen i kötzligh måtto bedriff- 

9. uer. 

10. Men somlighe mena at the 

11. orena andar, uthi the påtagne 

12. menskelighe kroppar skulle  

13. otucht medh menniskior bedriffua 

14. och kallas therföre samma onda  

15. andar aff the werldslighe wijsa 

16. Incubus och Succubus. 

17. Och skulle samma lägerskap 

18. skee på effterföliande sätt. 

19. 1. At dieffulen uthi degeligh 

20. quinnors licknelse låter sigh se.... 

   uthaff 

 

 

 

Blad nr 26 R  
Rad nr:  

1. uthaff hwilkens deglighe skapnat 

2. the okyske warda bedragna, lika 

3. som guds söner i then förra werl- 

4. den, aff menniskiors döttrars 

5. degelighet bleffue til okyskhet 

6. upweckte. Gen. 6. 2. 

7. 2. Sädan retter dieffulen sam- 

8. ma okyske menniskior til en 

9. sådan lust och käti, at then kli- 

10. jar i kroppen, ther igenom sam- 

11. ma mans person sigh medh 

12. samma skogsrå eller haffsfru 

13. lägrar och läter sin säädh uthi 

14. then påtagna andas kropp fal- 

15. la, hwilken sädh sädan lika 

16. som uthi moderliffuet förwa- 

17. ras och wermas; doch icke län- 

18. ge behålles, uthan dieffulen 

19. samma quinno krop bortläg- 

20. ger och sigh manne krops lic- 

   knelse 

 

 



 

Blad nr 26 V  
Rad nr:  

1. nelse vppåtager, och sitt läger- 

2. skap medh okyska quinnor haffuer 

3. och ther igenom fäller mans säden 

4. then han i quinno liknelse taga 

5. haffuer, ther aff hon bliffuer 

6. haffuande och föder ett slemt 

7. wederstyggeligit foster, thet som 

8. en bytinge kallas, och mycket 

9. ifrå menniskior wanslecktas. 

10. Här til neka några w..... 

11. och säja, at byttingar intet får 

12. uthaff nogon quinnas naturli- 

13. gha kropp, uthan dieffulen be- 

14. röffuar menniskiors foster, ....... 

15. i staden igen förer sitt ledhe och 

16. wanskapelighe, som uthaff quin- 

17. no intet födt är, hwilket och 

18. therföre retteligh kallas en  

19. bytingh 

20. .......... at fostret 

   här 

 

 

 

Blad nr 27 R  
Rad nr:  

1. här uthi thenna geensago 

2. äro twenne tingh til at ödehle- 

3. ga, först om födelsen och 

4. sädan om förbytningen. 

5. Hwad sådana bytingares fö- 

6. delse anlangar, så haffua wij 

7. nothsampt förstått, at andarna 

8. kunna intet aff sigh födha, ty mo- 

9. ste the uthaff menniskiors sädh 

10. wara födde, effter såsom the 

11. menniskio lemmar ( doch wanska- 

12. pelighe) haffua. 

13. Hwilket och i sanningh wäl så 

14. wara kan; ty offta kan men- 

15. niskiors sädh uthfalla på jor- 

16. denne, stundom henne witter- 

17. ligit och stundom owetterligit. 

18. Exempel haffua wij uthi then 

19. Heligha skrifft: Onan judae som 

20. togh sins brodhers hustru Thamar 

   och 

 

 



 

Blad nr 27 V  
Rad nr:  

1. och lågh när henne, män ty 

2. han wiste at sädhen icke skulle 

3. wara hans eghen, lät han henne 

4. wettandes och wiliandes falla på 

5. jordenne. Gen.38.9. 

6. Men owetandes är hon för 

7. mongom fordom dags fallen 

8. uthi sömnen (och än nu i dagh 

9. för mongom på samma sätt falla 

10. kan) therföre the som sädhen 

11. fält hadhe kallades orene, ........... 

12. skulle sigh på nytt reena Levit. 

13. 15.16. 

14. See nu förmå dieffulen ta- 

15. gha  samma uthfallan menniskio 

16. sädh, henne fovera och werma 

17. til thes ther uthaff, effter fyrotio 

18. wekor, itt foster medh menniskio- 

19. lemmar och skapnadt tilwexa 

20. och lijka som uthaff moderliffuet få 

21. framföres. 

   Men 

 

 

Blad nr 28 R  
Rad nr:  

1. Men hwadh förbytningen an- 

2. gåår, så synes här swårt til at 

3. kunna medhgiffua trull och dieff- 

4. ular, at the skulle kunna  bort- 

5. röffua eller förbyta en christen 

6. menniskio för itt sådant slemt 

7. foster. 

8. Doch när wij see vppå Chri 

9. exempel, hwru han tilstadde dieff- 

10. ulen föra sigh hijt och tijt Matth. 

11. 4. Och giffue acht vppå sielffua 

12. förfarenheten, hvru monga gam- 

13. bla barn och menniskior 

14. bliffua berghtagna eller bort- 

15. tagna, så kan man icke al- 

16. deles neka, at dieffulen och 

17. icke skulle, effter gudz till- 

18. städelse, förmå the små barnen 

19. borttaga och förbyta, them 

   doch 

 

 

 



 

Blad nr 28 V  
Rad nr:  

1. doch dieffulen sigh till ingen nytta 

2. eller fördeel bruka kan, uthan 

3. allenast menniskian til skada 

4. ther effter han gåår natt och 

5. dagh som itt rytande lejon 

6. söker hwem han vppsluka må 

7. 1.Pet.5.8. barnen hwilka trull 

8. eller the orene andar bortröffuat 

9. haffua, them döda the, lika som 

10. gambla menniskior them the 

11. bergtagit haffua; ty finnas offta 

12. the dödas kroppar igen i berg- 

13. skreffuorna och skogsbackarna. 

14. Män til siälen kan han  

15. them bortröffuade intet skada 

16. the såsom Chr wardt fördt och fre- 

17. stat aff dieffulen, och sädan tiltal- 

18. te änglarna honom; så kan ......... 

19. gudh ställa och laga medh them berg- 

20. tagna och bortbytta barnen 

   at 

 

 

 

Blad nr 29 R  
Rad nr:  

1. at sädan the uthaff dieffulen 

2. frestade och dödade äro, så komma 

3. theras änglar, som altidh see gudz 

4. fadhers ansichte som i himmelen 

5. är, Matth.18.10 anamma hans  

6. siälar och föra them i Abrahams 

7. kött, lijka som Lazari siel. 

8. Luc.16.22 ther them intet döds 

9. qwal vppå kommer. Sap.3.1.  

10. och herren bewarar theras been 

11. at icke itt sönderbrutit warder. 

12. Psal.34.21. 

13. Then 13 Fråga. 

14. Hwad skal man om så- 

15. dana bytingar döma, 

16. antingen the höra gudh 

17. til eller icke? 

18. Chr wår frelsare sägher: dö- 

19. mer icke, på thet i icke skolen 

   warda 

 

 

 



 

Blad nr 29 V  
Rad nr:  

1. warda dömde.  

2. Matth.7.1. Luc.6.37. therföre kan ingen menni- 

3. skia aff sigh sielff om thetta ähren- 

4. det döma. Antingen sådana by- 

5. tinga bliffua salighe eller icke 

6. synnerligh effter gudhi hörer do- 

7. men til. Deut.1.17. och han är do- 

8. mare Esa.33.22 then ther rätt dö- 

9. mer Psal.7.9. och icke orett j..... 

10. Doch lickwel effter och såsom 

11. Christus sägher, thet talet som 

12. han talat haffuer, thet skal  

13. döma them ogudhachtiga joh.12. 

14. Effter hwilka Cri ordh ... 

15. taal, sådana bytinga bliffuer 

16. dömde: Ty 

17. 1. Äre the icke rett komne till 

18. werlden effter gudz ordning 

19. itt ährligit ächtenskap, thet gudh 

20. haffuer sticktat til menniskior- 

21. nes förökelse, med thenna wäl- 

   sig 

 

 

Blad nr 30 R  
Rad nr:  

1. signelses ordh: warer fruchtsame 

2. och föröker idher och vpfyller jor- 

3. dene Gen. 1.28. et 9.1. vthan 

4. genom dieffulens tilhielp och 

5. vpfödelse, thet och nochsamt theras 

6. wanskapelighet och onda art och 

7. natur wittnar: Til ledemoter 

8. och krops lemar äre the icke 

9. rett proportionerade, (x) uthan gemen- 

(x) som andra menniskior 

10. lighe haffua stoora och ofanteli- 

11. ghe hoffudh stoora been och hen- 

12. der, lära doch seent eller aldrigh 

13. gåå, stå, sittia eller tala. 

14. Hoorkona barn äro aff en o- 

15. rett sängh, Sap.3.16. kunna för then 

16. skul icke divpt roota sigh eller  

17. fåå nogon fast grundh, ty barnen 

18. som uthaff en oechta säng födde 

19. warda, the moste wittna om ond- 

20. skann emot föräldrarna, när man  

21. them frågar. Sap.4.6. Så äro och 

   thessa 



 

Blad nr 30 V  
Rad nr:  

1. thessa icke eller rett effter gudz 

2. ordningh til werldenne komne, doch 

3. lickwel är theras födelse icke 

4. så slem och wederstyggeligh som 

5. bytingars. Ja och fast the uthi 

6. lekamlighe måtto förachtade 

7. äro, så at the icke måge hi... 

8. och förnämlighe skall beklaga 

9. som skriffuit ståår Deut 22. 

10. Hwilken lagh om oechta barn 

11. och hooss the Romare och Arme- 

12. ner warit haffuer såsom Pi- 

13. nius och Plutarchus wittnar 

14. och än nu i dagh hooss mon- 

15. gom och uthi monga landhs 

16. samma lagh finnas kan, doch 

17. lickwel kunna the högt ehra- 

18. de wara för gudh, för hwilken 

19. intet anseende är til person 

20. Act.10.34. then sigh högt satt 

   Haffuer 

 

 

 

Blad nr 31 R  
Rad nr:  

1. haffuer, och seer vppå the nedri- 

2. gha i himmelen och på jorden- 

3. ne Psal.113.7. synnerligh om 

4. the igenom döpelsen haffua 

5. sigh iklädt Christum. Gal.3.27. 

6. 2 Twifflar man om bytin- 

7. gar at the icke äro döpte eller 

8. aff watnet och andanom födde 

9. på nyt, ty kunna the icke in- 

10. gå uthi gudz rijke. Joh. 3.5. 

11. Ty dieffulen som wår salighz 

12. medel döpelsen, så wäl som 

13. ordet förachtar och försmäder, 

14. kan wäl förhindra så at hans 

15. foster bytingen intet skal 

16. ther til komma. 

17. 3 bytingars vptuchtelse wil 

18. och thet samma wittna, at the 

19. icke höra gudh til. ty the kun- 

20. na icke som andra christna 

   men 

 

 



 

Blad nr 31 V  
Rad nr:  

1. menniskiors barn ächta eller 

2. oechta, bliffua vpfödde medh tucht 

3. och herrans förmaningh Eph.6.. 

4. vthan äro ther til fast oböj- 

5. lighe, så at the intet will 

6. lära wår Christelighe troos ar- 

7. tiklar, the willa intet lära 

8. känna sinom skapare uthi si- 

9. nom vngdom. Ecctestes 12.. 

10. När något ondh skal skee med 

11. drååp, hoor, wådeldh eller något 

12. annat så weeta bytingarna så- 

13. dant tilförenne genom dieffulens 

14. ingiffuelse, och frögda sigh the 

15. uthöffuer lee och skratta ther åt. 

16. Hwilka åthhäffuor är emot 

17. en Christeligh kärleck, at man 

18. icke skal glädias aff ens annans 

19. oferdh, uthan eller gråta medh 

20. them som gråta, och wara ens 

21. til sinnes Rom. 12.15 

   Medan 

 

 

Blad nr 32 R  
Rad nr:  

1. Medan nu sådana bytinga haff- 

2. ua en dieffulsk ankomst til then- 

3. na werlden, icke äre födde på 

4. nytt och intet lydha gudz ordh 

5. haffua intet förståndh, så fara 

6. the hädan såsom fää Psal.49.21. 

7. och stoor twiffuels måål är om 

8. theras salighet. 

9. Thetta haffuer man nu så 

10. skriffuit om bytinga, effter som 

11. the äro uthi gudz församblingh, 

12. män hade the allenast warit u- 

13. than om gudz församblingh, så 

14. hade man intet bort om them 

15. döma, effter thet kommer oss intet 

16. widh at döma om them som uthe 

17. äro. 1.Corr.5.12. 

18. Then 14 Fråga. 

19. Hwru kan dieffulen uthlåna  

20. penningar och andra ä- 

21. godeler? 

 

 



 

Blad nr 32 V  
Rad nr: 

1. Effter såsom tilförende 

2. är talat om Oden (thet och in- 

3. tet annat är än sielffua dieffu- 

4. len) Så infaller här en fråga 

5. om then onda andars penninga- 

6. låån och förstreckningh, uthi 

7. hwilken fråga är först til at be- 

8. trackta om sielffua wärdet, som 

9. han uthfår, om thet skal wara 

10. rett guldh, sölffuer eller pennin- 

11. gar han förstrecker eller alle- 

12. nast en förblindningh; sådan, ... 

13. thet rett godz är, hwarest dieffu- 

14. len sådant tager. 

15. Hwad myntet eller godset 

16. anlangar som Oden uthlämna 

17. kan thet vnderstundom slet in- 

18. tet annat wara än öghonens 

19. förblindelse och en syn, lika 

20. såsom dieffulen uthi en syn vpför 

   it 

 

 

 

Blad nr 33 R  
Rad nr: 

1. it ganska högt bergh wijste Chri- 

2. sto all rijke i werldenne och theras 

3. herlighet Matth.4.8. Så kan och 

4. dieffulen låta see stoora rike- 

5. domar, myket guldh, många pen- 

6. ningar och dyrbara skatter, ther 

7. och inga penningar eller skat- 

8. ter äro uthan allena en syn. 

9. på thetta sättet bedrager dieff- 

10. ulen ganska många menni- 

11. skior, som sökia effter fördolde 

12. skatter uthi jorden, at them 

13. synes gulkronor, skiedhar, sölff- 

14. bälte och andra dyrebara kle- 

15. nodier, ther doch intet är, ty 

16. göra the sigh fåfängh mödha, som 

17. ther effter sökia. 

18. Ja vnderstundom kan thet 

19. och retta naturlighe håffuor och 

20. penningar wara som dieffulen 

   uth- 

 

 



 

Blad nr 33 V  
Rad nr: 

1. uthlånar och förstrecker the 

2. som honom ther om bedia och 

3. til taals medh sigh mana. 

4. Ty tilstäder gudh dieffulen han- 

5. tera menniskiones lijff och kropp 

6. som äro meer än maten och klä- 

7. dhen Matth.6.25. noch kan han 

8. och genom sin tilstädielse haffua 

9. Zatha macht uthöffuer godz och pennin- 

10. gar til at förwara och uthlämna 

11. såsom och i lika måtto ringare 

12. äro än menniskiones lijff el- 

13. ler krop. 

14. Therföre fölier nu widare 

15. uthi thetta spörsmålet til at be- 

16. tracta, hwar dieffulen sådant godz 

17. och penningar tager, medan han 

18. icke är mechtigh til at skapa 

19. några penningar sielff, såsom 

20. Christus gudz son giorde hwilken skapade 

21. en penningh uthi fiskens mun 

   och 

 

 

Blad nr 34 R  
Rad nr: 

1. och befalte Apostelen Petro 

2. at uthgiffua i skatt för sigh och 

3. för honom. Matth.17.27. 

4. Eij eller haffuer han några 

5. undersåter som honom werldz- 

6. lighe skatter tildraga. 

7. Thet är wist intet förmå dieff- 

8. ulen någon tingh ( såsom tilfören- 

9. ne sagt är) skapa, hwarken 

10. leffuande eller dödt, ty måste 

11. han thet ifrå menniskior taga, 

12. för hwilkes skul (sino namp- 

13. ne til ähre ) Gudh all werldsligh 

14. tingh skapat haffuer och satt 

15. menniskian öffuer alt sådant 

16. til en herre, at han ther uthöff:r 

17. rådha skal. Gen. 1. 

18. Therföre skal man här 

19. öffuerwägha hwru dieffulen 

20. bekommer macht aff gudh til 

   at 

 

 



 

Blad nr 34 V  
Rad nr: 

1. at regera öffuer menniskior- 

2. nes ägodelar och hwru han ... 

3. henne affhända kan. 

4. Igenom herrans Welsignelse för- 

5. ökas godz och rikedomar .... 

6. 22. Men igenom gudz förbannelse 

7. förswinner godzet och förminskas, 

8. som klarligha är till at läsa Luc. 

9. 26. Deut.28. För them girigom 

10. förminskar gudh så, at tiyo Wijn- 

11. gårdz fiellar skola icke giffua 

12. meer än itt ååm, och en tönna sädh 

13. skall icke giffua uthan ena skäp- 

14. po Esa. 5.10. Ja the såå mycket 

15. och föra lijtit in, the äta, och warde 

16. doch intet mätte, the dricka, och 

17. warde doch intet otorstige, the 

18. kläda sigh, och kunna doch intet 

19. werma sigh, och then ther pennin- 

20. gar förtienar, han legger ther 

21. uthi en hologhen pungh. Hahrt 

22. när en kom till kornhopen 

   som 

 

Blad nr 35 R  
Rad nr: 

1. som skulle hålla tiwghu mååt 

2. så woro ther som nogast tiyo 

3. kom han till pressen, och meen- 

4. te vpfylla femtiyo ååm, så wo- 

5. ro ther som nogast tiwghu. 

6. Hag.2.17. 

7. then som skatt sanckar medh 

8. lögn, honom skall och feela. Pverb.  

9. 21.6. och then ther rikedom käär 

10. haffuer, han skal ingen nytto få 

11. ther aff. Ecctastez.5.9. then o- 

12. gudachtiga brukar sin tildrägt 

13. till synd. Pverb.10.16. therföre 

14. är och hans tildrägt förderff. 

15. Pverb.15.6. 

16. Altså bekommer nu dieffu- 

17. len macht aff gudi igenom syn- 

18. den till at regera uthöffuer men- 

19. niskones ägodelar, och them till 

20. att förminska och bortaga, hwilket 

21. är icke then minsta delen aff 

   herrans 

 



 

Blad nr 35 V  
Rad nr: 

1. herrans guds förbannelse, at han 

2. dieffulen sådant tilstäder. 

3. Then ogudachtiga bergar sigh 

4. uthi sin anletz swett. Gen.3. ther 

5. han arbetar till liffuet Pverb.10.. 

6. och födher sigh aff sina henders ar- 

7. bete, ther aff han kunde bliffua 

8. säll Psal.128.2.) vthan genom 

9. slem winningh Tit. 1.7. ocker 

10. Exod.22.25. Levit.25.35. falsk winningh 

11. Deut.25.13. hwilken är herran  

12. een styggelse Pverb.11.1. förmin- 

13. skar skeppona, och förhöjer Sillen 

14. förfalskar wighterna, på thet han 

15. må få then fattiga vnder sigh 

16. för penningar och the torfftiga 

17. för skoor, och sälia agnar för k.... 

18. Amos.8.6. then giriga och ogudac- 

19. tiga licknas widh en Jighel, som 

20. haffuer twå döttrar, bär hijt, bär... 

21. Pverb.30.15. Så tilstäder gudh 

   at 

 

 

Blad nr 36 R  
Rad nr: 

1. at dieffulen bär tädan, som sker 

2. genom Oden, Tomtebissar, och  

3. andra sådana spöke, the ther intet 

4. annat äro än andar, uthaff Luci- 

5. fers anhangh, och genom trulpack, 

6. som äre dieffulens edssworna tie- 

7. nare och tienarinnor. thet trul- 

8. konor sielffa haffua bekändt, 

9. at kunna the få litet, ööl, miöl, 

10. salt, wijn eller hwad thet wara 

11. kunde, så hauffa the macht aff 

12. dieffulen alt sammans sädan 

13. til sigh draga. Män the är  

14. dieffulens förblindningh, ty han 

15. kan wäl uthan låån och tiggia- 

16. nde orettferdigt gods bortaga eff- 

17. ter guds tilstädielse som sagt 

18. är. Och således kan nu dieffulen, 

19. som kallas Oden, få penningar och 

20. gods til at uthlåna. 

   Then 

 

 



 

Blad nr 36 V  
Rad nr:  

1. Then 15 Fråga. 

2. Förmå dieffulen medh truldom ska- 

3. da boskapen som menniskian 

4. vnder sitt wold haffuer. 

5. Ja: Såsom wij hörde at dieffulen 

6. aff gud för syndenes skull haffua 

7. macht til at misbruka elementen 

8. och skada fiske, diwrejackt och 

9. göra oåår; så haffuer han aff gudh 

10. samma macht til at skada fä- 

11. naden som menniskian daglight 

12. sköter och vnder sina händer 

13. haffuer. Ty Creaturen måste 

14. emoot sin wilia wanskeligheter 

15. wara vnderkastade Rom.8.20. 

16. Så är och thet en stoor wanskelighet 

17. at creaturen misbrukas och plågas 

18. aff dieffulen och hans ledemoter 

19. medh troldom, alt till then änden 

20. at gudh ther igenom måtte bliffua 

   wanährat 

 

 

 

Blad nr 37 R  
Rad nr 

1. wanährat, och menniskian för- 

2. derffuat. 

3. I så måtto förderffuar dieff- 

4. ulen och hans ledemooter offta 

5. oskälighe creatur boskapen,  u- 

6. thaff hwilka menniskian skall 

7. haffua sin födha och medh hwilka 

8. hon skall göra sitt gagn, medh 

9. trollskott och annor dieffulsk 

10. moot, at boskapen vnderstundom 

11. straxt på timan döör, eller län- 

12. ge wantrijffs, och på sidstone doch 

13. lickwel, uthaff samma trollskott 

14. förgåås och bliffuer borta. 

15. Så skiuta, trulpack offta häst, 

16. skiut, oxe, koo eller kalff ther the 

17. i båset ståå eller eller vnder ooket 

18. draga. Målka och uthsuga 

19. mackten uthaff them at the wan- 

   mecktas 

 

 

 



 

Blad nr 37 V (pagineringen hoppar mellan 37-40) 
Rad nr: 

1. mecktas och döö. offta och så 

2. rijda them till blåkulla (som 

3. trulpacks reesa kallas) at the ther- 

4. aff förderffuade warda. 

5. Eliest haffua the och nyttan 

6. borta uthaff boskapen, så at the 

7. som honom äger, får intet annat 

8. till alt molcka än watn, blod 

9. och waar: Men dieffulens tienarin- 

10. nor hauffa smöret, miölken och win- 

11. sten all borta. 

12. På sådana och många andra så- 

13. som dagligh förfarenhet wittnar  

14. och mångh menniskia med sin 

15. största skadha förfara måste, 

16. skadar och förderffuar dieffulen 

17. och hans ledemooter boskapen 

18. och andra oskälighe creatur. 

19. Exempel här vpå, at dieffulen 

20. effter gudz tilstädielse förmå ska- 

21. dha och förderffua boskapen haffua 

   eij 

 

 

Blad nr 40 R  
Rad nr: 

1. eij uthi the Egyphtiers booskap, 

2. then the orene andar, vpå een natt 

3. medh pestilentzie förgiorde. (Exod. 

4. 9.3. At the onda andar thet gior- 

5. de effter gudz befalningh, wittnar 

6. psalmisten K. David, säjandes; 

7. Tå herren i sinne grymma 

8. wrede, sände iblandh them onda 

9. änglar: och lätt them härja och 

10. förderffua och skada jöra. Ps.78.49. 

11. Ett sådant exempel haffua  

12. wij uthi thens tolmodighe jobz 

13. booskap, hwilken dieffulen medh 

14. åthskilige sätt förderffuade. 

15. Job.1.14.15.16.  Item the Ger- 

16. heseners svinehjord, hwilken 

17. the orene andar fördrenkte. 

18. Matth.8.32. 

19. Såsom nu dieffulen genom 

20. gudz tilstädielse kan sielff förderff- 

   ua 

 

 



 

Blad nr 40 V  
Rad nr: 

1. ua boskapen och ökiar, altså 

2. uthrettar han och thet samma i- 

3. genom sina edzsworna tienare 

4. och tienarinnor medh truldom 

5. effter som han krafftigh är uthi  

6. tronnes barnom Eph.2.2. 

7. Then 16. Fråga 

8. Förmå och dieffulen genom trul- 

9. dom skada menniskian til 

10. hennes helsa och lijff? 

11. Ja; gudh satte fiendskap emellan 

12. ormen och quinnan, Gen.3.15. Hwil- 

13. ka ordh egenteliga lyda vpå .... 

14. och dieffulen, nemligh at ormen 

15. skulle stinga Quinnan uthi heelen 

16. thet är, igenom sina ledemoter 

17. antwarda Christum uthi dödzsens 

18. fördömelse Luc.24.20. Doch likwel 

19. giffua och samma orden tilkän- 

20. na Sathans ondska emoot alla 

   menn 

 

 

 

Blad nr 41 R  
Rad nr: 

1. menniskior, som uthi thetta 

2. hoffudet Chro Eph 5.23. en leka- 

3. men äro 1.Cor.12.12. och måste 

4. uthi sitt lidande, vpfylla i sitt  

5. kött, hwad som fattas i Chri 

6. lidhande coll. 1.24. och offta u- 

7. thaff Sathans ängel kindpu- 

8. stade warda. 2.Cor.12.7. 

9. Thenna fiendskap emoot 

10. menniskian brukar dieffulen 

11. synnerligh nu emoot werldennes 

12. ända, och haffuer en stoor wredhe, 

13. till allom them, som boo på jor- 

14. denne, wetandes, at han icke långh 

15. tijdh haffuer Apoc. 12.12. Ty spu- 

16. tar thenna ormen watn, uthu 

17. sin mun, såsom en ström effter 

18. quinnona, thet är, gudz församblig, 

19. på thet han skall fördränckia    

   henne  

 

 

 



 

Blad nr 41 V  
Rad nr: 

1. henne Apoc.12.15 thet är, mijg 

2. ondt medh allahanda bedröfful- 

3. se och förfölielse, så at många  

4. måste beklaga medh psalmisten 

5. konungh David och säja; gudh 

6. hielp migh, ty watn gåår allt 

7. in till min siäl. Jagh siunker 

8. 8  nedh i diwpan dyy, ther ingen 

9. botn uthi är: iagh är kommen 

10. uthi diwpt watn, och floder 

11. will fördrenckia migh. Psal.....  

12. Altså är icke thet, thet ringa- 

13. sta fiendskap och minsta watn 

14. dieffulen brukar emoot men- 

15. niskian medh sina skadeligha 

16. skott och truldom, ty sätter han 

17. uth såsom en jeghare sina sna- 

18. ro medh skadeligha pestillen- 

19. tia, förskrecker nog rette medh 

20. styghet, och uthsänder sin skoot 

   om 

 

 

 

Blad nr 42 R  
Rad nr: 

1. om dagen klaar Psal.91.3.5. 

2. til at taga menniskian helsan 

3. och liffuet ifrå. Så uthsände 

4. han sin skott vpå job, och sloogh 

5. honom medh ond såår, ifrå hans 

6. footeblad, vp till hans hiessa. 

7. Job.2.7. Liffuet togh dieffulen 

8. ifrå Jobz barn med stoort wädher, 

9. som stötte huset om kull ther inne 

10. the åte och drucko Job.1.19. En 

11. quinna hade kranckhetenes anda 

12. i adherton åår, war krumpen, 

13. och förmåtte icke vplyffta sitt 

14. hoffudh. Luc.13.11. 

15. Såsom dieffulen genom gudz  

16. tilstädelse, sielf kan skada men- 

17. niskian til helsan och lijffuet, 

18. så tilstädher han trulpack, som 

19. en mördare sielf är Joh.8.44 

20. at the och genom sin truldom 

   många 

 

 



 

Blad nr 42 V  
Rad nr: 

1. många menniskior til helsan 

2. och lijffuet skadha, och i så måt- 

3. to fölia the sins fadhers dieffu- 

4. lens wilia och begär effter.  

5. Joh.8.44. 

6. Then 17. Fråga. 

7. Förmå  dieffulen med trol- 

8. doms werck förbyta menni- 

9. skior i wargar eller andra 

10. wildiwr ? 

11. Effter som nu omtalt är, at 

12. dieffulen medh truldom, kan skadha 

13. menniskian till helsan och liffuet 

14. så infaller thenna fråga medh 

15. rätta, om förbytelsen, ther till ...... 

16. aldeles nekar, oanseedt många 

17. föregiffua och säja, att Lappar 

18. (hwilka medh modhers miölken 

19. truldom insupa, och  heela sitt lef- 

20. uarne ther uthi förnöta) skola  

   kunna  

 

 

 

Blad nr 43 R  
Rad nr: 

1. kunna medh dieffuls och trol- 

2. doms konst, förwända men- 

3. niskior i wargar och odiwr; 

4. så är thet doch lickwel sannin- 

5. gen intet lijckt, helst emädan 

6. thetta werket är emoot gudz 

7. ordh och all werldzligh wijshet. 

8. 1. Är thet emoot skapelsens 

9. werck; gudh haffuer all tingh wäl 

10. och fulkomligen skapat, och hwi- 

11. lade på siwnde dagen aff all sin 

12. werck Gen.2.2. Så wille han 

13. inga flera andra slagh skapa, 

14. uthan som han hade giordt, hwart 

15. och ett Creatur effter sin art, wil- 

16. diwr hwar effter sin art, fänat 

17. effter sin art, alla handa kräkia- 

18. de diwr effter sin art Gen.1.25. 

19. och intet skulle förblandas eller 

20. förbytas. 

   2  

 

 



 

Blad nr 43 V  
Rad nr: 

1. 2 haffuer gudh skapat menni- 

2. skian, till ett särdeles slagh, och 

3. will att hon uthi sitt sleckte skall 

4. förökas och icke medh andra o- 

5. skälighe creatur beblandas 

6. ty haffuer och gudh särdeles 

7. giffuit menniskian welsignelse 

8. och sagt; wexer till och föröken  

9. idher och vpfyller jorden. Gen.1. 

10. 28. Gen.9.1. 

11. 3 Haffuer gudh förbudit men- 

12. niskian olofligh beblandelse medh 

13. andra oskäligh Creatur, och sagt 

14. i sin lagh; then som haffuer werd- 

15. skap medh någon boskap, han 

16. skall döden döö. Exod.22.19. 

17. och ändoch (gudh bättre) dieffulens 

18. många sköracktige menniskior 

19. ther till driffuer, at the emoot 

   gudz 

 

 

 

 

Blad nr 44 R  
Rad nr: 

1. gudz bodh, sin werdskap medh 

2. booskap haffua, så kan han 

3. doch lickwel ther igenom, men- 

4. niskian icke uthi boskap för- 

5. wända, uthan allena menni- 

6. skian till synden driffua, och 

7. stundom bliffuer ther foster 

8. aff, thet icke nogon menniskio 

9. skapnat haffuer, och icke länge 

10. leffuer. 

11. 4 Haffuer gudh giffuit men- 

12. niskian en förnufftigh anda och 

13. odödeligh siäl, medh wisz och för 

14. stånd begåffuat, ther igenom 

15. guds belete lyste, och hon en 

16. herre öffuer alla oskäligh Cre- 

17. atur bleff. Gen.1.30. män fä- 

18. nadens krops siel döör; ty hon 

19. är uthi thess blodh Levit.17.11. 

20. och ändoch dieffulen igenom fal- 

   let 

 

 



Blad nr 44 V 
Rad nr: 

1. let haffuer bortröffuat många 

2. sielenes gåffuor, som är wishet 

3. och förståndh synnerligh uthi 

4. gudomelighe saker, och slagit 

5. menniskian med all andeligh 

6. blindhet, så hon är wordin ett 

7. mörker Eph.2. och boott uthi 

8. ett gräseligit mörckt landh 

9. Esa.9.2. och suttit i mörkret 

10. och dödzens skugga. Luc.1.7.9. 

11. Så lyser doch en gnista (x) uthi men- 
(x) aff guds belete 

12. niskiornes siel aff hennes för- 

13. nufft, odödelighet och herrewäl- 

14. de öffuer oskälighe Creatur (x) 

(x) thet ingalunda til intet göras tå ther förlåtas 

15. the gudhfruchtigas siälar, när 

16. theras kroppar komma till jor- 

17. den, tädan the tagna äro, som 

18. kommer andan till gudh som 

19. honom giffuet haffuer. Ecctastes 

20. 12.7. äro i paradijs Luc.23.43. 

21. uthi guds hand, och intet döds qwal  

   kommer 

 

Blad nr 45 R  
Rad nr: 

1. kommer widh them Sap.3.1. (x) 

(x) the ogudachtigas till pinerummet. Luc.16.23. 

2. 5 hvru skulle tå wara möjeligh 

3. för dieffulen, som intet skapa 

4. kan, ja icke thet ringaste crea- 

5. tur, som är en luus Exod.8.18. 

6. at han skulle kunna förbyta 

7. menniskian som en herre är, 

8. till oskäligit creatur en wargh 

9. eller annat som en tienare är, 

10. en förnufftigh och odödeligh siel 

11. vthi en oförnufftigh och odödeligh 

12. siäl. Weet och skäl, sinne och 

13. förnufft vpå menniskian kan 

14. han wäl förbistra och borttaga, 

15. hwilket skeer medh them som 

16. dieffulen lekamligh besätter. 

17. Så at the intet kunna haffua 

18. klädher vpå sigh, intet wara i 

19. hus. Luc.8.27. intet tala. Luc.11.15. 

20. slå sigh sielffua Mar.5.5. Weeta 

21. intet wäja vthan kasta sigh i eldh 

   och 



 

Blad nr 45 V  
Rad nr: 

1. och watn Mar.9.22. 

2. Män oanseet han them plågar 

3. så kan han lickwel theras siäl 

4. intet förbyta eller theras kroop 

5. förwända. 

6. 6. Gudh som all tingh förmår 

7. i himmelen och på jorden Psal. 

8. 115.3. Eph.3.20. hwilkens högra 

9. hand kan all tingh förandra ps. 

10. och för hwilken ingen tingh är omö- 

11. jeligh Luc.1.37. fast the något för 

12. menniskiors ögon synes omöje- 

13. ligit Zach.8.6. han kunde thet 

14. wäl göra: ty han wände Lots 

15. hustru uthi een saltstödh, när hon 

16. sågh tilbaka effter Sodoma, emoot 

17. guds förboodh. Gen.19.26. ja, gudh 

18. förmåtte och vthaff steenar vp- 

19. weckia Abrah:s barn. Matth. 3.9. 

20. Män han will thet intet. 

   när 

 

 

 

Blad nr 46 R  
Rad nr: 

1. 7. När gudh straffuade K. Ne- 

2. bucadnezar för sin högferd, så 

3. hade gudh wäl förmått till at 

4. förwända honom uthi ett wil- 

5. diwr, män gudh giorde thet intet, 

6. uthan togh honom hans sinne i- 

7. frå, giorde honom icke till wil- 

8. diwr, vthan lätt honom driffuas 

9. bort ifrå folck, gåå medh wil- 

10. diwr på markene, äta grääs 

11. såsom oxar, och hans lekamen 

12. lågh vnder himmelens dagg, och 

13. wardt wåter, till thes hans håår 

14. wexte såsom örna fiädrar, och 

15. hans näghlar wordo såsom foghla 

16. kloor. Dan.4.30. 

17. Såsom gudh sielf, then ther macht 

18. hade til att göra, icke förwände 

19. Konungen uthi ett wildiwer, så 

20. tilstäder han eij eller dieffulen, thet 

   till 

 

 



 

Blad nr 46 V  
Rad nr: 

1. till att göra medh troldom, som 

2. ingen macht haffuer aff sigh sielf 

3. uthan hon bliffuer honom offu.. 

4. effter giffuen, såsom Christus 

5. swarade Pilato: Joh.19.11. 

6. 8 Dieffulen synes någott 

7. vnderstundom till at göra, och thet 

8. ena slaget uthi thet andra för- 

9. wända; Men thet är intet full- 

10. kommeligit werck han gör  

11. vthan en ögons förblindelse 

12. och göcklerij, at menniskior 

13. icke kunna annat see, än thet 

14. uthi  sanningh så wara skall. 

15. Exempel haffua wij uthi the 

16. Egyptiske trulkarlar, vthaff the 

17. tiyo mirakel som Mosis gior- 

18. de, förmåtte trulkarlarna icke 

19. meer än twenne göra, nemligen 

   ormar 

 

 

 

 

Blad nr 47 R  
Rad nr: 

1. ormar och förwända watn 

2. i blodh. Trulkarlarnas or- 

3. mar wore inga naturligha 

4. ormar vthan eliest en dieffu- 

5. lens förblindelse, ty giorde 

6. gudh them till intet, så att A- 

7. rons staaff them vpsluckte. Exod. 

8. 7.12. blodh kunde the och 

9. wälbekomma, effter jorden 

10. war full aff thet blodh som 

11. Moses tilförende förwendt ha- 

12. de, män the andra technen sa- 

13. de the wara giorde, medh guds 

14. finger, thet är, medh gudz macht 

15. thet the inthet kunde effterfölia. 

16. Exod.8.19. thetta wittnar wijsa 

17. mannen vthi wishetenes boock 

18. säjandes; Swartekonstenes Ko- 

   klerij 

 

 

 

 



 

Blad nr 47 V  
Rad nr: 

1. klerij war och om intet, och hen- 

2. nes berömmelse wardt till skam 

3. Sap.17.7. Trulkarlarna kun- 

4. de thessa plågor, medh sin truldom 

5. intet ifrå sigh wända: ty the 

6. finge och så många bölder vpå 

7. sigh at the icke kunde stå f.... 

8. Mose Exod.9.11. 

9. Altså syntes och, såsom troll- 

10. konan vthi Endor, skulle medh 

11. sin troldoms konst, haffua vp- 

12. weckt propheten Samuelen i- 

13. frå the döda, thet doch intet Sa- 

14. muel war, vthan sielffua dieff- 

15. ulen uthi Samuels licknelse 

16. 1.Sam.28. 

17. I så måtto synes nu dieffu- 

18. len något kunna skapa och  

19. creaturen ombyta, uthi hwart 

20. annat, thet doch ingen rätt Me- 

   tamor 

 

 

 

Blad nr 48 R  
Rad nr: 

1. tamorphosis eller wmbytelse 

2. är, vthan een diabolica fascina- 

3. tio, thet är, en dieffuls krystningh 

4. och förblindningh, till at bedraga 

5. menniskian och förskreckia hen- 

6. ne, effter som han en lögnare 

7. och thes fadher Joh.8.44. ia för- 

8. skreckilsens konungh är Job.18.14. 

9. Så förmå han icke sielf, ty eller 

10. genom trulpack förwända men- 

11. niskior i wargar, eller annor 

12. wildiwr, hwilket som emoot 

13. all werldsligh wijshet och sielfva 

14. naturen är, som then höglärde 

15. och förfarne Theologo-philosophus, 

16. D. Jacobus Martini beskriffuer 

17. in Exercit. Metaphys.lib.2.pag.575. 

18. Doch mädan många menni- 

19. skior, säja sigh haffua seedt och talat 

   medh 

 

 

 



 

Blad nr 48 V  
Rad nr: 

1. medh the menniskior som haff- 

2. ua warit wargar, och åter till men- 

3. niskior förbytte. Och willa för  

4. then skull, medh sin egen förfa- 

5. renhet bewijsa, at en sådana för- 

6. bytelse skall wara wiss och sann. 

7. Så Swarar man ther till,  

8. såsom tilförenne sagt är, at thet 

9. är dieffulens kocklerij: ty han 

10. kan till en tijdh, förhålla the  

11. menniskior vthaff wägen, som 

12. säjas wara wargar, och låta sigh 

13. sielf uthi warga licknelse se. 

14. Effter som dieffulen förmå  

15. sielf sigh vpå taga hwad skep- 

16. nad han will, antingen men- 

17. niskiors eller oskälighe cre- 

18. aturs. här införes wäl 

   flere 

 

 

 

 

 

Blad nr 49 R  
Rad nr: 

1. flere sagor till at stadfästa 

2. en sådan menniskio förbytelse 

3. i wargar; nemligh the som haff- 

4. ua sina bortmist, och äro uthi 

5. wargar förbytte, hwru the  

6. sökia effter them. Theras 

7. effterfrågan kan intet stadfä- 

8. fästa Luxavdhwniar eller warga- 

9. byte i folck effter som dieffu- 

10. len håller folcket till en tijdh 

11. aff wägen, så länge gudh will 

12. thet til städia, och han sielf vthi 

13. warge licknelse spöker. 

14. Här säja och en part, at mån- 

15. ga sådana menniskior som uthi 

16. wargar förbytte äro, bliffua 

17. slagna och när the flådde äro, så 

18. skulle the haffua taska och 

   tälkniff 

 

 

 

 



 

Blad nr 49 V  
Rad nr: 

1. tälkniff vnder huden thet kan 

2. man intet troo fast thet säges 

3. ty ingen trowerdigh menniskia 

4. haffuer thet seedt. Ja, fast 

5. och sådant woro sett, så wore 

6. thet icke sant, vthan dieffulens 

7. kocklerij: ty wore kroppen och 

8. sielen, som förmeer äro än  

9. kläden Matth.6.25. förbytte, 

10. noch kunne och bältet, slijdan och 

11. knijffuen medh alt annat förbytt 

12. Alt så håller man thenna 

13. förbytelsen otroligh wara, effter  

14. hon är emoot guds ordh, naturen 

15. och all werldzligh wijshet, ehwad 

16. insagor ther emoot kunna in- 

17. falla, eller säjes. 

   Then 

 

 

 

 

 

 

Blad nr 50 R  
Rad nr: 

1. Then 18 Fråga. 

2. När emooth misgår, at han war- 

3. der siwck eller eliest får nå- 

4. gon olycka skall man  

5. skylla trulpack eller gud? 

6. Här bör man ackta, at uthi een 

7. gerningh komma många orsa- 

8. ker tillhoopa, doch på olijka och 

9. åthskiligh sätt. 

10. Altså föres först gudh wara 

11. orsaken till en gerningh, antin- 

12. gen hon är ondt eller godh, eff- 

13. ter såsom genom guds försyn 

14. alt regeras Sap.14.3. Sådan men- 

15. niskian som gerningen gör, 

16. och til thet tridie dieffulen, som 

17. menniskian effter guds tilstädel- 

18. se till en ondh gerningh lockar 

19. och leeder. Exempel, Joseph 

   bleff 

 

 

 



 

Blad nr 50 V  
Rad nr: 

1. blef bortsåld och aff sina bröder 

2. förrådh; här till wåre josephs brö- 

3. der en orsaak, then andra or- 

4. saken war dieffulen, som aff 

5. affwnd dreff Josephs bröder 

6. ther till, then tridie orsaken 

7. war gudh som togh theras on- 

8. da gerningh och wände till  

9. thet bästa Gen.50.20. 

10. Ty skal man här åthskilia 

11. sielffua gerningen och hennes 

12. oordningh. Til sielffua ger- 

13. ningen är gudh orsaken, ty i 

14. honom leffue wij, rörones och haff- 

15. ua warelse. Act.17.28. Ingen 

16. tijff kunde stiäla, ingen drä- 

17. pare kunde dräpa, ingen hor- 

18. karl kunde boola, uthan gudh 

19. goffue honom then rörelsen 

   at 

 

 

 

 

Blad nr 51 R  
Rad nr: 

1. at han kunde röra sina le- 

2. dhemoter, armar, händer, been 

3. och fötter, therföre är samma 

4. rörelse vthi kropsens ledemoter 

5. uthaff gudh. Män til gerninge- 

6. nes oordningh eller ………, at thetta 

7. skeer till tiuffuerij, drååp, eller hoor, 

8. är dieffulen som lockar och men- 

9. niskian som samtycker och gör 

10. thet onda, orsaken, och then rörel- 

11. sen vpwecker dieffulen först u- 

12. thi menniskiones hierta, at han 

13. henne ondt ingiffuer, som han 

14. ingaff judae Simoni Ischariotte. 

15. Joh.13.2. 

16. Till thet tridie skall man åth- 

17. skilia syndernes onda och straffsens 

18. onda. Synden är aff dieffulen, 

19. och menniskian som gör hans wilia. 

   Joh.8. 

 

 

 



 

Blad nr 51 V  
Rad nr: 

1. Joh.8.34. Män syndenes straff 

2. thet kommer allena ifrå herren 

3. gudh, som itt ogudachtigt wäsende 

4. intet behagar Psal.5.4. och här 

5. vpå haffua wij många thens H. 

6. skrifftz wittnesbörder. Jagh är 

7. herren och ingen meer, iagh som gör 

8. liwfet och skapar mörkret, iagh som  

9. fridh giff:r 

10. och skapar thet onda, iagh är herren 

11. som alt thetta gör. Esa.45.7. 

12. Är något ondt i stadenom thet 

13. Herren icke gör. Amos.3.6. 

14. Jagh skall samka olycka öffuer 

15. them: iagh skall förskiuta alla 

16. mina pijlar på them. Deut.32.23. 

17. Herren lätt komma alt thet onda 

18. öffuer Israel för theras synders  

19. skull 1.Reg.9.9. then ohör- 

20. samma stadhen hoppas, att thet 

   skall  

 

 

 

Blad nr 52 R  
Rad nr: 

1. skall icke warda så ondt, 

2. män olyckan skall komma 

3. ifrå herranom och in till Je- 

4. rusalems port. Mich. 1.12. 

5. Altså säger Herren, Jagh tencker 

6. något ondt emoot thetta slech- 

7. tet, ther i idher hals icke sko- 

8. len vndraga, och icke gå så 

9. stålte: ty thet skall wara een 

10. ond tijd. Mich.2.3. 

11. När nu en menniskia råkar 

12. för någon olycka, eller faller 

13. hasteligh uthi någon siwckdom, 

14. och han will thessa tre distin- 

15. ctiones eller åthskilnader 

16. gemeneligh ackta, så kan hon 

17. wäl weeta, hwru widt hon 

18. skall skylla gudh, onda men- 

19. niskior eller dieffulen för 

   sin 

 

 

 



 

Blad nr 52 V  
Rad nr: 

1. sin ondska, synnerligh om hon 

2. förtrollat är. 

3. Först kan hon wäl tänkia, 

4. att onda menniskior, aff eet ondt 

5. vpsååt emoot sigh, igenom dieff- 

6. ulens ingiffuelse haffua hen- 

7. ne thet vppå fördt, doch straxt 

8. ther hooss betänckia at gudh 

9. haffuer sådant tilstatt, och trösta 

10. sigh för then skull, at thet är 

11. skedt effter hans tilstädielse, 

12. ty vthan guds gudomelighe wilia 

13. kan icke eett huffud håår falla 

14. Matth.10.30. myket mindre för- 

15. trollat bliffua. 

16. Till thet andra skal han och be- 

17. tenckia, at endoch gudh haffuer 

18. vppehållet the ogudachtigas lem- 

19. mar och giffuit them rörelse, 

20. till at gerningen bedriffua, 

   at  

 

 

 

Blad nr 53 R  
Rad nr: 

1. at gudh doch icke theras ond- 

2. sko, gillar eller samtycker, 

3. ty han är icke then, hwilken 

4. ett ogudachtigt wäsende be- 

5. hagar Psal.5.4. vthan gudh så- 

6. dant haffuer förbudit, och will 

7. samma gernings oordningh, som 

8. synd är, straffua, och wända  

9. samma ondska till en godh 

10. ända, nämligh sino nampne 

11. till ähra och then siuka, till 

12. godha. och så warder fulkom- 

13. nat thet Paulus säger; män 

14. wij wete, at them som haffua 

15. gudh käär, tiena all tingh till 

16. thet bästa Rom.8.28. item 

17. at gudh är trofast, som icke lå- 

18. ter någon frestas öffuer sin 

19. förmågo: vthan gör nog frestelsen 

   en 

 

 

 



 

Blad nr 53 V 
Rad nr:  

1. en vthgångh, så at man thet dra- 

2. ga kan 1.Cor.10.13. 

3. 3 skall han bekänna, thet onda 

4. wara ett syndastraff aff gudhi, 

5. mycket mindre än hennes synder 

6. äro. Judith.8.27. och therföre wän- 

7. da sigh ifrå synden Esa. 59.20. 

8. och the onda wägar 2.Par.7.14. 

9. gånge ifrå orettferdighetene 

10. 2.Tim.2.19. och vmwände sigh 

11. till herran sin gudh. Deut.30.2 

12. Jer.3.7. 

13. Män många menniskior 

14. äro så till sinnes, när them 

15. misgår, straxt skylla the dieff- 

16. ulen och onda menniskior, 

17. och förgäta Herren gudh, som 

18. sina pijlar vpå them försku- 

19. tit haffuer. Deut. 32.33. 

   Ty 

 

 

 

 

Blad nr 54 R  
Rad nr: 

1. Ty när them illa gåår, så måste 

2. the tå sökia migh och säija: kom- 

3. mer, wij wilie till Herran i- 

4. gen. Ty han haffuer riffuit oss, 

5. han helar oss och, han haffuer 

6. slagit oss, han förbinder oss 

7. och. Ose.6.1. 

8. Fast om een menniskia wore 

9. förtrollat, så skal hon doch icke  

10. giffua dieffulen och trolpack 

11. then äran, at the ther till haff- 

12. ua warit rådande, uthan 

13. gudh, och Herren, han gör een 

14. menniskia full medh jemmer, 

15. för sina stoora synder skull 

16. Thren.1.5. vnderstundom skeer 

17. thet mediaté igenom dieffulen 

18. och trulpack, vnderstundom ime- 

   diaté 

 

 

 

 



 

Blad nr 54 V  
Rad nr:  

1. diate, at plågan kommer uth 

2. ifrå herranom. Levit.10.2. 

3. Så skijlte icke israels folck dieff- 

4. ulen eller trulpack, för the för- 

5. gifftiga ormar, som them bijta v- 

6. than herren gudh och syndestraffuet 

7. hooss honom affbode. Num.21.7. (x) 

(x) så skyltes icke judas nu för Chri pijna uthan pphe- 
ten sägher: wij hölle honom för then som plågat och  
aff gudhi slagen och pijnter war. Esa.53.4. 

8. Så skall hwar och een menni- 

9. skia vthi straffuet ansee gudh 

10. och säja medh Job, herren gaff 

11. herren togh, welsignat wari 

12. herrans nampn. Job.1.21. och 

13. rekna dieffulen allenast för  

14. en andeligh bödel Matth.18.34. 

15. och onda menniskior för guds 

16. wredes rijs Epech.7.10.11. 

17. såsom een misgernings men- 

18. niskia, then ther uthaff bödlarre 

19. plågat warder, kan intet skylla 

   bödelen 

 

 

Blad nr 55 R  
Rad nr: 

1. bödelen eller rijset för sina 

2. plågo, uthan sina misgernin- 

3. gar, för hwilkas skull hon 

4. effter lagh bliffuer straffuat: 

5. Altså böör en menniskia in- 

6. tet see till dieffulen eller 

7. trulpack, uthan till sina syn- 

8. der och till gudh som är een 

9. rettferdigh domare Psal.7.12. 

10. håller rett och rettwijso Jer.22.3. 

11. haffuer retten käär. Psal.11.8. 

12. och honom intet wrijder Job.8. 

13. 3. vthan är herren som handlar 

14. medh dom. Esa.30.18. Och 

15. medh sådant straffuar them 

16. ogudachtiga och pröffuar then 

17. gudfruchtighe, såsom wijse man- 

18. nen sägher; thesse hauffer tu för- 

19. manat och bepröffuat såsom 

   en 

 

 

 



 

Blad nr 55 V  
Rad nr: 

1. en fadher, men hinn såsom en 

2. streng Konungh straffuat och fördömdt 

3. Sap.11.11. 

4. Then 19. Fråga. 

5. Kan dieffulen igenom trull- 

6. konor, hielpa folck och bo- 

7. skap, som siwke äro, 

8. till sin helsa?  

9. Skrifften säger; herren slåår 

10. och heelar Ose.6.1. dödar och giffuer 

11. lijff  Deut.32.39. 1.Sam.2.6. 

12. Ty synes thet wara ett gudo- 

13. meligh werck at heela, och dieff- 

14. ulen thet icke kunna göra. 

15. Therföre bör man göra en 

16. åthskildnat emellan guds och 

17. dieffulens macht. gudh  är alz- 

18. mechtigh Esa.40.26. Sathan mech- 

19. tigh Eph.2.2. Sathan är starck 

20. gudh är starkare. Luc.11.21.22. 

   dieffulen 

 

 

 

Blad nr 56 R  
Rad nr: 

1. dieffulen förmå mycket, män 

2. gudh förmå all tingh Psal.115.3. 

3. Sathans macht är ändeligh, män 

4. guds macht är oändeligh.1.Par. 

5. 30.12.Eph.3.20. 

6. Ty kan nu dieffulen vnder- 

7. stundom haffua macht till at 

8. lekia och heela. 

9. Först för thet at dieffulen 

10. weet natursens orsaker och 

11. år en wijs Anatomicus, som 

12. wäl weet alla menniskiors och 

13. creaturs ledemoter, seenor, been 

14. och ådror inwertes och uthwertes, 

15. kan för then skull, förmärkia 

16. orsaken til siwckdomen och 

17. uthi hwilka ledemooter brist 

18. är: Sådan är han och en klook 

19. herbarius, som grant weet alla 

   gräs 

 

 

 



 

Blad nr 56 V  
Rad nr: 

1. gräs och örters natur och egen- 

2. skaper; til thet tridie är han och 

3. en försichtigh Medicamentarig, 

4. som kan läkedomar aff örterna 

5. tilredha: är och till thet fierde 

6. en snäl Medicus, som weet alla  

7. sådana tilredda läkedomar 

8. och plåster bruka. Ja till thet 

9. fempte är han en god Physilus 

10. och natursens ransakare, som och 

11. weet många Occultas qualitates 

12. herbarum, gemmarn et aliarum 

13. verum, som menniskior genom 

14. sin skarpsinnighet intet kunna 

15. uthransaka och weeta, som och  

16. till läkedommar mycket kraff- 

17. tigt och nyttigt wara kunna. 

18. See, såsom Sathan sielffuer 

19. alt sådant weet och kan, så för- 

20. mår han wäl sitt folck trulpack 

  sådant 

 

 

 

Blad nr 57 R  
Rad nr: 

1. sådant lära, och många ther- 

2. igenom till helsan  hielpa. 

3. Män Sathan lärer trulkonor 

4. icke myket läkia på natur- 

5. ligit wijs (med mindre en uthi syn- 

6. nerhet, will för honom neder- 

7. falla, och honom om en sådan 

8. wishet tilbedia) vthan eller  

9. medh signerij och gudz nampns 

10. misbruk, och ther igenom wer- 

11. kar Sathan sielf så at trul- 

12. konor kunna stundom hielpa 

13. menniskior och boskap till 

14. helsan. Män stundom, effter 

15. guds tilstädielse, haffuer Sathan 

16. igenom truldom så illa slaget 

17. en menniskia, at hwarken dieff- 

18. ulen sielf, eller nogot trulpack, 

19. (oansedt at the hauffa samma ond- 

   ska 

 

 

 



 

Blad nr 57 V  
Rad nr: 

1. ska sielffua giordt) kunna thet 

2. heela och läkia. thet wittnar 

3. wijse mannen säjandes; Om en 

4. menniskia någon dräper ge- 

5. nom sinn ondska, så kan hon 

6. icke igenhemta andan som 

7. uthfarin är, eller igen föra 

8. siälenn som affskild är. Sap. 

9. 16.14. 

10. Altså kan nu dieffulen vn- 

11. derstundom genom truldom lä- 

12. kia, och vnderstundom intet. 

13. Then 20. Fråga. 

14. Är truldoms läkedom loff- 

15. ligh handel så at man må 

16. then öffua eller begära? 

17. Neij. Wijse mannen Syrach........ 

18. keligh talar om läkiare och 

19. theras konst säjandes; herren 

   haffuer 

 

 

 

 

Blad nr 58 R  
Rad nr: 

1. haffuer skapat läkiaren, och 

2. läkedomen kommer ifrå then 

3. högsta. Syr.38.2. Aff hwilke 

4. ordh är till merkiandes, at för- 

5. farne Läkiare, sampt helsosam- 

6. me läkedommar, äro en ädela 

7. guds goffuo, för them siwka som 

8. uthi werck och sweda stadde äro, 

9. och sådant behöffua. 

10. Ty kan och then samma uthi 

11. sin nödh, ther han först haffuer 

12. tilbedit gudh, sådana läkiare 

13. sökia och theras läkedommar 

14. bruka, effter gudh sielf såda- 

15. na Läkiare wijshet och krafft 

16. till örterna giffuit haffuer, 

17. så at the läkia kunde. 

18. Men effter trulpack icke 

19. äro aff herren gudh, och the eij el- 

20. ler någon wijshet aff honom 

   till 

 

 



 

Blad nr 58 V  
Rad nr: 

1. till sin läkiare konst begära, vthan 

2. aff dieffulen, som lögnenes fadher 

3. är Joh.8.44. och bruka mera signe- 

4. rij, truldom och guds nampns mis- 

5. bruk, än såsom naturligha örter 

6. och plåster; så är theras läkedom 

7. en oloffligh handel then ingen 

8. efftersökia eller bruka må, 

9. besynnerligh effter gudh sådant 

10. uthi sitt H. ord haffuer förbudit. 

11. Deut.18.10.11. Tu skalt icke 

12. lära göra thens folckens styg- 

13. gelse: at ingen ibland tigh war- 

14. der funnen, som sin dotter el- 

15. ler son låter gå igenom eld 

16. eller then som är en Spåman, el- 

17. ler en dagweliare, eller then som 

18. på foghlalååt achtar, eller hor- 

19. karl, eller beswerjare, eller en 

   swart 

 

 

 

 

Blad nr 59 R  
Rad nr: 

1. swartkonstugh, eller en teknaty- 

2. dare, eller then ther någon dödan 

3. frågar. Ty then som sådant gör: 

4. han är herranom en styggelse. 

5. Levit.19.31. 

6. Will och then som sådana widske- 

7. pelse brukar skal till liffuet 

8. straffuas Exod.22.18. En trol- 

9. kona skalt tu icke låta leffua. 

10. Levit.20.6.27. Om någor man 

11. eller quinna warder en Spåman 

12. eller en teknatydare: the skola 

13. döden döö, man skall stena them 

14. theras blodh ware öffuer them. 

15. gudh will sådant folck uthrota, 

16. Mich.5.12. och medh ewigt straff 

17. hemsökia: At trulkarlas deel är 

18. then siön som brinner medh eldh 

19. och swaffuel. Apoz.21.8.et 22.15. 

20. Ty thet är kötzens gerning. Gal.5.20. 

   Nu 

 

 



 

Blad nr 59 V  
Rad nr: 

1. Nu willa många theras lä- 

2. kedoms konst förswara och säja: 

3. Trulkonor bruka guds ordh till 

4. sina läkedomar och signerij, ther- 

5. före kunna theras läkedom- 

6. mar intet wara oloffligha. 

7. Thet är wijst, the läsa off- 

8. ta H. Fadher Wår; offta 

9. nempna the Jesu wälsignade 

10. nampn: offta och korsa sina 

11. patienter i guds faders, sons 

12. och thens H. andes nampn. 

13. Män alt thetta skeer icke v- 

14. than alltsom största guds helgha 

15. nampns och ords misbruck, ther 

16. gudh haffuer förbudit at man 

17. icke misbruka skall. Exod.21. 

18. Många willa truldom och 

19. thes läkedomar icke ogilla, effter  

   såsom 

 

 

 

 

Blad nr 60 R  
Rad nr: 

1. såsom the kunna igenom the- 

2. ras werck ifrå sin siwkdom 

3. holpne warda, och säja; dieffu- 

4. len will ingen menniskia nå- 

5. got gott göra, män effter thes- 

6. sa hielpa en, och göra honom 

7. helbregda och godhe så kan 

8. theras konst intet ogijllas, eij 

9. eller wara aff dieffulen. 

10. Thet är och wijst, at mån- 

11. ga bliffua igenom truldom och 

12. signerij holpne till sin helsa, 

13. män thet kan doch intet wa- 

14. ra theste bättre; ty thet dieffu- 

15. len synes hielpa, then siuka 

16. på sådant sätt till helsan, så 

17. stielper och skadar han samma 

18. menniskia till sin siäl, i thet 

19. hon faller ifrå gudh, som haffuer 

   sagt 

 

 

 



 

Blad nr 60 V  
Rad nr: 

1. sagt, åkalla migh i nödenes 

2. tijdh, så will iagh hielpa tigh, så 

3. skalt tu prijsa migh. Psal.50.15. 

4. och söker i nödhene till dieffulen 

5. och tilbeder honom Matth.4.9. 

6. Exempel, huru mishageligh thet 

7. är at sökia till dieffulen och 

8. trulpack och falla ifrå gudh, som 

9. wij uthi K. Ahasie gerning 

10. at ther han bleff siwck, sände  

11. han till en aff gudh i Ekrons 

12. och lät fråga honom, om han 

13. skulle bliffua bättre: ty sände 

14. åter gudh propheten Eliam till 

15. Konungen och lätt säja honom 

16. therföre at tu sände bodskap 

17. bort och lät fråga Baalsebub 

18. Ekrons gudh, lika som ingen 

19. gudh wore i Israel, hwilkens 

   ordh 

 

 

 

 

Blad nr 61 R  
Rad nr: 

1. ordh man fråga kunde: Så 

2. skalt tu icke komma aff sän- 

3. gene, ther tu haffuer lagt tigh 

4. vpå: uthan skalt döden döö 

5. 2.Reg.1.2.16. 

6. Altså war thet och herranom 

7. mishageligit, at K. Saul vthi 

8. sin nödh, söckte till en trolkona 

9. uthi Endor, mijste guds ande 

10. och en ond ande qwalde honom 

11. 1.Sam.28.8. och han miste sitt 

12. rijke. 1.Sam.16.14. 

13. Vthaff thessa argumet och 

14. andra slijka, kunna wij wäl 

15. förmärkia at truldoms läke- 

16. dom är en oloffligh handel, then 

17. ingen bruka må, ty eller the som 

18. i nödenne äro måge till them 

19. sökia, så frampt the icke willa uthi 

20. samma farlighet förgåås. 

   Then 

 

 



 

Blad nr 61 V  
Rad nr: 

1. Then 21. Fråga. 

2. Är thet truldom, at läkia 

3. Jernet och icke såret ther 

4. medh skadan skedd är? 

5. Wijse mannen Syrach säger; thet 

6. är och them helighom, än nu icke 

7. giffuet aff herranom, at the alla 

8. hans vnder uthtala kunna Syr. 

9. 43.17. ty skeer och är myket 

10. vnderligit i werldene, så wäl 

11. i lekamligha saker, såsom an- 

12. delighe, thet som menniskior  

13. icke förstår eller uthransaka 

14. kan: vthan gudh allena, som 

15. gör mechtigh tingh, them man icke 

16. vthan ransaka kan och vnder ther 

17. vpå intet taal är. Job.9.10. han 

18. sielf thet weet, ty han haffuer 

19. thet skapat och widh macht 

20. håller. Job.38.et 39. Psal.104. 

   doch lick 

 

 

 

Blad nr 62 R  
Rad nr: 

1. doch lickwel göra philosophi 

2. natursens ransakare, sin stör- 

3. sta flijt, at thet måtte kunna 

4. vpsökia och uthransaka alla 

5. naturlighe orsaker till alla 

6. vppenbara och lönligha tingh. 

7. Altså haffua wäl många 

8. ransakat, frågat och dispute- 

9. rat, om thet skal wara en 

10. naturligh läkedom, till at lä- 

11. kia jern eller ståål nog hwil- 

12. ka skada är sked och intet 

13. såret, eller thet skall skee 

14. medh troldom. 

15. Största deelen neka ther 

16. till, at thet icke naturligh han- 

17. del wara skall, alt therföre 

18. at thet är emoot natursens 

19. sätt och wijs. 

   Emellan 

 

 

 



 

Blad nr 62 V  
Rad nr: 

1. Emellan thet som driffua och 

2. werka skall, och emellan mati- 

3. rien som wercket och driffuan- 

4. det vptager, måste wara en  

5. sammanfögelse, så at the skall 

6. taga på hwar andra, och werka 

7. till hoopa, ty elliest kan ingen 

8. förandringh bliffua. Aristoteles 

9. lib.1.de Gen.cap.6. text 44.  

10. Män emellan swerdet och 

11. såret, kan offta wara en stoor 

12. åthskildnat, ia till några .....  

13. ler, at the icke kunna recka 

14. hwar annan; hwru kan till 

15. samma läkedom naturligh wa- 

16. ra Ingen naturligh kraft 

17. är vthi jern och ståål, at the 

18. kunna sådana läkedommar 

19. till sigh taga, eij eller kunna 

20. the sådana förandringar uthi 

   thet 

 

 

 

Blad nr 63 R  
Rad nr: 

1. thet sårade kötet ifrå sigh 

2. giffua. 

3. Philosophi fördela thetta 

4. påtagande in Virtualem et 

5. Corporalem Contactum thet 

6. är, uthi krafftz naturligha 

7. werkande och uthi lekamligh 

8. tilhoopa fogande. 

9. På thet första sättet, wer- 

10. ka solen, månan och stiernorna 

11. vthi the jordiske och nedrighe 

12. tingh, så at soolen wermar, 

13. vpfriskar och medh sitt wer- 

14. kande lijff giffuer, ther medh 

15. säja the wijsa; Sol et homo 

16. generant hominem; item sol 

17. et equus generant equm. 

18. thet är; solen och menniskian fö- 

19. da en menniskia; solen och hesten 

20. födha en häst. Altså och the 

   andra 

 

 



 

Blad nr 63 V  
Rad nr: 

1. andra himmelska kroppar 

2. werka vthi the nedriga Creatur 

3. thenna kraffter föras Meti- 

4. te igenom lufften och wädret 

5. till the jordiske tingh. 

6. På thetta sättet kan nu eij 

7. eller igenom wädret någon 

8. krafft och läkedom, föras ifrå 

9. jernet till Såret, och skadan 

10. ther medh så kan then läkedom 

11. eij naturligh wara. 

12. Män the som thetta sättet 

13. öffua till at läkia, förswarar 

14. sin läkedom ther medh först, 

15. the måste haffua vpå sne... 

16. thens slagnas blodh, och sädan 

17. bruka the intet annat än som 

18. lekamligit plåster, uthaff rått 

19. flesk och andra lofflighe saker 

20. tillredde, och intet signerij ther... 

   Skulle 

 

 

 

Blad nr 64 R  
Rad nr: 

1. Skulle nu thenna läkedom 

2. san och naturligh wara, så måtte 

3. thet skee aff en hemligh och för- 

4. borgat krafft emellan samma 

5. plåster och bloden vpå jernet. 

6. Ty alla sådana hemligha  

7. och förborgade natursens lön- 

8. lighe werkande eller mootstreff- 

9. uande, ther till the werldzlighe 

10. wijse inga wista orsaker finna 

11. kunna, så föra the till thessa 

12. twenne slagen: thet som lijder 

13. och elskar hwart annat kalla  

14. the Sympathiam: thet som haatar 

15. och icke kan fördraga thet an- 

16. dra kallas Antipathia. 

17. En sådan hemligh kärleck 

18. är emellan ståål och segher steen, 

19. at stenen drager stålet till sigh. 

20. Emellan fikone trä och yra oxar, 

   at ther 

 

 



 

Blad nr 64 V  
Rad nr: 

1. at ther man binder en yrr 

2. och otamder oxe till fikone trädh 

3. så ståår han stilla. ther och 

4. en skeer jungfru medh sin hand 

5. planterar och rörer ett olie trädh 

6. så bliffuer thet gott och frucht- 

7. samt, män om en skökia thet 

8. planterar så bäär thet aldrigh 

9. frucht. Sammaledes är thet 

10. en godh sämja emellan ormen 

11. och räffuen, emellan karpen och 

12. swijnet: Män emellan war- 

13. gen och menniskian; item vlffuen 

14. och fåret, lejonet och tuppen; item 

15. lejonet och apan, bockeblodh och 

16. demant, ormar och möss, örnar 

17. och drakar och många andra tingh 

18. är ett stoort haat och fiendskap. 

19. Om nu thenna jerns läke- 

20. dom, icke skeer igenom en så- 

   dan 

 

 

 

Blad nr 65 R  
Rad nr 

1. dan hemligh Sympathiam, 

2. så är samma läkedom intet 

3. naturligh, vthan ett dieffuls 

4. werck och en truldoms konst 

5. thet samma är och till at dö- 

6. ma om theras band, hwilka 

7. the kalla, band duk. 

8. Then 22 Fråga. 

9. Kunna ogudachtiga menni- 

10. skior förgiffta ett tingh men- 

11. niskior eller booskap, medh 

12. ond syn och påtagande  

13. Ja wisserligh. Thet äre mån- 

14. ga ogudachtige menniskior, som 

15. aff dieffulens snaro, fågne äro 

16. effter hans wilia. 2.Tim.2.26. 

17. vthi hwilka Sathan krafftigh. Eph. 

18. 2.2. the giffua icke gudhi sina 

19. lemmar till rettferdighetenes tienst, 

   vthan 

 

 

 



 

Blad nr 65 V (pagineringen hoppar till 67) 

Rad nr: 

1. vthan syndena. Rom.6.13. 

2. vthaff them kommer odygd. 1.Sap. 

3. 24.14. the haffua ondt i sinnet, 

4. medh olycka äro the haffuande, 

5. män ett feel födha the. Psal.7.11. 

6. Effter sådana äre falne ifrå gudh 

7. äre syndene såldne Esa. 50.1. 

8. haffua försakat troon 1.Tim.4... 

9. Ähre onda och bliffua onda, äre 

10. orene och bliffua orene Apoc. 

11. 22.11. Syndenes tienare Joh.8. 

12. 24. och Sathans trälar 2.Pet.2. 

13. 19. Så boor och intet gott i the- 

14. ras kött. Rom.7.18. Ty kun- 

15. na the samma onda menni- 

16. skior, medh sin förgifftighe syn 

17. och onda påtagande många 

18. menniskior, synnerlighe the små 

19. menlösa barn och andra Späda 

   Crea  

 

 

 

 

Blad nr 67 R  
Rad nr: 

1. Creatur skadha. Ty thet ondh är, syn- 

2. nerligh etter och förgifft, thet giff- 

3. uer sigh ytterst, vthi ledemo- 

4. terna, såsom till ögone, tunga, 

5. henderna, ytterst till finger- 

6. ändarna och fötterna vpå all 

7. Creatur. 

8. Således kunna quinnors per- 

9. soner, när the haffua ondt aff sin 

10. månadz siwka, och see uthi kla- 

11. ra speglar, them skada, så at 

12. glaset bliffuer brokot och fleckiot. 

13. Så kan then skadeligha ormen 

14. Basilisk en menniskia medh 

15. sin förgifftiga syn dräpa, ia 

16. alla andra förgifftiga ormar, sitt 

17. förgifft i scerten, gadden och 

18. tänderna föra och ther med andra 

19. Creatur skada. 

   Alt 

 

 

 



 

Blad nr 67 V  
Rad nr: 

1. Alt så, kan och en ondt 

2. menniskia, medh sin syn, u- 

3. thi hwilkens ögon och finger- 

4. yttersta, Sathan synden, sitt 

5. etter och förgifft in spyt haff:r 

6. en menniskia skada och för- 

7. giffta. Förfarenheten 

8. wittnar, at ther vppenbara 

9. ogudhachtiga menniskior, tiwffuar 

10. röffuare, hoorkarlar, hoorkonor, 

11. mördare, trulkarlar eller trul- 

12. konor, komma in vpå små 

13. nakota barn, och the see vpå 

14. them eller taga vpå them 

15. hwru snart förgifftet löper aff 

16. theras onda ögon och finger än- 

17. dar in vpå the menlösa barn 

   at 

 

 

 

 

 

 

Blad nr 68 R  
Rad nr: 

1. at the bliffua ther aff siwka. 

2. The som och en starck ögne 

3. siwka haffua, kunna och med sin onda 

4. syn en helbregda snart be- 

5. smitta. 

6. J lika måtto kunna och an- 

7. dra oskelighe Creatur aff en 

8. ond och förgifftigh syn förgifftas, 

9. såsom poeten wittnar, klagades; 

10. Nescio quis teneros, oculus niehi fa/cinat 

11. agnos. 

12. thet är; 

13. Inghen weet ty hwad ondt öga thet war, 

14. som mina små lamb förgifftat har. 

15. Alt så kunna wij förmer- 

16. kia, hwru en medh synen och 

17. påtagande kan bliffua förgifftat; 

18. thet förgifftet flyter offuan vpå, 

19. och giffuer sigh yterst i ledemoterna. 

   Then 

 

 

 



 

Blad nr 68 V  
Rad nr: 

1. Then 23. Fråga. 

2. Om quinnors månads blodh 

3. är förgifftigh? 

4. Vthi näst föregångande fråga 

5. bleff förmält om quinnor, som 

6. haffua sin månads siwka, at the 

7. medh sin syn, kunna skada  

8. Speglar, ty kan man här ret- 

9. teligh fråga om samma  

10. blodh är förgifftigh eller eij. 

11. En wijs man Fernelius 

12. widh nampn, är i then menin- 

13. gen, at samma blodh skal wa- 

14. ra förgifftigh: effter såsom  

15. quinnors personer, som månads- 

16. siwka haffua, offta stoor skada 

17. synas them vpå föra, som nå- 

18. got synnerligit gott werck haff- 

19. ua för händer, medh styckie eller 

   klocke 

 

 

 

 

Blad nr 69 R  
Rad nr: 

1. klocke giutande, medh bryggiande 

2. eller bakande, twåål och såpesiu- 

3. dande eller annat sådant, så at 

4. the bliffua förderffuade. 

5. Ther till swarar man så, at 

6. uthi sigh sielft kan samma blodh 

7. intet förgifftigt wara, för effter- 

8. föliande orsaker. Ty thenna blo- 

9. dhen bliffuer uthaff maat och dryck 

10. så väl som annan blodh i krop- 

11. pen, haffuer gudh förordnat sam- 

12. ma blodh, fostret till spijs uthi  

13. moderliffuet: bliffuer och så aff 

14. samma blodh miölck, hwilken ge- 

15. nom wissa ådrår, ther till aff gudh 

16. förordnade, föres till bröstet och 

17. uthi miölck förandras barnet 

18. till Spijs, sädan thet till werlden 

19. födt är. Ware thet förgifftigt så 

20. kunne och quinnones födzle 

21. them ther aff förgifftas, hwilket 

22. intet skeer. 

   Ther- 



 

Blad nr 69 V  
Rad nr: 

1. Therföre är samma quinnors 

2. månads blodh, intet förgifftigh 

3. eller skadeligh vthaff sigh sielf 

4. vthan uthaff en händelse, at 

5. samma blodh länge ståår och 

6. förhålles i kroppen öffuer sin 

7. tijdh och förråttnar, så kan han 

8. per accidens skadeligh bliffua  

9. och förgifft uthaff sigh föror- 

10. saka, hwilket som för sagt är  

11. föres till ledemoternes y- 

12. ttersta, och således godha tingh 

13. medh synen eller påtagande 

14. skada. Ty offta kan thet 

15. som bäst warit haffuer, för- 

16. wändas uthi thet, som ondt och 

17. skadeligit är, skriffua the wil- 

18. lighe wijse. 

   Then 23 (24) 

 

 

 

 

 

Blad nr 70 R  
Rad nr: 

1. Then 24. Fråga. 

2. Hwru kunna trolkonor genom 

3. dieffulens macht, målka mankön, 

4. som äro karlar, hestar, Tiwrar, 

5. bälte eller annor död tingh, 

6. ther ingen miölck är uthi? 

7. Thet kan intet så vnderli- 

8. git wara, at trolkonor målka 

9. quinkönet, som äro quinnor eller 

10. köön, effter gudh haffuer thet så  

11. skapat, och sådan öffuerflödigh 

12. blodh uthaff myken wätzska 

13. och köldh giffuit quinkönet, 

14. hwar uthaff effter naturligit 

15. wijs miölck bliffuer och föror- 

16. sakas: item sådana ledemoter, 

17. uthi hwilke blodhen uthi miölck, 

18. kunna förandras och behållas. 

19. Män hoos mankönet som he- 

   tare  

 

 

 



 

Blad nr 70 V  
Rad nr: 

1. tare och torrare uthaff naturen 

2. äro än som quinkönet, ty eller 

3. hoos the döda tingh, finnes 

4. sådana materia eller rum til 

5. miölk intet: ty är thet icke 

6. ett naturligit werck, utan sielf- 

7. ua Sathans gerningh. 

8. Män hvru kan dieffulen ta- 

9. gha miölk ther ingen är dieff- 

10. ulen är en mästare i tusend 

11. konster, ty kan han wäl driff- 

12. ua wätzskan och blodet uthaff 

13. mankönet, ja, uthaff theras drop- 

14. par och förwända thet i miölk 

15. såsom trulkarlarna vthi Egyp- 

16. ten, medh sina beswerningar 

17. wände watnet uthi blodh 

18. Exod.7.22. och war Swarte- 

   konstenes 

 

 

 

 

 

Blad nr 71 R  
Rad nr: 

1. konstenes kocklerij. Sap.17.7. 

2. therföre bliffua och the wan- 

3. mechtige och swage som sådan 

4. blodh och wätzskabor mista. 

5. Män uthaff the dödha tingh, kan 

6. han ingen wätzska vthsuga, u- 

7. than dieffulen förblindar the- 

8. ras ögon, och ther trulkonor me- 

9. na sigh musten vthaff bältet 

10. målka, så förer dieffulen them 

11. miölck uthi handen, uthaff hans 

12. krop som bältet äger, ty bliff:r 

13. han wanmechtigh och siwck. 

14. Så förer och dieffulen sielf 

15. genom biärar (som the them 

16. kalla) miölk till handa, som ho- 

17. nom tiena: ty uthi stickor och 

18. strå kan dieffulen intet lijff 

19. sättia, at the skola löpa och 

   molka 

 

 

 



 

Blad nr 71 V  
Rad nr: 

1. molka, uthan dieffulen sigh ige- 

2. nom samma stickor och strå 

3. en sådan krop vptager, och 

4. han är then samma som målkat 

5. och icke Spöket som the mena. 

6. Then 25 Fråga. 

7. Kan någon genom truldom 

8. haffua framgångh förandringar 

9. lagh och rätta? 

10. Ja wisserligh. gudh haffuer för- 

11. ordnat domare ämbetet, och satt 

12. domare uthi sin stad vpå jorde- 

13. ne, therföre kallas the gudhar 

14. och thens högstas barn. Exod..... 

15. 6. et 22.8.9. Psal. 82.2.7. Joh..... 

16. 34. Och effter som gudh sielf 

17. är en rättferdigh domare Psal 

18. .7.9. Jer.17.10. Matth.16.27..... 

19. Tim.4.8. Så haffuer han och 

20. befalt domare, uthi sitt H. ordh, 

   skola 

 

 

 

Blad nr 72 R  
Rad nr: 

1. skola döma rett: Rätten intet 

2. böja, ingen person ansee, eller mu- 

3. tor taga: förty mutor förblinda 

4. the wijsa och förwända the rätt- 

5. ferdughas saker Deut.17.19. grä 

6. meligha sökia, ransaka och befråga 

7. om sanningen finnes och så wijst 

8. är. Deut.13.14. ther till rådde 

9. K. Josaphat sina domare, säjan- 

10. des: Seer till hvad i gören, för- 

11. ty i hållen icke menniskio dom, 

12. vthan herrans, och han är medh 

13. dher i domen. therföre låter 

14. herrans fruchtan wara när idher. 

15. Tagher idher wara och görer så: ty 

16. när herranom wårom gudh är 

17. ingen orett eller anseende till per- 

18. soner, ty eller tagher han gåffuor. 

19. 2.Par.19.6.7. 

   skal 

 

 

 



 

Blad nr 72 V  
Rad nr: 

1. Skal och then som för rätt  

2. ståår, effter lagen som the lärer 

3. honom, och effter rätten som the 

4. säja honom före, hålla sig. Deut. 

5. 17.11. 

6. See nu kan dieffulen ige- 

7. nom sin onda ingiffuelse effter 

8. sin tiennares och tienarinnors be- 

9. gäran, bådha thessa förföras. 

10. Först domaren, at han bliffuer 

11. orettferdigh, så at han fruchtar 

12. icke gudh, ty eller haffuer försyn 

13. för några mennisko. Luc.16... 

14. tager mutor, Deut.17.2. handlar 

15. orett i domen, skonar then ringa 

16. ärar then mechtiga; hwilket jag 

17. förbudit haffuer. Levit.19.15. Exod. 

18. 23.8. dömer then ogudhachtiga  

19. godh, och then rettferdigha fördö- 

20. mer Pverb.17.15. Ja dömer eff- 

ter 

 

 

 

Blad nr 73 R  
Rad nr: 

1. ter lagh och straffar then rett- 

2. stridigha emoot lagh: såsom Paulus 

3. ther om klagade, öffuer sin oret- 

4. ferdighe domare. Act.23.3. 

5. Män ther så til går så skemis rätten 

6. som Syrach sägher then som wold bru- 

7. kar i rettenom, han är lijka som en 

8. ....swachtare, hwilken ena jungfru 

9. känner, then han bewara skulle 

10. Syr.20.3.4.5. ther wold gåår öff:r 

11. rett ther måste lagen bliffua till 

12. baka, så at ingen rett kan till än- 

13. da komma. Hab.1.4. 

14. Till en sådan orettferdigh dom, 

15. dreff Sathan the gambla doma- 

16. re emoot then oskyldighe Susan- 

17. nam. Till sådana orettferdi- 

18. gha domar till at fälla emoot Chri 

19. dreff dieffulen offta the förhär- 

20. dade judar och stålte phariseer. 

21. Joh. 8.15.17.18.30. och många annor- 

   städes 

 



 

Blad nr 73 V  
Rad nr: 

1. städes. item Pilatum at han döm- 

2. de Christum oskyldigh till döden. 

3. Luc.23.24. Så och phariseerna 

4. dömde the obråtzlighe Apostl..... 

5. Act.4.17. judarna Stephanus 

6. Act.6.13. Så dreff och dieffulen 

7. Paulum, för omwändelsen, ther 

8. till at han togh falsk breffen 

9. och orett dom, uthaff the öffuer- 

10. sta presterna, emoot Chri be- 

11. kännare. Act.9.2. 

12. Sädan kan och Sathan 

13. upweckia onda och oroligha män- 

14. niskior, som medh ingen rätt lå- 

15. ta sigh nöja (x). uthan altidh äre  

(x) och achta intet vpå rett Pverb 28.5. 

16. orolighe, såsom ett stormande  

17. Haff, thet icke stilla wara kan 

18. och thes wågor häffua vp träd 

19. och orenlighet. Esa.57.20. 

   ther 

 

 

 

Blad nr 74 R  
Rad nr: 

1. ther säja, låt oss öffuerfalla then 

2. fattigha rettferdigha och skona in- 

3. gen, hwarken änkio eller gammal 

4. man, låt oss intet achta the gam- 

5. la gråhäroghas straff: Alt thet 

6. wij göra kunna skall wara 

7. rett. Sap.2.10.11. theras lust är 

8. till att göra skada. Proverb.12.12. 

9. och the tänkia ther vpå Pverb.21.12. 

10. ther til vpwecker dieffulen o- 

11. gudachtige domare, som theras on- 

12. da saak gilla och orett döma, 

13. Psal.82.3. och tå går thet som 

14. propheten sägher; then ogudachti- 

15. ga öffuer faller then rettferdigha 

16. therföre gå wrånga domar. 

17. Habac.1.4. 

18. Thetta onda kan och will 

19. dieffulen, uthan onda menniskiors 

20. bön göra,  ty han är en mandrå- 

   pare 

 

 



 

Blad nr 74 V  
Rad nr: 

1. pare aff begynnelsen Joh.8.44. haff- 

2. uer stoor wredhe till them som bor 

3. på jordene Apoc.12.12. Therföre... 

4. han gerna menniskiorna, besynner- 

5. ligh them som fruchta gudh, sk.... 

6. män fast eller driffuer han thet 

7. werket, medh oretferdigh dom 

8. och rettegångh, ther han aff trul- 

9. pack tilbedin warder. Ty han 

10. kommer ther medh icke all.... 

11. domaren til at synda, med orett- 

12. ferdigh dom, vthan och then ogud- 

13. achtigha som sådan dom köpt 

14. och begärar, och til thet tredie 

15. trulkonan som sådan framgång 

16. aff dieffulen beder, til sina ..... 

17. ner som sådant hooss henne 

18. sökia. Endoch trulpack medh  

19. sin konst, synas något ther till 

20. göra, så är ther uthinnan sla- 

21. gen kraft, vthan hoss then onda 

   andan 

 

 

Blad nr 75 R  
Rad nr: 

1. andan före werket driffuer. 

2. Doch skola gudfruchtighe och rett-  

3. färdighe människior, här emoot 

4. sigh trösta aff guds biståndh, at 

5. när herranom finner man hielp. 

6. Psal.3.8. Han haffuer en styggelse 

7. till wrongh hierta, och ett behagh 

8. till the fromma, therföre hielper in- 

9. tet them ondom, om the än alle 

10. hadhe händer tilsamman, ty then 

11. rettferdigas sädh skal doch hulpen 

12. warda. Proverb.11.20.21. 

13. Fast dieffulen med heela sitt an- 

14. hangh, trulpack, falske domare, 

15. och orolighe menniskior sättia sigh 

16. vp emoot en; så skal han trösta 

17. sigh och säja; Herren Zebaoth 

18. är medh oss, Jacobs gudh är wårt 

19. beskydd. Psal.46.8. item, är gudh för 

20. oss, hoo kan wara emoot oss. Rom. 

21. 8.31. 

   Then  

 



 

Blad nr 75 V  
Rad nr: 

1. Then 26. Fråga. 

2. Skall en gudfruchtigh menniskia skyd- 

3. das för trulpacks hotande och 

4. onda vadsägelser ? 

5. Neij. The ogudachtigha äre alla  

6. them frommom och gudfruchtiga, 

7. hädska och grymma, sätia sigh vp 

8. emoot them Psal.3.1. Slå sin.... 

9. emoot them, lika såsom Isma- 

10. el then bespottaren, emoot alla 

11. sina brödher Gen.16.12. them 

12. haata, förfölia, och hoota medh 

13. ondt. lika som Esau Jacob. Gen. 

14. 27.41. banna såsom Simeon 

15. David 2.Sam.16.13. förföliel- 

16. se lijdha, såsom apostlarna Matth. 

17. 5.10. ond råd emoot them vp- 

18. dickta, såsom Achitophel och 

19. K. David 2.Sam.17.1.2. 

20. Haman emoot judarna. Est. 

21. 3.6. vthi alt thetta sitt onda 

   före 

 

 

Blad nr 76 R  
Rad nr: 

1. förehaffuande, är then ogudhachti- 

2. gha stolt och wredh, at han frågar 

3. effter ingen: Uthi alla sina tan- 

4. kar håller han gudh för intet 

5. Psal.10.4. 

6. Ibland thenna onda hoopen, 

7. om menniskior hata och ondt 

8. göra willa, så äre trulpack thet 

9. wärsta slaget, the ther hålla gudh 

10. för intet och mena sigh kunna 

11. genom dieffulens macht alla Cre- 

12. atur skada. Doch lickwel skall 

13. han intet fruchta sigh, hwar- 

14. ken för theras eller andra on- 

15. da menniskiors hoot och wad- 

16. säjelse. Ty gudh håller wård öff- 

17. uer sina, så at then ther vnder 

18. then Högstes beskärm sitter och 

19. vnder then alzmechtigas skugga 

20. bliffuer, han torff icke förskrec-  

   kias 

 

 



 

Blad nr 76 V  
Rad nr: 

1. kias för nattenes styghet, för  

2. the skott som om dagen fly- 

3. gha. För pestilentzie som i mör- 

4. krena wankar, för then siw- 

5. ka som om middagen för- 

6. derffuar, ty herren är hans 

7. hoop, then högste är hans tilflycht 

8. honom warder intet ondt we- 

9. derfarandes; och ingen plåga 

10. skal nalkas hans hyddo Psal. 

11. 90.1.5.6.9.10. thet samma witt- 

12. nar wijse mannen Syrach, sä- 

13. jandes; then som fruchtar her- 

14. ran han torff för ingen ting 

15. förskreckias eller bäffua. 

16. Ty han är hans hopp Syr.3.... 

17. Sådan skal man intet för- 

18. ta för them, ty the kunna in- 

19. gen tingh göra, vthan gudh 

20. them thet tilstädia, ja icke 

   hoff 

 

 

 

Blad nr 77 R  
Rad nr:  

1. hoffud håår faller aff menni- 

2. skiones hoffud, vthan gudz wilia, 

3. the ära alla recknad, therföre rä- 

4. dhens icke, säger Christus. Matth. 

5. 10.30. Jobs historia thetta klar- 

6. ligha vthwijsar, at dieffulen Job 

7. intet mera skada kunde till- 

8. fogha, än som han hade guds 

9. tilstädielse. Job.1.et 2. ty skal 

10. man för trulpack intet rädas, 

11. vthan taga wara för synden, 

12. för hwilkens skuld, gud sådan  

13. tilstäder, och fruchta gudh, så- 

14. som Esias sägher; helghar her- 

15. ran Zebaoth, låter honom wa- 

16. ra idher fruchtan och förskrec- 

17. kielse. Esa.8.13. then herran 

18. fruchtar honom warder wäl gån- 

19. gandes Syr.1.19. och gudhi sigh 

20. altidh befala, så skal intet ondt we- 

21. derfaras. 

   Then  

 



 

Blad nr 77 V  
Rad nr:  

1. Then 27. Fråga 

2. Om man kan medh Christi kors- 

3. trä, ther vpå han bleff korsfest 

4. medh annor kors teckn och uth- 

5. wertes korsande, korsa Sathan 

6. eller truldom och annat 

7. ondt ifrå sigh? 

8. Näij. Thenna fråga är nyttig 

9. at framställa, först för the på- 

10. weskes affguderij, och wilfarel- 

11. se med Chri kors krafft och el- 

12. iest annat korsande; Sädan 

13. och för widhskepelse som trul- 

14. konor och många endfalligt 

15. medh kors och korsande i 

16. samma måtto öffua och bru- 

17. ka, til at förleggia och förtaga. 

18. Hvad the påweskas affgu- 

19. derij anlangar, så ära the uthi 

20. then meningen, at en som bär 

   kors 

 

 

 

Blad nr 78 R  
Rad nr:  

1. kors teckn vpå sigh, eller medh 

2. handen slår kors för sigh i wä- 

3. dret skall ther medh göra Chro 

4. en stoor tienst, och lända honom 

5. till mycken wälferd, såsom en 

6. vthaff theras anhangh Bellar- 

7. ninus wid nampn skriffuer; 

8. thet står till baka, at handla 

9. om korsens teckn, hwilket 

10. målas i ansichte, slås fram  

11. för en i wädhret eller medh 

12. fingeren öffuer alla handa tingh 

13. uthtryckies, hwilket heligt och 

14. wördigt är. Lib.2. de imag. Sant. 

15. Cap.29. 

16. thenna sin wilfarelse willa  

17. the stadfesta uthaff gambla te- 

18. stamentzens figurer, påska lamb- 

19. sens blods stänkiande vpå döreträn, 

20. Exod.12.13. item aff them som i än- 

   net  

 

 



 

Blad nr 78 V  
Rad nr:  

1. net tecknade wore för plåga 

2. som komma skulle Ezech.9.4. 

3. och aff Nya testametzens wittnes- 

4. börder at guds tienare som wo- 

5. re tecknade, them skulle ingen 

6. skadha. Apoc.7.3. och the folgde 

7. lambet effter Apoc.14.1. 

8. En sådan wilfarelse til at  

9. stadfästa och widh macht hålla 

10. haffuer en Påwe Innocen- 

11. tius, then siätte widh thet nam- 

12. net, sticktat en högtidh årligh 

13. til at hållas, hwilken kallas 

14. korsmässa, och bleff sticktat 

15. Åhr effter Christi bördh 136. . 

16. Alt thetta är ett stort affgu- 

17. derij, medh hwilket Chri kors 

18. mera wanwyrdas än som ähr. 

19. Ty ingen macht eller krafft 

   är  

 

 

 

 

Blad nr 79 R  
Rad nr:  

1. är mera vthi thet trä, vpå hwil- 

2. ket Christus bleff korsfäst (fast 

3. man thet än hadhe) än såsom 

4. vthi ett annat trä. 

5. Doch will man icke om thetta 

6. trä, eller annor trä och materia som 

7. effter Christi kors liknade äro, wan- 

8. wördeligh tala, eller aff hiertat ther 

9. widh styggias, och säja sådana wa- 

10. ra grymhets belete emoot Chri, 

11. och ingalunda kunna them lijdha, 

12. såsom Beza sadhe in Colloquio 

13. Mompelgast. fol.118. vthan wäl 

14. om Chri kors tala, och vthan all 

15. widskepelse, belete och kors eff- 

16. ter Chri korsfestnings liknelse 

17. behålla. ther medh betänkia 

18. gudz fadhers kärleck emoot oss syn-  

19. dare, at guds fadher haffuer be- 

20. wijsat sin kärleck till oss, at 

21. Chg är dödh för oss, när wij 

   än 

 



 

Blad nr 79 V  
Rad nr:  

1. än nu wore syndare Rom.5.8. 

2. och sonsens lydachtighet, at han haff- 

3. uer warit lydigh in till döden. 

4. Ja, till korsens dödh. Philip.2.8. 

5. Widhare til at stadfästa Chri 

6. kors krafft, indrages en legen- 

7. da om en uthaff the 10 Sibillor 

8. at hon kom till en Spångh the 

9. wille intet gå ther öffuer, ty 

10. hon sadhe vpå thetta trä, skall 

11. Christus bliffua korsfäst, gick 

12. för then skull uthi watnet, uth 

13. medh Spången, ther aff bleff hen- 

14. nes foot helbregda, hwilket 

15. för war lycka som en gåsefot 

16. och thetta skulle korses trä wer- 

17. ka. Män see hwru kan then- 

18. na legenda sanningen lijck wara. 

19. Ty thessa Sibillor haffua leffuat 

20. många hundrade åår för Chri 

   tijdh 

 

 

 

Blad nr 80 R 
Rad nr:  

1. tijd, ther doch ingen broostock 

2. så länge wara kan för än han 

3. rottnar. Sybilla Erythrea widh 

4. nampn, sägher sigh wara then sist- 

5. te, ifrå syndefloden, som Euse- 

6. bius wittnar in Orat. Constanti- 

7. ni Magni ad Sanctoru .. tum 

8. Cap.18. Så kan ingen Spångh 

9. eller brostock haffua warat i- 

10. frå then tijdhen, in till Christi 

11. död. Och om någon Sybil- 

12. la haffuer warit effter Christi 

13. tijdh, så kan thet eij eller sant 

14. wara, at någon skulle haffua 

15. Spångh eller broo uthaff Chri 

16. kors giordt, ty Eusebius och så 

17. Lib.3. de vita Constant. Cap.4. 

18. och Niceph.lib.8.29. wittna och 

19. säja at Helena Constantini 

20. modher haffuer funnit i Jeru- 

   salem 

 

 



 

Blad nr 80 V  
Rad nr:  

1. salem Chri Kors och Spikar 

2. ther han war korsfäst medh ty 

3. giordes ingen Spångh ther uthi 

4. sädan. Ja fast judarna ther  

5. tilförene såge, så giorde eij 

6. eller the ther uthaff någon Spångh. 

7. Ty lijka såsom hoos oss, wille 

8. ingen göra bro eller Spångh 

9. aff galge trä, så war Chri 

10. kors hooss judarna ett förach- 

11. teligit tingh, effter såsom Chri 

12. han war för them then aldra 

13. förachtadeste och wanwyrdeste 

14. och wardt ogerningsmannor 

15. lijck reknat. Esa.53.3.12. och 

16. bleff emellom them korfäst. 

17. Luc.23.33. 

18. Eliest förmäles myket om 

19. the 10 Sybillor, at the mycket 

20. herligit haffua propheterat, om 

   Christi 

 

 

 

Blad nr 81 R  
Rad nr:  

1. Christi tilkommelse och hans 

2. lijdhande, som Aug.lib.18. de 

3. livit. Dei Cap 23 wittnar. Item 

4. Lactantius lib.4. Cap.6. et 18. 

5. Män hwad figurerna och 

6. then H. skriffts wittnesbörd an- 

7. langa, så kan ther uthaff intet 

8. affgudherij eller någon widske- 

9. pelse om Christi kors misbruk 

10. eller annat hande korsande 

11. stadfästas: vthan medh påske- 

12. lambet och thes blodz strykande 

13. betecknas wår frelsare jesus 

14. Chrg, som S. Paulus sägher: wij 

15. haffue och ett påskalamb, som är 

16. Christuz, offrader för oss. 1.Cor.5.7. 

17. hwilken gudh haffuer satt för en 

18. nådhastool, genom trona i hans 

19. blodh. Rom.3.25. genom hwilket 

20. blodh wij renas ifrå wåra syn- 

   der 

 

 



 

Blad nr 81 V  
Rad nr:  

1. der. 1.Joh.1.7. och genom hvilkia 

2. såår wij äre helbregde worde. 

3. 1.Pet.2.24. Och lijka som the 

4. tecknade medh korset T bliff- 

5. ue frij för then allmennelighe 

6. plåga i jerusalem Ezech.9.4. 

7. Så bliffua the frij för dieffulen 

8. och helffuetes ewigha plåga, som 

9. medh lambsens blodh twagne är. 

10. Apo.1.5. et 7.14. ty gudh haffuer thet 

11. uthwaldt i honom, för än werl- 

12. denes grund lagder war. Eph.1.4. 

13. thesse äro och the techn Johan- 

14. nes wmtalar uthi vppenbarel- 

15. sen, och inga andra uthwertes 

16. kors eller techn som kunna 

17. hielpa emoot dieffulen eller 

18. annat ondt. 

19. The gambla kyrkiones beva- 

20. rare, haffua och mycket wördsamt 

   talat 

 

 

 

Blad nr 82 R  
Rad nr:  

1. talat och skriffuit om Chri 

2. kors, lijka såsom the thet wille 

3. stoor krafft och gudomeligh ä- 

4. ra giffua. The kalla Christi 

5. kors, thet herligha och skinande 

6. trä, then himmelske konungens 

7. Christi purpurs beprydningh, 

8. uthwaldt medh en wördigh stålpa, 

9. til at vndfå vpå sigh en heligh 

10. krop och lekamen, ett saligt trä, 

11. vpå hwilket thens armar uth- 

12. strecktes, som heela werlden 

13. återlöste, helffuetes roff bort 

14. togh och förstörde. Venantius For- 

15. tunatus. I lika måtto kallar 

16. Chrysostomuz Christi kors, all  

17. wår salighetz orsaak, the christnas 

18. hopp och the dödas vpståndelse. 

19. tom.5.fol.52. 

   Män 

 

 

 



 

Blad nr 82 V  
Rad nr:  

1. Män när en will grund- 

2. ligh the H. förfädhers ord be- 

3. trachta, skall man wäl förnim- 

4. ma, at the lijdha icke vpå sielff- 

5. wa träd, vthan vpå honom, som 

6. för wåra skuld hängder vpå 

7. träd och wardt en förbannel- 

8. se för oss. Gal.3.13 

9. Och vthi samma menningh 

10. berömmer sigh Paulus uthaff Chri 

11. kors Gal.6.14. och sägher at 

12. handskrifften bleff näglat widh 

13. trä, som emoot oss war. 

14. Coll.2.14. widh samma ord- 

15. sätt sägher och Apostelen S. Petrus 

16. at Christus offrade sielf wåra 

17. synder i sin lekamen vpå trä 

18. 1.Pet.2.24. 

   uthaff 

 

 

 

 

 

Blad nr 83 R  
Rad nr:  

1. uthaff hwilka wittnesbörder 

2. klart är till at förstå, at in- 

3. gen krafft giffs Chri kors 

4. eller annat korsande i wä- 

5. dret, till at fördriffua thet 

6. ondt är, vthan genom Christu 

7. kunna wij thet göra i trone, 

8. at wij sättie hans oskyldighe 

9. dödh och pijna emellan oss och thet 

10. onda. 

11. Thetta är så talat om Chri 

12. kors werkande; nu will man 

13. komma, til then widskepelse 

14. som medh korsande öffuas. 

15. thet äro twenne slags men- 

16. niskior som sådana kors och 

17. korsande bruka, en part äro 

18. enfaldighe menniskiior som 

19. sådant korsande öffua, och haff- 

20. ua thet uthaff the påwiskas 

   affleff 

 

 



 

Blad nr 83 V  
Rad nr:  

1. affleffuor insupit: bruka kors  

2. vpå sina klädher, skriffua ju 

3. kors vpå dörarna medh krita, 

4. bruka kors uthaff jern, ståål 

5. eller trä, sättia thet och i dörr- 

6. portar, grinder och dyngeka- 

7. star: item korsa vpå alt thet 

8. the handtera, eller och i redho- 

9. gha offta för thet onda sigh 

10. korsa: thetta göra the icke om 

11. the kunna något ondt, ther 

12. medh göra, eller någon skadha fått 

13. vthan alt effter the påweska 

14. at the medh sådana kors och kor- 

15. sande skola kunna Sathan 

16. och alt annat ondt ifrå sigh 

17. werja. Män thet är alt sam- 

18. mans en stoor widskepelse och 

19. fåfänghet, ther man allena sättia 

20. troo till the dödha korsen och obe- 

   tenchta 

 

 

 

Blad nr 84 R  
Rad nr:  

1. tenckta korsande: ty hwad 

2. acktar Leuiathan (ther vnder 

3. dieffulen beskriffuin warder) 

4. jern eller ståål, han förfäras 

5. för ingen tingh, ty han är giordh 

6. till at wara vthan fruchtan. 

7. Job.41.18.24. man kan honom 

8. och hans anhangh medh ingen tingh 

9. fördriffua, vtan medh bön och 

10. fasto. Matth. 17.21. therföre 

11. sägher then H. läraren Chrysost. 

12. at ett rett korsande, står meer 

13. uthi hiertat medh tronne, än 

14. som vthwertes medh handens 

15. och fingrens vplyfftande. 

16. Hwar uthaff wij skola lära, 

17. at then christen menniskia som 

18. thenna Ceremonia medh kor- 

19. sande will öffua och bruka, så 

   skal 

 

 

 



 

Blad nr 84 V  
Rad nr:  

1. skal hon thet göra icke uthi 

2. någon wiskepelse eller lätt- 

3. dighet, uthi uthwertes måtto alle- 

4. na, vthan göra thet alt i Jesu 

5. nampn Coll.3.17. i hogkomman- 

6. des jesu Chri pijna och bittra 

7. dödh, och hans nampn ähra: och 

8. tå må wij medh thes krafft och 

9. woldh all dieffulskap förfära 

10. på thetta sättet kan nu en chri- 

11. sten menniskia korsande öffuer, 

12. eliest intet. 

13. Thet andra slaget som kors  

14. och korsande bruka, så äro trul- 

15. doms menniskior, och the göra thet 

16. medh stoort affguderij till at tiena 

17. dieffulen och skadha sin nästa och 

18. synnerligh bruka the korsande 

19. til sitt signerij, som the bekän- 

20. de, för then wördighe herren S. 

21. M. Abraham archibiskop for- 

   dom 

 

 

Blad nr 85 R  
Rad nr:  

1. dom i Vpsala, hwilken för så- 

2. dana synd lätt them rijsa Amo 

3. 15. 

4. thessa kunna wäl myket uth 

5. rätta medh sitt korsande, ty dieff- 

6. ulen är krafftigh hoos them, och 

7. han driffuer wercket, som the 

8. mena vthi uthwertes kor- 

9. sande stå, hwilket korsande 

10. och konst ingen rett christen 

11. bruka må. 

12. Här will man införa, hwad 

13. bekännelse twenne slemma 

14. och berycktade trulkonor, som 

15. theras ........... höglofflighe hoss 

16. gudh i åminnelse, Hertigh Jo- 

17. han, och Hans elskelighe ge- 

18. mål H. Maria Elizabeth 

19. effter guds tilstädelse, förgior- 

20. de, och therföre bleffue brände 

   vpå 

 

 



 

Blad nr 85 V  
Rad nr: 

1. vpå en ort i Östergöthland 

2. emellan Wijka som kallas Kud- 

3. by waad, hade: Anno 1517. 

4. nemligh, at alt thet, som en 

5. hade korsat eller precklat (som 

6. the thet kallade) så skulle trul- 

7. konor intet haffua macht ut- 

8. höffuer. Här frågas om man 

9. skal sådant tro eller eij? nej 

10. Fast the än sådant sadhe, så 

11. taladhe dieffulen igenom then 

12. som lögnachtigh är Joh.8.44. 

13. och kan man sådant intet tro 

14. ty ingen macht och krafft, haff- 

15. ua wij hördt, står uthi uth- 

16. wertes korsande, ty eller låter 

17. dieffulen ther medh sigh förskrec- 

18. kia eller hans anhangh, vthan  

19. medh sådant taal will han be- 

20. draga menniskian til at bru- 

21. ka widskepelse och misbruka gudz 

22. nampn: ty må ingen till så- 

   dant 

 

Blad nr 86 R  
Rad nr: 

1. dant misbruck låta sigh för- 

2. föra, eij eller ther till troo sättia 

3. Then 28. Fråga. 

4. Hwarföre öffua trulpack sin trul- 

5. dom och widskepelse, så myket vpå 

6. högtides dagar? 

7. Förfarenheten wittnar, som många 

8. uthaff them förspordt haffuer, som 

9. til trulkonor om läkedom be- 

10. sökia, at the wijsa them till at 

11. bedriffua widskepelse vpå Son- 

12. dagarna vnder mässan och an- 

13. dra stoora högtidhes dagar, så 

14. skola the bliffua bättre, om 

15. the sådant beställa på högtidhes 

16. dagen och eliest intet. 

17. Item til at draga till fanens, 

18. eller blåkulla som man then 

19. resan gemenligh kallar, så vth- 

20. welia the sigh skärtorsdaghs 

   natt 

 

 



 

Blad nr 86 V 

Rad nr:   

1. natt, på hwilken Jesu Christi 

2. pijna medh stoor ångest och blodh- 

3. swettande begyntes i örtegården. 

4. Luc.22.44. och påskedags morgon 

5. på hwilken gudh haffuer honom vp- 

6. weckt och förlossat dödzens swe- 

7. dha. Act.2.24. på thessa dagar  

8. är Christus för wåra synder skull 

9. uthgiffuin, och för wåra rettfer- 

10. dighet skull vpweckt. Rom.4.3. 

11. Tå wandra the fiender til  

12. till Christi kors. Phip. 3.18.  

13. ther till vpwecker dieffu- 

14. len them för effterföliande 

15. orsaker. 

16. 1. At dieffulen ther medh wil  

17. låta see sitt brinnande haat emoot 

18. gudh, som the orene andar icke skö- 

19. te, när the syndade: vthan haff:r 

20. them medh mörcksens kädhior 

   ne 

 

 

 

Blad nr 87 R  
Rad nr: 

1. nederkastat til helffuetes, öffuer- 

2. antwardandes till at förwaras til  

3. domen. 2.Pet.2.4. Epta Judae 6. 

4. therföre göra the gudhi till wan- 

5. ähra, at thet gudh wil heligt haffua, 

6. thet ohelgha the, thet gudh will 

7. oreent haffua thet orena the. 

8. Altså haffuer gudh helghat Sab- 

9. battes dagen, och befalt honom hel- 

10. ghas Exod.20.8.11. Men dieffu- 

11. len kommer sina tienare och tie- 

12. narinnor, som ifrå troon falne 

13. äro 1.Tim.4.1, till at misbruka 

14. gudz H. nampn, och swårligha o- 

15. helgha herrans Sabbath Ezech.20.13. 

16. Så at han tagher menniskior- 

17. na ifrå gudh, uthur hans helgha 

18. tempel, ifrå salighetenes medhel, 

19. som är ordsens predikan, genom 

   hwilken 

 

 

 



 

Blad nr 87 V  
Rad nr: 

1. hwilken troon kommer Rom.1. 

2. 10.17. gudhi lijka som till ett tro- 

3. ande. 

4. II. At thet kosteligaste och dy- 

5. rebaresta tingh, som gudh menni- 

6. skian til återlösningh och salig- 

7. hetz medel giffuit haffuer, som 

8. är sonen Jesuz Christuz med sitt 

9. heligha ord, thet han kungiordt 

10. haffuer. Joh.1.18. skola ther ige- 

11. nom och försmädas och wanähras 

12. III. dieffulen ther medh låter see sitt 

13. haat emoot menniskian, hwilket 

14. och föll ifrå gudh, män gudh haffuer 

15. henne till nådhe tagit, och så elska- 

16. de werldenna, at han uthgaff 

17. sin enda son, på thet, at hwar och 

18. en som troor på honom, skall 

19. icke förgåås, vthan få ewinner- 

20. ligit lijff. Joh.3.16. Widh theras 

21. kärleck affundas dieffulen, och haff- 

   uer 

 

 

Blad nr 88 R  
Rad nr: 

1. uer stoor wredhe till them som boo 

2. på jordenne. Apoc.12.12 Nu kan 

3. han uthi sin wredhe intet mera ska- 

4. dha menniskian, än han kommer 

5. henne till guds ords förachtelse, 

6. ty hwad gott kunna the lära, tå the 

7. herrans ordh förkasta Jer.8.9. 

8. ty kallas the lögnachtighe barn 

9. som icke willa lydha herrans röst. 

10. Esa.30.9. ia, intet större straff kan 

11. heller dieffulen öffuer menniskian 

12. sancka än som genom ordzens 

13. ... else, ty Sodomae och Gomor- 

14. rae land warder drägelighare, på 

15. domedagh än them. Matth.10.15. 

16. IV Steller dieffulen truldoms han- 

17. dlingar vpå högtijdher och helghe- 

18. dagar, at han ther medh lockar then 

19. unga och oförståndighe, vnder ett 

20. fagert skeen, at thet skal intet 

21. skadha, sådant vppå högtidzdagen 

22. uthretta, och ingen synd wara, 

   och 



 

Blad nr 88 V  
Rad nr: 

1. och weta doch intet, för än the 

2. ledes bliffue fågne aff dieffulens 

3. snara effter hans wilia. 2.Tim.2.26 

4. och går medh them, lijka som wår 

5. Ewa eller 2.Cor.11.3. wår modher, hwilken 

6. gick i lustgårdenom och sågh u- 

7. på thet förbodna trä, at thet war 

8. gott at äta aff, och lustigt vp- 

9. see, och at thet et lustigt trä 

10. war, effter thet gaff förstånd  

11. lät sigh således bedraga och 

12. låcka till at äta Gen.3.6. 

13. Kom ther medh synden och för- 

14. dömelsen i werlden. Rom.5.1.. 

15. Så mena the som låta sigh 

16. til at bedriffua widskepelse på 

17. söndagen, at thet är godh wijs- 

18. het och kunna snart ther medh 

19. bliffua holpne, falla doch i stoor 

20. syndh För thessa och andra orsa- 

21. ker bedriffs truldom på helgedagar. 

   Then 

 

 

Blad nr 89 R  
Rad nr: 

1. Then 29 Fråga. 

2. Hwij bruka quinfolck mera 

3. trulla än som manfolck? 

4. Gemenligh så bruka quin- 

5. ns personer, meer truldom 

6. och widskepelse, än som mäns 

7. personer, förnemste orsaker- 

8. na ther till kunna thessa  

9. effterföliande wara. 

10. I. Quinnan är swagare 

11. aff naturen, än mannen, så- 

12. som then helighe Apostelen 

13. Petruz wittnar säjandes, til  

14. männerna; I män boor när 

15. idhra hustrur medh förnufft, 

16. och giffuer thet quinligha kä- 

17. rillet (såsom thet ther swagast 

   är 

 

 

 

 

 



 

Blad nr 89 V  
Rad nr: 

1. är) sina ähra. 1.Pet.3.7. 

2. therföre kan Sathan lätteli- 

3. gare bedraga quinnan, til  

4. truldoms last, och andra gro- 

5. ua misgerningar, til at göra 

6. och bedriffua än som mannen 

7. Exempel haffua wij, medh 

8. wåra första förälders, Adam 

9. och Ewæ fall, at dieffulen 

10. medh sin lijst och ilfundighet. 

11. Ewæ besweek. 2.Cor.11.3. och 

12. öffuertalte henne, så at hon 

13. först togh vthaff then förbodne 

14. fruchten och ååt, och gaff sädan 

15. sinom man ther aff och han  

16. ååt. Gen.3.6. Ty sägher 

17. och skrifften, at Adam war 

   icke 

 

 

 

 

 

 

Blad nr 90 R  
Rad nr: 

1. icke bedragen: vthan 

2. quinnan wardt bedragen, och 

3. kom öffuerträdelsen åstad. 

4. Tim.2.14. Synden hon 

5. är kommen aff quinnan. 

6. Syr.25.33. Altså kan nu 

7. dieffulen snarare och lätteli- 

8. gare låcka och bedraga quin- 

9. folck till at trulla än som 

10. manfolck. 

11. II. Quinnan är och ett illistigt  

12. tingh, så at ingen listighet är öff- 

13. uer hennes listighet. Syr.25. 

14. 18. Nu haffuer gudh giffuit 

15. mannenom quinnan til  

16. hielp Gen.2.18. Ty skal 

   quinnan 

 

 

 

 

 

 



 

Blad nr 90 V  
Rad nr: 

1. quinnan giffta sigh, födha 

2. barn och stå hws före 1.Tim. 

3. 5.14. och then quinna som 

4. thetta gör och i gudz fruch- 

5. tan medh flijt uthrätta 

6. hon ståår icke til at betala. 

7. hon är myket ädhlare 

8. och kostelighare än pärlor 

9. Proverb.31.10. Män nu 

10. är många quinnor, som på 

11. mycket argt och stoor listighet 

12. betenckia, hwru the sitt hws 

13. och bohagh förkoffra sko- 

14. la, öffuergiffua för then 

15. skul gudh, försaka then  

16. första troon 1.Tim.5.1... 

   be 

 

 

 

 

 

 

 

Blad nr 91 R  
Rad nr: 

1. besmitta sin döpelses för- 

2. bund Gal.3. och beswerja sigh 

3. medh dieffulen, then the  

4. tilförende, uthi döpelsen, 

5. medh all sino werck och 

6. gerningar affsagt hauffa, 

7. och bliffua hans trälar. 

8. 2.Pet.2.19. bruka oloff- 

9. ligh medel medh truldom 

10. och widskepelse. Sathan 

11. ingiffuer them, sådant in- 

12. gen syndh wara, vthan al- 

13. lena en stoor försichtig- 

14. heet och klockheet, til  

15. at kunna wäl stå 

16. hws före, effter såsom 

   hws 

 

 

 

 

 

 



 

Blad nr 91 V  
Rad nr: 

1. hwssyslorna mäst them ... 

2. liggia, ther aff hon och kal- 

3. las en hwstro. 

4. At när boskapen bliffuer 

5. siwck, eller någon annor 

6. mottgångh och olycka vthi 

7. hwshållet vpå, kommer 

8. så skall hustrun sådan 

9. medh listighet och snälhet 

10. kunna förekomma och 

11. affwända. Så lockar dieff- 

12. ulen them, at the icke  

13. kunna besinna sigh ifrå 

14. hans snaro, aff hwilka the 

15. fågne äro, effter hans 

16. wilia. 2.Tim.2.26. 

17. och såsom modhren alt så- 

   dant 

 

 

 

 

 

 

Blad nr 92 R  
Rad nr: 

1. dant wäsende wäl be- 

2. hagar, och tycker thet wara 

3. en stoor nytto vthi hwset, 

4. at hon medh truldoms listig- 

5. het, kan sin nästa skadha 

6. göra, och hans godha sigh 

7. tilägna, så lätter hon dot- 

8. tren samma konsten, och 

9. sägher, konsten är intet tungh 

10. at bära. Män iagh sägher, 

11. förbannat, ware then som 

12. the onda sitt barn vpfö- 

13. dher, ther han thet i tuckt 

14. och herrans förmaningh 

15. vpfödha skulle. Eph.6.4. 

16. och i så måtto, wexer nu trul- 

17. doms konst, meer til hoss quin- 

18. folck, än manfolck. 

   III 

 

 

 

 



 

Blad nr 92 V  
Rad nr: 

1. III. Är medh truldom (som 

2. man förnimmer) mycken wid- 

3. skepelse och stoor klemerij, thet 

4. manfolck intet kunna, eller 

5. willa göra och bruka: ther 

6. före brukar Sathan quin- 

7. folkens om ther til äre be- 

8. nägne och widh sådant 

9. göcklerij intet styggia. 

10. Så at hustrun offta, sin 

11. man owetterligh, sådan 

12. styggelse öffuar och brukar. 

13. Såsom the offta bekänna sigh 

14. för truldom affliffuas, och si- 

15. na män för samma trul- 

16. doms konst frij göra. 

17. Thesa äro orsakerna, hwilka 

18. quinfolck mera öffua truldom 

19. än manfolck. 

   Then 

 

 

 

 

Blad nr 93 R  
Rad nr: 

1. Then 30 Fråga 

2. Hwad skall en christen men- 

3. niskia tänckia om theras blå- 

4. kulla reesa? 

5. Vthi thenna fråga äro fyra 

6. tingh till beskoda 1. Tidhen 

7. när the resa. 2. Rummet, hwart 

8. the resa. 3. Sielffua resan hwru  

9. the fälas tijt. 4. Hvad the ther 

10. uthrätta. 

11. 1. Om tijdhen haffua wij 

12. hördt, vthi näst föregångande 

13. fråga, at thet skeer vpå skär- 

14. tordags natt och påske morgon 

15. så at then som ther effter will 

16. höra, så skal man höra them 

17. blåsa i horn: och thetta skeer 

18. alt till at wanähra Jesu heli- 

19. ghe dödh och frögdefulla vp- 

20. ståndelse; Ty ju helighare och 

   dyrba 

 

 



 

Blad nr 93 V  
Rad nr: 

1. dyrbarare ett tingh är, som län- 

2. der till gudz ähra och menni- 

3. skiones salighet, ju meer dieff- 

4. ulen thet wanährar och bespottar. 

5. 2. Rummet tijt the fara, kallas 

6. gemenligh Blåkulla, hvilket är  

7. en hålme vthi Calmare sund 

8. samma hålme är och myket trulpack 

9. ther om siöfolck weta mycket till 

10. at berätta, som offta ther vnder 

11. för storm och owädher måste 

12. hampna. Män om the nu till 

13. thet rummet förresa weeta the 

14. intet sielffua. Ty the kunna 

15. icke besinna rettare än han 

16. förer then till en lustigh ort 

17. ther alt wäl tilpyntat är. ... 

18. kan skee, at Sathan förer them 

19. i käär och moraas uthi skogar 

20. bergh och ödes marck, ther ga- 

21. star, trull och Spökie plägar wil- 

   ka 

 

 

Blad nr 94 R  
Rad nr: 

1. ka som propheten sägher Esa.13.21. 

2. och således förblindar theras  

3. ögon. 

4. 3. hwru föras the tijt? the mena  

5. och rijda på menniskior, kalff- 

6. uar, sopestänger och andra leffua- 

7. ndes eller döde tingh, män th. 

8. .... icke thessa tingh mechtighe 

9. them till at föra; vthan dieff- 

10. ulen thenna werldennes för- 

11. ste Joh.12.31. ja, the onda andar 

12. vnder himmelen Eph.6.12. 

13. them försla och vnder thetta ske- 

14. nett föra.  

15. 4. hwad the ther uthretta, weet 

16. ingen meer at säja, än som the 

17. sielffua bekänna som tijt för- 

18. resa nemligh at the bekomma 

19. förkänningar uthaff Sathan, hwru 

20. rijdhe the medh sin truldom, the 

21. vet skola skada menniskior och 

22. annat, ty dieffulen til ägnar 

   sigh 



 

Blad nr 94 V  
Rad nr: 

1. sigh all werldzens äro, och ri- 

2. kedomar, lijka som thet hörde 

3. honom till, såsom wij haffua till 

4. at läsa om frestarens sam- 

5. tal medh Christo på berget 

6. Matth.4.8. 

7. Then 31.Fråga. 

8. Kunna trulpack igenom dieff- 

9. ulens ingiffuelse, weeta 

10. säja till förende alt hwad 

11. som skee skall. 

12. Neij. All tingh till at see och 

13. weta hwad som skee skall 

14. hörer gudh allena till. 

15. All tingh äro honom när- 

16. warande uthaff ewighet. 

17. Hans nampn är, Jagh skall 

18. wara. Exod.3.14. han är then 

19. samma som är, och som war 

   och 

 

 

 

 

Blad nr 95 R  
Rad nr: 

1. och som komma skall Apoc. 

2. 1.4. Ty äro honom all tingh 

3. kunnigh, för än the skapat 

4. warda, så wäl som sådan 

5. the skapat äro: Syr.23.29. 

6. ja, alla menniskiors gernin- 

7. gar äro för honom, och för 

8. guds öghon är intet fördoltt, 

9. han seer all tingh, ifrå werl- 

10. dennes begynnelse, alt in 

11. till ändan på werldenne, 

12. och för honom är ingen tingh 

13. ny. Syr.40.24.25. ther- 

14. före weet gudh all tingh, hwil- 

15. kens ögna hwarff pröffua men- 

16. niskiors barn, Psal.11.5. och 

17. skodhar i all rum bådhe 

18. onda och godha. Pverb.15.3. 

   Män 

 

 

 

 



 

Blad nr 95 V  
Rad nr:  

1. Män Sathan högferdighe- 

2. tenes anda, föregiffuer sigh och 

3. till at weta, och kunna sådant 

4. igenom affgudhar och trulpack 

5. tilkänna giffua, thet doch intet 

6. är, ty han är en falsk ande. 

7. 1.Reg.22.22. sanningen är in- 

8. tet i honom, när han talar  

9. lögnena, talar han aff sitt egit 

10. ty han är lögnachtigh, och thess 

11. fadher. Joh.8.44. 

12. therföre will man tilsee 

13. på hwad sätt Sathan kan we- 

14. ta säja något tilförende än  

15. thet skeer och händer. 

16. Thet skeer vpå fem 

17. handa sätt. 

18. 1. Först kan han weeta thet 

19. som han sielff förmå göra och 

   uth  

 

 

 

 

Blad nr 96 R  
Rad nr:  

1. uthrätta. Så kan han vnder- 

2. stundom säja, när oåår, hunger 

3. och dyr tijdh, item pestilentzia 

4. och siwckdomar och krigh sko- 

5. la vpkomma: ty effter guds 

6. tilstädelse kan han wädhret 

7. förgiffta och i lufften myken 

8. tydheligh wederleck åstad kom- 

9. ma, ther aff oåår och siwckdo- 

10. mar fölia, han kan och högha 

11. personer, til krigh styrkia ther 

12. gudh sådant icke affwär, som 

13. wij läse Dan.10.20. Så upwech- 

14. te han Ahab emoot the Syrer. 

15. Reg.22.21. 

16. 2. Weet han uthaff naturlighe 

17. orsaker berätta hwad skee skal. 

18. Så kan han see för än menni- 

19. skior bliffua thet warse, om 

   någon 

 

 

 



 

Blad nr 96 V  
Rad nr: 

1. någon skadeligh Materia, ige- 

2. nom solenes wärkande, är ... 

3. dragen i lufften, till Come- 

4. ter, hwar uthaff effter na- 

5. turligit wijs, förorsakas 

6. många plågor, som hunger, 

7. krigh och siuckdomar: ty the- 

8. ras röck förgifftar wädhret 

9. förbijstrar många menniskior  

10. sine och jorden skadhar, ther 

11. aff sådana plågor fölia. 

12. 3. Kan han vnderstun- 

13. dom säja, hwad när och fierran 

14. medh menniskior skee skall? 

15. Ty han är en sådan flitigh 

16. anda, som far genom land och 

17. alt om kringh. Job.1.8. wandra 

18. kringh om torra platzer. 

   Luc. 

 

 

 

 

 

Blad nr 97 R  
Rad nr: 

1. Luc. 11.24. går om kringh som 

2. ett rytande leijon, och söker hwem 

3. han vpsluka må. 1.Pet.5.8. 

4. och så giffuer han acht vpå men- 

5. niskiones sedher, taal och åth- 

6. häffuor (män menniskiones 

7. tanckar weet han intet; ty gudh 

8. förstår them fierran. Psal. 

9. 139.2. och känner allena alla 

10. menniskiors barnes hierta. 

11. 1.Reg.8.39.2. Par.6.30.Jer.17 

12. .. Psal.7.10.Act.15.8.) och offta 

13. ther uthaff sägher, hwru medh en 

14. menniskia gå skall. Så sågh 

15. dieffulen K. Sauls olydna och 

16. och ogudachtigha wäsende, ty 

17. hadhe han honom uthi prophetens 

18. Samuels hampn hwru ............... honom 

19. .. skulle. 1.Sam.28.18.19. 

   4  

 

 

 



 

Blad nr 97 V  
Rad nr: 

1. 4. Sägher han, hwad andra 

2. guds helighe menniskior  

3. haffua talat rörde aff then he- 

4. lighe anda. 2.Pet.1.21 och ... 

5. tilägnar han sigh til at weta. 

6. 5. Effter Sathan weet in- 

7. tet sanningen, gör han offta 

8. gisningar, och ther medh sine 

9. tilfrågare beswiker, som 

10. historierna wittna. 

11. Jgenom then affgudhe medh 

12. swar i Delphiz, bleff Pyrrhus 

13. konungen i Epiro bedragen 

14. till at strijdha emoot the Roma- 

15. re, och bleff affslagen Cic. .... 

16. 2. de divinat. på samma sätt 

17. bleff och Cræsuz hijjat til at 

18. strijdha emoot the Perser och 

   tap  

 

 

 

 

 

Blad nr 98 R  
Rad nr: 

1. pade. Euseb.lib.5.Cap.11. 

2. vpå sådant sätt, kan nu 

3. Sathan något weeta säja om 

4. tilkommande tingh, thet han  

5. och vppenbarar trulpack, för  

6. honom om sådana wisdom til- 

7. bedia. Män effter som Sathan, 

8. theras lärefadher offta slår 

9. heelt om sanningen, så göra 

10. och hans tienare, som gudh them 

11. förekastar genom propheten sä- 

12. jandes; Lätt them träda fram, 

13. och förkunna oss, hwad tilkom- 

14. mande, förkunnar oss, och pro- 

15. feterar något framföre åt, 

16. lät oss ackta ther vpå medh vår 

17. hierta, och merkia hwru thet här 

18. effter gå skall, och läter oss doch 

19. höra hwad tilkommande är. För-  

   kun 

 

 

 



 

Blad nr 98 V  
Rad nr: 

1. kunner oss hwad här effter 

2. komma skall, så wilie wij 

3. märkia at I ären gudhar, 

4. görer antingen gott eller ondt 

5. så willa wij ther om tala och 

6. skodha tilsammans. Esa.41.23. 

7. Then 32. Fråga 

8. Hwad skal man döma om 

9. the syner och vppenbarelser 

10. som nu myket skee, antin- 

11. gen the äro aff gudhi eller 

12. aff dieffulen? 

13. Effter som thenna ringa 

14. tractat, handlar alt om Sathans 

15. werck och gerningar, ther 

16. han på mångahanda sätt 

17. driffuer: ty så är thet eller e- 

18. moot thenna Materia, när 

   man 

 

 

 

 

 

Blad nr 99 R  
Rad nr: 

1. man en fråga inställer, om 

2. the syner och vppenbarelser, 

3. som nu emoot sidsta werlden- 

4. nes affton myket skee, antin- 

5. gen the äro aff gudhi eller 

6. aff dieffulen,  at han något 

7. ther igenom wil vppenbara  

8. och förkunna, hwad skee skal. 

9. Syner och vppenbarelser 

10. äro skedde många uthi thessa 

11. förledne åår. En syn är 

12. sked uthi Östergöthland i Gred- 

13. bo sochn; En vppenbarelse  

14. är sked uthi Närike i Kum- 

15. la Sochn igenom en piga. 

16. och många annorstädes. 

17. En part mena sådant wa- 

18. ra aff gudhi, en part aff dieff- 

   ulen 

 

 

 

 



 

Blad nr 99 V  
Rad nr: 

1. ulen. thet är wijst, thet är 

2. twenne slags syner och vppen- 

3. barelser. Ett gudomeligith 

4. aff gudh, thet andra aff dieff- 

5. ulen. 

6. gudomelighe syner och 

7. vppenbarelser äro många  

8. sedde och skedde i thet gam- 

9. bla testamentet, ther igenom 

10. gud tilkommande tingh vp- 

11. penbarade. Och på thetta sätt 

12. haffuer gudh och tilkänna giff- 

13. uit at han wille sigh för  

14. sina tienare vppenbara, sä- 

15. jandes; hörer mina ordh; om 

16. någon är ibland idher en 

17. herrans propheta: honom 

18. will iagh vppenbara migh 

19. uthi en syn, eller uthi en 

   dröm 

 

 

 

 

Blad nr 100 R  
Rad nr: 

1. dröm, will iagh tala medh 

2. honom. Num.12.6. 

3. Så syntes gudh Abraham Gen. 

4. 12.7. Loth. Gen.18.1. Mosi 

5. uthi en brinnande buske. Exod. 

6. 3.2. Josuæ syntes en man 

7. som kallades försten öffuer 

8. herrans häär. Jos.5.13. Ma- 

9. ...... syntes herrens ängel, 

10. och förkunnade Simsons fö- 

11. delse. Jud.13.3. Så syntes 

12. herren propheten Nathan 2. 

13. Sam.7.4. Så haffuer 

14. gudh uthi syner och drömer 

15. talat medh propheterna. 

16. Esa.1.1. Jer.1.4. Ezech.1.1. et Dan.7.19. 

17. ..9. et. 37 Dan.10.5.6. och må- 

18. nga andra. Haffua och ängla 

19. syner och gudommelighe vppen- 

   barel 

 

 

 



 

Blad nr 100 V  
Rad nr: 

1. barelser skeet i thet nyja te- 

2. stamente när Johannes döparen 

3. skulle födhas, vppenbarade .... 

4. herrans ängel. Luc.1.11. En- 

5. gelen Gabriel syntes Maria 

6. och bebodade Chri afflelse Luc. 

7. 1.26. När Christuz föddes 

8. vppenbarades herrans änglar 

9. Luc.2.9.13. Engla syner syn- 

10. tes när Christuz war vpstån- 

11. den ifrå the dödha Luc.24.23 

12. Matth.28.2. Mar.16.5. Joh.20. .. 

13. Item när han foor till him- 

14. la. Act.1.10. vthi drömen 

15. vppenbarades gudh för Joseph 

16. att han skulle taga barnet 

17. och fly in uthi Egypti land 

18. Matth.2.13. item the wijse 

19. män aff österlandet Matth....... 

20. Johannes ther han war landz- 

   flycktigh. 

 

 

 

Blad nr 101 R  
Rad nr:  

1. flycktigh inne vpå then öön 

2. Pathmos sågh han många gu- 

3. domeligha syner, och fick mån- 

4. ga vppenbarelser om tilkom- 

5. mande tingh. Apoc.1.9. et se... 

6. Dieffuls syner och vppen- 

7. barelser äro the som skee u- 

8. thaff dieffulen och hans anhangh. 

9. En sådan dieffuls syn och 

10. vppenbarelse, lätt trolkonan 

11. uthi Endor Konungh Saul 

12. see 1.Sam.28.14. En sådan 

13. falsk syn och vppenbarelse, stäl- 

14. te Sathan för Konungh Ahab 

15. och hans propheter, när the råd- 

16. de konungen draga i strijdh emot 

17. the Syrer. 1.Reg.22.19. Så 

18. hadhe och dieffulen uthan twiffuel 

19. på många handa sätt vppen- 

   barat 

 

 

 



 

Blad nr 101 V  
Rad nr: 

1. barat sigh för then pigan, som 

2. hade en Spådoms anda, och 

3. drogh sina herrar myken bär- 

4. ningh til .... sin Spådom. 

5. Act.16.16. Om sådana dieff- 

6. ulens handlingar talar och 

7. gudh säjandes; Om en prophe- 

8. te eller drömare, vpkommer 

9. ibland idher, och han giffuer 

10. tigh ett teckn, eller vnder 

11. och thet tekn eller vnder skal 

12. ther han tigh aff sadhe, och sä- 

13. gher: lät oss wandra effter 

14. andra gudhar, the som i icke 

15. kännen, och tiänom them: så 

16. skal tu icke höra then pro- 

17. phetens eller drömmarens ordh. 

18. Deut.13.1.2.3. 

   Nu 

 

 

 

 

 

Blad nr 102 R  
Rad nr: 

1. Nu kan man intet weta, hwad 

2. man skal döma, om thessa sy- 

3. ner, drömar eller vppenbarel- 

4. ser som skee vthi wår tidh, 

5. antingen the skola wara aff 

6. gudh eller dieffulen, uthan 

7. wij them pröffua effter gudz 

8. ordh: ther till Apostelen oss rå- 

9. dher och sägher: mine käreste, 

10. skolen icke troo hwar och 

11. en anda: uthan pröffuar andar- 

12. na om the äro aff gudhi. 1.Joh.4.1. 

13. När wij see till gudz ord, så 

14. skal wij till inga syner, drömer el- 

15. ler vppenbarelser synnerligha 

16. förplichtade eller förbundne, så- 

17. som the wore i gambla testame- 

18. ntet: vthan till sonen Jesum Chri- 

19. stum, at wij honom hylla. Psal.2. 

   12 

 

 

 



 

Blad nr 102 V  
Rad nr: 

1. 12. honom höra Matth.17.5. 

2. anamma Joh.1.12 ty han är 

3. kommen aff gudi för en lära- 

4. re Joh.3.2. therföre sägher han  

5. och sielf: herrans anda haffuer 

6. smordt migh, han haffuer sendt 

7. migh til at predika them 

8. lendom, till at förbinda thet 

9. förkrossade hierta, till at pre- 

10. dika the fångar förlosningh 

11. och theras bundnom öpningh 

12. Esa.61.1. therföre kallar och 

13. Christus alla fattighe syndare 

14. till sigh Matth.11.27. befal- 

15. ler oss höra sin ord. Joh.8.43 

16. Män när Chg vpfor til him- 

17. bla, haffuer han giffuit gåffuor 

18. somligha haffuer han satt till 

19. Apostlar, somligha til propheter 

   som 

 

 

 

 

Blad nr 103 R  
Rad nr: 

1. somligha til Evangelister, som- 

2. ligha till herdar och lärare 

3. Eph.4.11. hvilke alle äre gudz 

4. medhielpare 1.Cor.3.9. Jesu Chri 

5. tienare, och skaffare till gudz 

6. hemlighet 1.Cor.4.1. them haff- 

7. uer han befalt wij skole hö- 

8. ra, och tecknar thet så högt, 

9. som han sielffuer lärdhe: 

10. säjandes. hvilken idher hörer, 

11. han hörer migh: och then idher 

12. föracktar, han föracktar migh. 

13. Luc.10.16.  Matth.10.40. 

14. Ty wille wij nu bliffua widh 

15. sonen och hans tienare, them han  

16. uthi sin stad uthskickar, och 

17. inga syner eller drömer ach- 

18. ta effter som Epistelen til the 

19. Ebreer förmäler: fordom, tala- 

   de 

 

 

 



 

Blad nr 103 V  
Rad nr: 

1. de gudh offta, och i många 

2. handa måtto til fädherna ge- 

3. nom propheterna. På thet yt- 

4. tersta i thessa daghar, haffuer 

5. han talat till oss genom so- 

6. nen.  Hæb.1.1. 

7. Ther näst bör man til 

8. hwad som genom sådana syner 

9. förkunnas och vppenbaras. 

10. Om thet stämmer öffuer ens 

11. medh gudz ord eller icke. 

12. Ja fast thet och något kom- 

13. mer öffuer eens, medh guds 

14. ordh, så skall man doch icke 

15. straxt troo at thet är alt aff 

16. gudhi: ty Sathan oanseet at 

17. han är lögnenes fadher Joh.8.44. 

18. så talar han doch lickwel vn- 

   der 

 

 

 

 

 

Blad nr 104 R  
Rad nr: 

1. derstundom thet sant är; icke 

2. till at styrkia sanningen vthan 

3. til at göra henne mistänckt, 

4. om thet skal wara sant, eller 

5. icke. Så bekände dieffulen 

6. sanningen, igenom then besatte 

7. mannen uthi Synagogan at 

8. Christus war gudz helighe. 

9. Mar.1.24. och then högstaz gudz 

10. son Luc.8.28. och igenom pi- 

11. gan som Spådoms anda hadhe, 

12. bekände dieffulen sanningen, 

13. at Apostlarna woro thens högstaz 

14. gudz tiänare. Act.16.17. 

15. thetta sadhe dieffulen icke för  

16. then skull, at the skulle tro, at 

17. Chrg war leffuandes gudz son, 

18. som Petrus bekände Matth.16.16 

19. vthan at the ther om skulle tuiff- 

20. la, såsom och om hans lärjungar. 

   dieffu: 

 

 



 

Blad nr 104 V  
Rad nr: 

1. dieffulen talar sanningh 

2. ibland, på thet han och lögnen 

3. ther vnder skal fremja. 

4. Icke eller skal man tro 

5. sådana syner wara uthaff gudh 

6. för thet, the synas medh stort 

7. skeen, glantz och herlighet: ty 

8. och sielffuer Sathan, förska- 

9. par sigh i liusens ängel. 

10. 2.Cor.11.14. 

11. Män äro the sådana tingh 

12. som vppenbarligha sträffuar 

13. emoot guds ordh, så må man såsom 

14. dieffuls syner och vppenba- 

15. relser aldeles förkasta them. 

16. Ty alt thet herren biuder oss 

17. thet skola wij hålla, så at wij 

18. göra ther effter, intet leggia 

19. ther till, intet taga ther ifrå. 

   Deut 

 

 

 

 

Blad nr 105 R  
Rad nr: 

1. Deut.12.32. gudh tilstädher 

2. dieffulen sådana syner vppen- 

3. bara, till at försökia och för- 

4. nimma, om wij aff allo hierta och 

5. aff allo siäl älska honom 

6. som skriffuit står Deut.13.3. 

7. Här will man införa thet 

8. förbodh, som skedt är igenom sy- 

9. ner, uthi förledne åår, på lögher- 

10. dags arbete, om samma lära, 

11. kommer öffuer eens medh gudz 

12. ord eller icke. 

13. Vthaff en christeligh frijhet, 

14. at ingen skall göra sigh sam- 

15. wet, öffuer maat eller dryck, 

16. eller öffuer bestämbda helghe- 

17. daghar, eller nymånadher eller 

18. Sabbather. Coll.2.16. så är 

19. skedt igenom gudz församblings 

   enhäl 

 

 

 



 

Blad nr 105 V  
Rad nr: 

1. enhällighe samtyckie, at Sab- 

2. baths dagen är transfererat 

3. och satt in vpå Söndagen, thet 

4. judarna höllo vpå lägerdagen. 

5. hvilket är intet emoot gudz 

6. ordh, effter thet skeer uthaff 

7. en christeligh frijhet och är en 

8. wilkorligh tingh; ty kan många 

9. ther uthi beståndande bliffua 

10. som Paulus lärer, säjandes. 

11. Så bliffuer nu ståndande, uthaff 

12. then frijhet, med hwilko Chrg 

13. oss frijat haffuer, och läte i- 

14. dher icke på nytt fångas vn- 

15. der träldomsens oock. Gal.5.1. 

16. Twenne tingh äro till at 

17. achta om Sabbaths dagen: 

   nemligh 

 

 

 

 

 

 

Blad nr 106 R  
Rad nr: 

1. nemligh tijdhen och sättet. 

2. Tijdhen på hwilken man 

3. then sivnde Sabbaths dagen 

4. hålla will är wilkorligh, men 

5. sättet Sabbathen till at hålla 

6. är aff gudhi föreskriffuit, 

7. så at han skall hållas heligh, 

8. och ingalunda ohelghat bliffua, 

9. så frampt man will vndwij- 

10. ka gudz gudomeligha hembd 

11. och wredhe. Exod.20.8. Deut. 

12. 5.12. Esa. 58.13. ..ech.20.12. 

13. therföre när man grant 

14. wil see vpå thema syner, medh  

15. hwilka alt lögerdags arbete 

16. är förbudit, så är thet icke gu- 

17. domelighe, uthan dieffuls sy- 

18. ner, sträffua emoot gudz 

19. ordh och then christeligha frijhete 

   medh 

 

 

 



 

Blad nr 106 V  
Rad nr: 

1. medh hvilket Sathan will 

2. föra, them Christnom ither 

3. till en judisk troo, och kom- 

4. ma många till at ohelgha sa- 

5. bathen, ther wij, på Sönda- 

6. gen hålla skole, så at the 

7. åther tå sitt arbete skola gö- 

8. ra ther the om lögerdagen 

9. haffua hwilat, och honom hel- 

10. ghat. 

11. doch will man här, eij 

12. eller gilla, girighe menni- 

13. skiors stoora släpande, longt 

14. in vpå lögerdags afftonen 

15. eller natten, ther aff the sielf- 

16. wa, och theras folck bliffua 

17. fast oskickelighe och sömpn- 

18. achtighe om Söndagen, till at 

   höra 

 

 

 

 

 

Blad nr 107 R  
Rad nr: 

1. höra gudz ordh, vthan the måt- 

2. te i laga tijdh thet öffuergiff- 

3. ua, och sigh till gudz ords hö- 

4. rande, in till then andra da- 

5. gen beredha. gudh är icke 

6. skicklighetenes gudh 1.Cor. 

7. 14.33. therföre lijka som han  

8. wille at folcket i gambla 

9. testamentet, skulle sigh helgha 

10. och till ordzens hörande be- 

11. redha. Exod.19.10. Så will han  

12. och wisserligh at sådant skal 

13. skee i thet nya testame- 

14. ntet. 

15. Therföre haffuer och änge- 

16. len som flögh mitt genom him- 

17. melen: och hadhe ett ewigt E- 

18. vangelium, thet han förkunna 

19. skulle them som boo på jorden- 

   ne 

 

 

 



 

Blad nr 107 V  
Rad nr: 

1. ne, Apoc.14.6. thet är, som then 

2. heligha skrifftz uthtålkare 

3. uthtydha, then H. Luttheruz 

4. wår religions förnyja, stick- 

5. tat, uthi städerna afftonsån- 

6. ger, til at hålla vpå löger- 

7. dags afftonen, och vpå lands- 

8. bygden heligs mål til at 

9. ringa, at hwar och en christen 

10. menniskia, skall sigh tå be- 

11. tenckia och til Söndagsens 

12. guds tienst sigh medh all gu- 

13. delighet bereda. 

14. Här måtte någon fråga 

15. om gudh och icke igenom 

16. them ogudachtigha offta talar 

17. sanningen och vppenbarar för  

18. them hwad skee skall. 

19. Jo, vnderstundom; besyn- 

   ner 

 

 

 

 

Blad nr 108 R  
Rad nr: 

1. nerligh haffuer gudh giordt thet 

2. the förra tijdher och vthi thet 

3. gambla testamentet, män nu  

4. intet så. 

5. Konnungh Pharaoniz skenck 

6. och bakare, woro bådha hednin- 

7. gar, lickwel vppenbarade gudh 

8. them vthi dröm, hwru thet medh  

9. them gå skulle. Gen.40.5. 

10. theras herre Pharao war och 

11. en ogudachtigh hedningh, gud vp- 

12. penbarade honom och vthi dröm,  

13. och the siw ympnogha och om 

14. the siw hårda åren som kom- 

15. ma skulle. Gen.41. Så ta- 

16. lade guds anda, igenom then 

17. hedniska Spåmannen Bileam, 

18. om Christi tilkommelse, säjan- 

19. des. En stierna skal vpgå uthaff 

   Jacob 

 

 

 



 

Blad nr 108 V  
Rad nr: 

1. Jacob, och en Spira vpkommer 

2. aff Israel, och skal sönderkrossa 

3. the Moabiters förstar, och ödhe- 

4. läggia all Seths barn. Han  

5. skal intagha Edom, och Seir 

6. skal komma vnder sina fien- 

7. ders wold, men Israel skal 

8. winna segher. vthu Jakob war- 

9. der kommandes, then som råda 

10. skal, och om kull slå hwad igen 

11. är aff städherna. Num.24.17. 

12. Konungh Nebucadnozor war 

13. en ogudachtigh, stålt och hogmo- 

14. digh hedningh, gudh vppenba- 

15. rade honom i sin säng, hwru 

16. thet gå skulle. Dan.2.29. 

17. Sådana hedniske prophetis- 

18. ser woro the 10 Sibiller, genom 

19. hwilka gudz anda och myket 

   haffuer 

 

 

 

 

Blad nr 109 R  
Rad nr: 

1. hauffer talat, om Christi fö- 

2. dhelse och pijna: såsom Justi- 

3. nianuz, Lactantiuz, Augustinuz 

4. och andra flere wittna: ty skriff- 

5. uer och Clemenz lib.6. Stro- 

6. ......., at Apostelen Paulus, 

7. skulle haffua förmant hed- 

8. ningarna ther till, at the medh  

9. flijt, samma Sibillers prophe- 

10. tier läsa och öffuerväga skulle. 

11. Så haffuer och gudz anda san- 

12. ningen talat igenom öffuerste 

13. presten Caipham, then ther sa- 

14. dhe, at thet war gott, at en 

15. skulle döö för folcket. Joh.11.50. 

16. Ty är här till at achta, at 

17. thens helighe andes gåffuer, äro 

18. .... veggie handa, Administran- 

   tia 

 

 

 

 



 

Blad nr 109 V  
Rad nr: 

1. tia et Sanctificantia, thet 

2. är, somligha gåffuor lända alle- 

3. na gudhi till tienst och som- 

4. ligha menniskiorna til hel- 

5. ghelse. Effter första sätt 

6. giffs then helighe anda them ogud- 

7. achtigom, at han vppenbarar 

8. genom them, och talar igenom 

9. them, thet som ländher gudh 

10. till tienst och ära. Män eff- 

11. ter båda sätten, nemligh gudh 

12. till tienst,  och menniskian till 

13. helgelse giffs then helighe ande 

14. gåffuor them gudhfruchtigom 

15. Är thet tå så, at guds ande 

16. igenom något sätt them ogudachtigha, om 

17. tilkommande tingh vppenbara 

18. will och nu i wår tijd, så troo 

19. thet så widt, som tilförende som 

   är  

 

 

 

 

Blad nr 110 R  
Rad nr: 

1. är, som thet kan komma öff:r 

2. ens medh guds ord: Så bleffue 

3. Bileams prophetia, K. Nebu- 

4. cadnozors dröm och Caiphæ rådh 

5. slagne. 

6. Altså är thetta om syner och 

7. nyja vppenbarelser talat, nem- 

8. ligh at man skal them troo, 

9. så widt the komma öffuer  

10. ens medh guds ord, och elliest 

11. slät intet achta. 

12. Then 33. Fråga. 

13. hwad skal man säja om kä- 

14. ringe sagor, them och en part 

15. kalla käringeskrrop. 

16. Hooss the ogudachtigha, som vthi 

17. alla sina tanckar, hålla gudh för intet, 

18. Psal.10.4. som icke willa göra eff- 

19. ter herrans ord, vthan effter sitt egit 

   taal 

 

 

 



 

Blad nr 110 V  
Rad nr: 

1. taal Jer.44.16. och the ther 

2. säja, thet är förgeffues, at man 

3. gudhi tienar, och hvad båtar thet 

4. at wij hållom hans bodh, och föra 

5. ett strengt leffuarne för her- 

6. ranom Zebaoth. Malach.3.14. 

7. Hooss sådana acktas högre 

8. thessa menniskio dichter och 

9. Sathans påfunder, än guds ord 

10. och herrans bodh som äro klaara 

11. och vplysa ögonen Psal.19.11. 

12. them man höra skall.Deut.11.1. 

13. och till en lyckta för sina fötter 

14. bruka Psal.119.105. så at the och 

15. ther medh andra menniskiors 

16. öron vpfylla, och många enfaldi- 

17. gha bedraga at the och sin troo 

18. till theras ordesagor sättia. 

   men  

 

 

 

 

 

Blad nr 111 R  
Rad nr: 

1. Men vpå thet at en christen 

2. menniskia må weta, hwad man 

3. medh sådana käringesagor me- 

4. nar, will man twå eller tre 

5. till exempel här införa och 

6. förleggia. 

7. The säja at man ingen eldh 

8. skal uthbära Blasij dagh, åker- 

9. mannen som skal gå uth och 

10. såå, måste och ingen eld see för  

11. än han uthgår, eij eller skall han  

12. äta thet steckit är: ty ther effter 

13. skall bliffua brandkorn. 

14. Man skal intet bruka jor- 

15. den Marie dagh, ty ther aff skall  

16. komma marck vpå säden. 

17. Man skal icke Spinna om 

18. torsdags quella: ty ther aff skall  

19. boskapen wantrijffuas: och 

   otali 

 

 

 



 

Blad nr 111 V  
Rad nr: 

1. otalighe många andra sådana 

2. flere, så at trulpack skola wi 

3. (som iagh troor) en käringesagha 

4. haffua, på alt thet the göra skola. 

5. Män hwadh är sådant, an- 

6. nat än Sathans påfund och 

7. menniskio lära, medh hvilka 

8. the gudh fåfängeligha dyrka. 

9. Matth.15.9. Medh sådana sa- 

10. gor drager dieffulen men- 

11. niskian ifrå gudz ord, til stort 

12. affguderij, at the förlåta sigh 

13. meer vpå annor tingh, än som 

14. vpå gudh, til hwilken man alle- 

15. na skal sättia all troo och lijt 

16. som förklaringen vpå thet för- 

17. sta bodordet lydher. 

   Ty 

 

 

 

 

 

 

Blad nr 112 R  
Rad nr: 

1. Ty när någon misgår, så seer han 

2. intet til gudh som plågan uth- 

3. sänder Ose.6. vthan menar 

4. thet orsaken wara, at han e- 

5. moot sådana käringesagor giordt 

6. haffuer, och them icke rätteligh 

7. observerat och hållet haffuer. 

8. See vp medh ögon du arma 

9. dåre, betrachta gudz ord, så 

10. skalt tu befinna then rätta 

11. orsaken, til all olycka och plåga, 

12. nemligh synden, som gudh talar 

13. genom propheten: thet är tinne 

14. ondskons skul, at tu så plågat 

15. warder, och tinne olydnos, at tu 

16. nu nepst warder. Jer.2.19.12.4. 

17. Therföre skal sädhesmannen 

18. intet skylla på elden, eller steckt 

   maat 

 

 

 

 



 

Blad nr 112 V  
Rad nr: 

1. maat, at han får brandkorn 

2. eij eller på Marie dags åker- 

3. bruck, at mattkar wexa och 

4. förtära säden; vthan sina 

5. synder och olydna, för hwil- 

6. kas skul herren sådana 

7. förbannelser, medh torka, brand- 

8. korn, mattkar och frätare vth- 

9. sänder som skriffuit står: 

10. Levit.26. Deut.28. Amos 4. 

11. 9. och många andra städes. 

12. Samma orsack är och til bo- 

13. skaps wantreffnat, och inte 

14. torsdags Spåna. 

15. the haffua och en saga, at 

16. then som haffuer ondt aff gul- 

17. san, eller onda bölder, så skal 

18. han intet gå i kyrkian, ty the 

19. skola tå bliffua werre. 

   hielp 

 

 

 

 

Blad nr 113 R  
Rad nr:   

1. hielp gudh, hwru vppenbarligha 

2. som man här uthaff see, at the sa- 

3. gor komma uthaff dieffulen, 

4. förskreckielsens konungh Job. 

5. 18.14. at han wil i nödhen för- 

6. skreckia menniskian ifrå gudh, 

7. och hans heligha ord till hwilkett tinne 

8. nödhen sökia skal Psal.50. 

9. vthaff hwilkens ord man tröst och 

10. wederqweckelse haffua måste, 

11. Psal.119.107. 

12. therföre skal man theras 

13. sagor och widskepelse, slett intet 

14. achta, mena sigh hwarken lycka 

15. eller olycka ther igenom bekom- 

16. ma, ty hon kommer aff gudh som 

17. Syrach säger; altsammans kom- 

18. mer aff gudhi, lycka och olycka, 

19. lijff och dödh, fattigdom och rike- 

20. dom Syr.11.14. 

   her 

 

 



 

Blad nr 113 V  
Rad nr:   

1. här förebära många sina 

2. förfädhers lära och gambla se- 

3. dher, at the haffua sådana sa- 

4. gor achtat och för gott hållet 

5. och sina barn sådant lärdt. 

6. ther til will man swara, at 

7. the gamblas godha rådh och se- 

8. dher skal man icke förachta 

9. vthan aff them lära: ty the 

10. haffua och lärdt aff sina fädher 

11. Syr.8.11. Män lära the något 

12. eller haffua lärdt vthaff sina 

13. förfädher, thet som är emoot 

14. gudh och hans heligha ordh så 

15. skal man them intet effterfölia 

16. som skriffuit står: I skolen 

17. icke leffua effter idhra fädhers 

18. bodh, och icke hålla theras rätter. 

19. och icke orena idher vpå theras 

   aff  

 

 

 

 

Blad nr 114 R  
Rad nr:   

1. affgudhar. Ty iagh är herren 

2. ehder gudh, effter min bodh sko- 

3. la i leffua, och mina retter sko- 

4. la i hålla, och göra ther effter. 

5. Ezech.20.18.19. 

6. therföre äro samma sagor och 

7. idher intet godha, fast the haffua 

8. them lärdt uthaff sina förfädher, 

9. och the haffua them hållit, vthan 

10. war och en skal them affleggia 

11. och slät intet ackta; men iagh 

12. thet fruchtar, at the kunna them 

13. intet affleggia, vthan thet går 

14. om gudh genom propheten kla- 

15. gar: kan och en Ethioper förwan- 

16. dla sina hudh, eller en Parde si- 

17. na flecker? så kunnen i och något 

18. gott göra, effter i ondt wane ären. 

19. Jer.13.23. Så kunna the ogudachti- 

20. ghe eij eller medh sådana widskepelse 

21. affstå. 

   Then 

 



 

Blad nr 114 V  
Rad nr: 

1. Then 34 Fråga. 

2. Hwarföre äro icke trulkar- 

3. lar och trulkonor rijke? 

4. Thet synes för menni- 

5. skiors ögon, at sådant trulpack 

6. skole wara rijka, effter the haff- 

7. ua en stoor nytta uthaff mån- 

8. ga menniskior och fänat: 

9. män förfarenheten wittnar 

10. at the leffua vthi stoor fattig- 

11. dom och armodh, och haffua icke 

12. sin dagligha  födha uthan tigg- 

13. de. Vthan the särdeles haffua 

14. giffuit sigh Sathan i woldh för  

15. rikedomar skul, och werlden- 

16. nes wällust, såsom Doctor 

17. Faustus och andra flere. 

18. Twenne orsaker til the- 

19. ras fattigdom, föregiffuas in 

20. Malleo maleficarum de male: 

   fica  

 

 

 

Blad nr 115 R  
Rad nr: 

1. 1.  ficus Tom.1....    18. som äro: 

2. ... Skeer thet effter dieffulens be- 

3. hagh, til skaparens försmädelse, 

4. han köper them ifrå gud til  

5. och för thet ringesta werd. 

6. gudh haffuer oss vthtaget, ifrå 

7. mörcksens wellighet, och haffuer för 

8. satt oss, vthi sins elskelighe sons 

9. rike. I hwilkom wij haffue för- 

10. lossningh genom hans blodh, 

11. .......ligha syndernas, förlåtelse. 

12. ....1.13.14. så haffuer Christus 

13. uthgiffuit sigh sielf för sin för- 

14. samblingh Eph.5.25. At wij äre 

15. dyrt köpte 1.Cor.6.20. 1.Cor.7. 

16. 23. Så sägher och Apostelen 

17. Petrus; weter at i icke medh  

18. förgengeligit silff eller guld, igen- 

19. köfte ären, ifrå idhert fåfänga 

20. leffuarne effter fädhernas sett: 

   vthan 

 

 



 

Blad nr 115 V  
Rad nr: 

1. vthan medh Christi dyra blodh 

2. såsom medh ett menlöst och obesmi- 

3. tat lambz. 1. Pet. 1.18.19. Apoc.1. 

4. Nu köper Sathan them, för  

5. en lijten fördeel, som han sy- 

6. nes låta them haffua, till si- 

7. na trälar igen. 2.Pet.2.19. och 

8. the göra lijka såsom Esau, hwil- 

9. ken för en wällings såppa, sål- 

10. de sin förstfödzlorett Gen.25. 

11. så sälia the sigh dieffulen och 

12. sin himmelrijkes deel för- 

13. lora, och haffua intet annat 

14. igen, än som här i werldens 

15. fattigdom och sädan effter  

16. thetta lijffuet en ewigh pijna 

17. och thetta driffuer Sathan sigh 

18. til fördeel, och gudh til för- 

19. smädelse, som henne så dyr- 

20. köpt haffuer, at the bliffua 

21. förtappade och förderffuade för  

   hwilka 

 

 

Blad nr 116 R  
Rad nr:  

1. hwilka Christus haffuer lidhit 

2. dödhen. Rom.14.15. 1.Cor 8.11. 

3. II. At the icke aff rikedomar 

4. skola bliffua rögde och kände 

5. för thet at the tiäna dieffulen. 

6. II. Här wil iagh och then trid- 

7. je och förnemsta orsaken, til  

8. theras fattigdom införa, vthaff 

9. gudz lagh: nemligh effter thet, 

10. the icke lydha herrans röst, 

11. at the hålla och göra hans 

12. ordh och  retter som han biudher: 

13. skola all förbannelse kom- 

14. ma öffuer them, förbannat 

15. är allt thet the vnder hender- 

16. na  haffua, och herren skal  

17. sända armodh ibland them. 

18. Deut.28. i vers. 15 .. 21. Levit 

19. .6.14. och thetta äre orsakerna 

20. til theras fattigdom, guds welsig- 

21. nelse är borta, som gör men- 

22. niskian rijck. Pverb.10.22. 

   Then 



 

Blad nr 116 V (blad 117 saknas) 
Rad nr: 

1. Then 35 Fråga. 

2. Hvad skal man säja om våra 

3. landzstrykare, som kalla sigh 

4. Tatare, äro the icke och 

5. trulpack them man icke 

6. lijdha måtte? 

7. Jo wisserligh. Thetta partij kal- 

8. las vthi Italien Cingari; vthi 

9. Frankerijke Ægyptij: vthi Hela 

10. Spanien Gittani: uthi Teusk- 

11. land Cingari: vthi Swerige 

12. Tatare. the resa öffuer he- 

13. la Europane och kan skee in 

14. vthi Asiam och Africam. 

15. in vthi Teuskland äro the 

16. först komne Anno Chri 1417, 

17. såsom Abertus Crantzius skriff- 

18. uer. Lib.11.Saxon.Cap.2. 

   men  

 

 

 

 

 

Blad nr 118 R  
Rad nr:  

1. gerningh, skulle han kunna 

2. gå oskad igenom elden, oskad 

3. medh bara hender bära glödan- 

4. de jern, bliffua frij igenom 

5. lotz kastande, then ther och, 

6. oskyldigh war, skulle han siun- 

7. ka och icke flyta på watnet. 

8. Män sådana proff, säja ju- 

9. riz consulti philosophi och meni- 

10. ci äre dieffulens påfundh 

11. och icke lofflighe proff. 

12. Doch gillar Scribonius, en 

13. wijs  man, thet senaste proff- 

14. uet allena, till at pröffua trulkonor 

15. på watnet, för thessa twen- 

16. ne orsaker skuld 1. Effter  

17. the misbruka watn vthi hwil- 

18. ket the döpte äro, så skola 

19. the igenom watnet till ett straff kun- 

   na 

 

 

 



 

Blad nr 118 V  
Rad nr: 

1. na bliffua rögde. 2. The 

2. äro besatte medh dieffulen, som 

3. är en lätt anda, ty kunna the 

4. intet siunka. Ty bruka 

5. och många samma proff medh 

6. trulkonor vthi wår tijdh. 

7. doch kan thetta intet fyllest  

8. göra, ty alla sådana proff, 

9. äro till at fresta gudh, och medh  

10. sådant kan dieffulen fälla 

11. then oskylldigha och på olycka 

12. föra, then obråtzligha. 

13. Vthaff theras uthwertes leff- 

14. uarne, kan man them intet 

15. pröffua; ty såsom theras fa- 

16. dher Sathanas, förskapar sigh 

17. vthi, liusens ängel. så är intet 

18. vunder, at hans tienare för- 

   ska 

 

 

 

 

 

Blad nr 119 R 
Rad nr: 

1. skapa sigh, lijka som the ther 

2. wore rettferdighetenes pre- 

3. dikare sägher Paulus 2.Cor.11. 

4. 14.15. Så ställa trulpack sigh 

5. til all gudhachtighet, och haffua 

6. allenast ett skeen ther till, män 

7. thes krafft försaka the 2.Tim. 

8. 3.5. the gå i kyrkia, och sittia 

9. ther såsom herrans folck, och 

10. skola höra gudz ord: men intet 

11. göra ther effter Ezech.33.31. the 

12. gå till herrans nattvard ower- 

13. deligha, äta och dricka sigh sielf- 

14. uom domen, icke åthskilian- 

15. des herrans lekamen 1.Cor.11. 

16. 29. Warda delachtigha medh dieff- 

17. ..anen. Ty the kunna icke dric- 

18. ka herrans kalck och dieffulsens 

19. kalck. the kunna icke deelach- 

   tighe 

 

 

 



 

Blad nr 119 V  
Rad nr: 

1. tighe wara aff herrans bord, 

2. och dieffulens bord. 1.Cor.10.21. 

3. Effter the sigh nu så gudheligha 

4. förhålla, och menniskian seer 

5. allenast thet för öghonen är, 

6. 1.Sam.16.7. Så kan ingen 

7. them vthaff theras uthwertes 

8. leffuarne wäl pröffua. 

9. vthan thet kan skee, uthaff 

10. theras hootande och onda vn- 

11. säjelser, så at thet onda skeer 

12. som the enom medh vndsäja. 

13. När om sådant warder kla- 

14. gat, så skola rettferdighe do- 

15. mare, granneligha sökia, ran- 

16. saka och befråga: om sannin- 

17. gen finnes, at så wijst är; 

18. at then styggelsen ibland them 

19. skedd är, som gudh uthi sin lagh 

   be 

 

 

 

 

Blad nr 120 R  
Rad nr: 

1. befaler. Deut.13.14. Så kan 

2. man then bäst pröffua. 

3. Eliest bruka trulpack, Spådom, 

4. daghewäliande och myken an- 

5. nan widskepelse, ther aff man 

6. kan them och någorlunda kun- 

7. na och pröffua: ty alt sådant 

8. äro trulkonstz öffningar. 

9. Then 37. Fråga. 

10. Hwru skola trulpack straff- 

11. uas i lekamligh måtto? 

12. Om trulkonors lekamligha 

13. straff, talar gudh sielff i sin lagh 

14. och sägher: En trolkona skole 

15. tu icke låta leffua Exod.22. 

16. 18. på hwad sätt man skulle 

17. them döda och affdagha taga, för  

18. mäles Levit.20.27. nemligh 

   at 

 

 

 

 



 

Blad nr 120 V  
Rad nr:  

1. at the skola döden döö, och 

2. man skal stena them, theras 

3. blodh skal wara öffuer them. 

4. Män Effter Sweriges lagh 

5. skal en trulkarl steglas och 

6. en trulkona brännas; vthi högh- 

7. måls balken Cap. 6. såsom 

8. och juris consulti thet samma 

9. döma. 1.3. C. de malef. et mathe. 

10. Georg Schönb. lib.3. polit, Cap.20. 

11. Här bliffuer nu frågat om 

12. man må trulkonor eller andra 

13. misgernings menniskior, högre 

14. straffua, än som gudz lagh fö- 

15. re skriffuer. 

16. Wåra wederparter, the Pho- 

17. tinianer, willa them, och andra  

18. misgernings menniskior, intet 

19. straffua, vthan säja alla straff 

20. wara effter Mosi lagh och Cere- 

   mo 

 

 

 

Blad nr 121 R  
Rad nr:  

1. monier afflagda. Ja gudh 

2. bättre, til at straffua truldom 

3. är straffuet wijst afflagt; ty 

4. öffuerheten och hennes tiena- 

5. re fruchta, för theras ondska, 

6. och låta them förökas och ostraff- 

7. ade bliffua, ther the doch meer 

8. skola lydha gudh än menniskior. 

9. Act.5.29. Ja, icke rådhas för them 

10. som dräpa kroppen, och haffua 

11. doch icke macht at dräpa, siä- 

12. lena, vthan skola meer rä- 

13. dhas för honom, som kan för- 

14. derffua bådhe siäl och kropp i 

15. helffuete. Matth.10.29. Ty skul- 

16. le the effter gudz wilia icke  

17. låta synden bliffua ostraffat, 

18. ty gud, hwilken ett ogudachtigt 

19. wäsände icke behagar. Psal.5.4. 

20. Han befaler skilia thet onda 

   ifrå 

 

 



 

Blad nr 121 V  
Rad nr:  

1. ifrå sigh, och hans ögha skall  

2. intet skona. Deut.19.19.20. 

3. Män hwad Mosis lagh widh- 

4. kommer så är straffuet intet 

5. afflagdt, vthan såsom straff war, 

6. för än lagen wardt giffuen, så 

7. bliffuer och straffuet framgijnt 

8. så frampt gudz wilia och befal- 

9. ningh skal haffua sin framgång. 

10. För än lagen vthgaffs sadhe 

11. gudh: then som uthgiuter men- 

12. niskio blodh, hans blodh skall och 

13. aff menniskiom uthgutit warda. 

14. Gen.9.6. Ty sadhe och gudh  

15. then som Cain i hiel sloge, han 

16. skulle siwfalt hemnat war- 

17. da. Gen.4.15. K. Pharaonis 

18. bakare bleff hengdt Gen.40.22. 

19. Judas dömde sin sonehustru 

   för  

 

 

 

 

Blad nr 122 R  
Rad nr:  

1. för horerij till att brennas, hwil- 

2. ken heet Thamar. Gen.38.24. 

3. Så seer man aff sådana exempel, 

4. at straff war till för än la- 

5. gen uthgaffs. Ty är här twen- 

6. ne tingh, om straffuet till at 

7. achta; ett Morale at synden 

8. straffas skall; thet andra Ce- 

9. remoniale, på hwad sätt, högre 

10. eller mindre. Och på thet an- 

11. dra sättet är straffuet afflagdt efter Mosi lagh 

12. så at öffuerheten rådher straffua 

13. som hon seer synden förökas. 

14. At när synden tilwexer, så 

15. må hon och straffet förökas. 

16. The Calvinianer willa in- 

17. tet at straffuet skall förökas, 

18. vthan medh trulkonor och andra 

19. syndare skall dömas alt effter  

   Mosi 

 

 

 



 

Blad nr 122 V  
Rad nr:  

1. Mosi lagh. (x) ther til swarar medh 

(x) Calving 1.4. jvstit. sid 16. Zantig to.. 2. Miscel. 
v.186. 

2. at rettegångs lagen så och then Ce- 

3. remonialiske, förplichtade allenast 

4. judarna, hwilkom han giffuin 

5. war, och ingen annan, och intill 

6. Chr warade han, sädan wardt 

7. han affskaffuat, effter patriar- 

8. chens  Jakobs prophetia, som så 

9. lydher: Spiran skal  icke warda 

10. tagen ifrå juda, eij eller en me- 

11. stare ifrå hans fötter, at thes hiel- 

12. ten kommer, och honom skola folc- 

13. ken tillfalla. Gen.49.10. 

14. Till ett Exempel, judarna fin- 

15. go skiliobreff, ifrå sina hustrur til 

16. at skilias effter Mosi lagh. 

17. Deut.24.1. Syr.25.34. Män Chg affsadhe 

18. then lagen Matth.19.9. ty han  

19. bortogh medelkalken, som i bodh- 

   orden 

 

 

Blad nr 123 R  
Rad nr:  

1. orden stood.Eph.2.15. och all 

2. offuer skulle Cho åtherwän- 

3. da. Dan.9.27. 

4. Altså haffua judarnas rettegångs- 

5. saker och lagh en ända i Chro, 

6. at en werldzligh öffuerhet, som 

7. i gudz stad ståår Psal.82.7. 

8. och hwilkom gudh haffuer be- 

9. falat swerdet. Rom.13.4. må 

10. medh straffuet ställa och lagha 

11. som synden är till. 

12. Så må the och wäl straff- 

13. uet skerpa och förhöja, emedh 

14. trulpack, effter then synden 

15. och the som henne lära öffua 

16. och bruka alt för myket förö- 

17. kas och dagligh tilwexa at ther 

18. the effter Mosi lagh stenades, må 

19. the nu brennas och stekias. 

   Then 

 

 

 



 

Blad nr 123 V  
Rad nr:  

1. Then 38 Fråga. 

2. Hwad  är tå trulpacks ande- 

3. ligha och ewigha straff ? 

4. Ibland andra kötzens gernin- 

5. gar recknar Apostelen Paulus 

6. truldom, och sägher, at the som 

7. sådant göra skola icke erffua 

8. gudz rijke. Gal.5.21. Trul- 

9. karlars deel, skal wara vthi 

10. then siön som brinner medh  

11. eeld och swaffuel, hwilket är 

12. then andra döden. Apoc.21. 

13. 8. Vthan til, för the himmel- 

14. ska portar äro hundar och 

15. trulkarlar, och bolare och man- 

16. dråpare, och affgudhadyrkare, 

17. och alla the som elska och göra 

18. lögnen. Apoc.22.15. uthaff 

   thessa 

 

 

 

 

 

Blad nr 124 R  
Rad nr:  

1. thessa, och andra then helighe 

2. skrifftz wittnesbörd, förnim- 

3. me wij at trulkarlars och trul- 

4. konors andeligha och ewigha  

5. straff är helffuetis ewigha  

6. pina, thet ytersta mörkret, ther 

7. som skal wara grååt och tan- 

8. dagnislan. Matth.22.13. En 

9. diwp och widh groop, en boningh 

10. ther inne, eeld och myken wedh 

11. är, then herrens onda skall  

12. vptända såsom en swaffuel 

13. ström. Esa.30.33. vthi hwil- 

14. ken plåga theras matk skall icke 

15. döö, och theras eeld skal icke 

16. uthslockna, Esa.66.24. ther the  

17. skola ångra sigh, och sucka för an- 

18. dans ångest skull. Sap.5.3. 

   Then 

 

 

 

 



 

Blad nr 124 V  
Rad nr: 

1. Then 39 Fråga. 

2. Kunna trulpack icke helff- 

3. wetes plåga vndwijka och 

4. salighe bliffua? 

5. Thenna fråga går allenast 

6. vth på them som äre uthi 

7. gudz församblingh, ty oss kom- 

8. mer intet widh at döma om 

9. them som vthan til äre, v- 

10. than gudh skal them sielf dö- 

11. ma 1.Cor.5.12. Så kunde 

12. wijst thet trulpack som in- 

13. nan gudz församblingh är, 

14. och christna menniskior kal- 

15. las, helffuetet vndwijka och sali- 

16. ghe bliffua, hwar the willa wän- 

17. dha sigh ifrå sina onda wäghar 

18. och fly till gudz barmhertighet 

19. then oss allom rundeligh, genom 

   Jesum 

 

 

 

 

Blad nr 125 R  
Rad nr: 

1. Jesum Chr wederfars, hwilken är 

2. försoningen för wåra synder, icke 

3. allenast för wåra, vthan och hela 

4. werldennes. 1.Joh.2.2. Ty sägher 

5. gudh sielf; Så sant som iagh leff- 

6. uer: iagh haffuer ingen lust til  

7. thens ogudhachtighas dödh, vthan at 

8. then ogudhachtighe vmwender 

9. sigh ifrå sitt wes nde och leffuer. 

10. Ezech.33.11. gudh will förbarma 

11. sigh öffuer alla Rom.11.32. gudh  

12. will at alla menniskior skola 

13. frelste warda, och til sanningenes 

14. kundskap komma. 1.Tim.2.4. 

15. therföre är guds nådh helsosam, 

16. allom menniskiom vppenbarat. 

17. Tit.2.11. Så tilbiuder gudh  

18. thessa syndare sin nådh, sigh för  

19. them vppenbarar, och them så 

20. wäl som andra syndare kallar, 

   män 

 

 



 

Blad nr 125 V  
Rad nr:  

1. män the äro så halstyffue, 

2. Deut.10.16. the äro hårda, och the- 

3. ras halsbast är en jernsena. Esa.48. 

4. 4. the äro hårdnackade och oom- 

5. skorne i hiertat och öron, the stå 

6. altijdh emoot then helighe anda. 

7. Act.7.51. trulpack är som an- 

8. dra olydighe menniskior, itt o- 

9. hörsamt folck och lögnachtigh 

10. barn, som herrans lagh icke höra 

11. wille Esa.30.9. the lydha dieff- 

12. ulen, medh hwilcken the haffua 

13. sigh besworit, och icke gud, och 

14. medh sin olydna dobbelt trol- 

15. doms syndh bedriffua: ty olyd- 

16. na är en troldoms synd 1.Sam. 

17. 15.23. så wäl som theras wid- 

18. skepelse och affgudehrij the medh  

19. Sathans werck bedriffua. 

   Träl: 
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