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1. Kapitel.

OM tfyeAmericanersHärkomstoch SMk/lvid
Virginien ochNya Swerige.

Äsom manhär tilhafwer korteligen bestä-
datVir^inien och der widgransandeOrter/
tilsielfwa Landets beskaffenhet/ och huru
det afthe Européer ar besökt och bebygdt
wordet; altsa söllj.rock nu omdesiinföddeInwänare theAmerican

-
ellerInäianer,och

alraförstom theras Härkomst och Spräk/ nägot at för-
mäla.

Hwad förmenmgar hos deLardafinnes om the
rnericanerz uhrsprungigemeen/ det är redan nägot rört
omuti deni.Voken/ 3.Cap.af denne Tractaten; derss»re wilman ock här tilse/ hwad som om desies härkomst be-
rätttas. Gar man tildem sielftvajst finnes fuller jawäl
hos desie/som andra Kationer, atstillige
traclitioner om derasuhrspräng/men synes hel narr-och
fabelachtige;utasHwilka man för korthet stul allmastwll
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wil här ennämna/ som HenLuä.llennepin ibland an-
dreuti sin bestrisning om America införer: The ssrtäl-
lia (säger han) at en Qwinna är ifrån
nederkommen/ hn?ilken en läng tijd.haftoer stvas-
wathjtoch^djt iLuften/ men intet funnit nagott
platz / hwar pähonkunde sig nedersatta: haros-rverhafwaFtstarnautihaftvetdragit medljdande/
ochhållit fordenfful rad sinenManhwilken deraaf
dem ftulle taga henne til sig; huvar til sig Skild-
paddananbudit/ och derfore sinrygguthur n?atnet
uvhogt/ hn^aruppäsigCHwinnan nederlätit/ochsitt
Bonlngpä densamma unvalt: Sedanhafwer sig
altjdskum ochorenlighet afHafwet/ lagt sigom-
kringdenneSkildpaddan/ hwarutassa smäntttgen
arLandblesivit/ ochomsiderhela det stora Landet/som nnkallas tNen ester det fölldenne
lQwinnanalt for länMmtnl>ara allena/athonha-
de ingen/ tilat fordnfwa tidenmed/ och hon ätt-
tellgen for ledsamhet skul insomnade / ar en Anda
af^lmmelennederkommen/hwilkennalkat sig ofor-markt tilhenne/ och!medhenne twenne Sönerasi
lat/ somsedan afdeftLjfutkomnearo. Detzetilvätt-neBarn/ kunde sedan aldrigmedhwar annan ssr-ljkas/ efter denenanar en bättre Jagare an den
andra: Och som thedageligen dade Oenighet sin
emlllan/ komomsider sa n?idt/ at den ena / kunde
den andra lcre meralida / atoenstund den ena nar
utafenwild/eaenjlNttlgoch jordlMttnat art/ dra-
gandes etOförsonligthaat tilsin Broder/ somnar
ntafen hel sruentligochsachtmodig natur; nödga-
des fördenstulat söndrasig iftänhonomoch begis-

n?a
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Hva (igtilbaka ätHimmelmigen/ Och bet (in oskyl-
dighec tilkenna gifivitf låtandes éfwet (inBroders
olyksalige Hufwud dunder horas. lån tjd der ef-
tet/ åt äter den samma 2lnban til denne (Dxcintum
ttederkommen/ och lncd henne enDotter aftat/ utafhwilken detta myétiM folket som nudenne stora de-
len asMerldenbesitter /harkommit ar.

Säsabelachtigt somnudettasynes n>ara (fttif*
vonbemelte Autor ) sä blänker boer en litensanheizgmstader utlnnan: idetatdenne Dnunans Sömn
och de twenneSönersBörd/synes peka uppä A-
dams Sömn/underhwilken Gud tog etRefben u-
turhmw sida/ och der asgiorde Eva: Broders
oenighet/ förlikarsigock ickeoafwenmed det ofsr-sonliga haat som war emillan Cam och Abel: ben
enas tilbaka gäng tilHimmelen/ ställer oIAbels
dsd före/och det dunder st>m lat sig hora as'Him-melen/synes nogsamt jyfcapäzden förbannelse/somGud har lätit komma sftver ben obarmhärtige
Broder-Mördaren.

Sådantoch ftere fljke sällsamme ochorimlige Sagor/
finneshos theBarbarer om therashärkomst;hwar

fiifomman intetnågot wistkan utleta/ lemnar man
fördenstuldem / och gar tilde Christne som der warit och
meD dem omgatz/ och ser hwad theras meningder omwa-
ra mande. FörenemdeLud.Hennepin ar t den menin-
gen/ at the stola waraafJudarna harkomne/ och det fördesie orsaker/ efter de utiåtjfiflige tingmed dem komma
öfwerens;Säsom thebygga sinahyddor somJu-darna bygde sina Tiall/ the (motja\ig med Olljo/
ty*gifwa noga gcht pä Dponnnar/ thebegråta si-na
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naDödamedmycken veklagan; lQwinfolkensörja
ock sinenärmasteSlächt et helt ähr/ pä hwilken
tjd theoch hällasig ifrånDans ochGastebud/ dra-
gandes ensärdeles siöjauppä fina Hufwuden; der
tilmedplägargemenligendendödasFaderellerßro-
der/ denefrerlätne JOnkian försörja: Sä synes ocksomGud; förbannelseöftverdem wore sallen / «p
wensomoswer Judarna/ emedan the are helt roll-
de ocy ensmnige/ och haftva inga beständige eller
tt?iga Boningar:c.

Detta samma bekräftar jämwal Gouvemeurn Sir
William Penn uti sitt Relationcm Penfylvania ellerNya
Swerige/som han öfwersändtder ifrån tilEngeland den
16. Avg.i68- med dcsse Ord: 'fyco&b theras ( t>efjeIndi-
aners nemligen) uhrsprunganbelangar/ja är jagfastidenmeningen/ at the mätte waraafjttbifr Här-komst utsprtdde/ nemligenutas de tjo Slächtersochdet fUfler aMjandeorsaker: fsr det förstastulle thedragaiettLand/som hwarkekbebygdt eller bekants
wore/ hwilketman intet xval om Afia, Africaocb
Europasäliakan:ochhaftver densomen sä omedel'
bardomsfwer dembeflntit hade/hwaroch enkun-
nat utan fwärhet oftversarten förskaffa; Säsomock demsielftva/ eyheller st omsjeligt warit^isränöstraGransomautiAfien, in til xvafita delen utiAmerica, signmgenbana. Der nast st finner iag
demutigestalt ochmjner/warathemmycket lifta/isynnerhet/ nar'mananser therasBarn/ siärotheafen fåban lefxv&nbeljrhet/ atman xoal kunde tan-
ka/ det man woreutiLonden och Dukespiace eller
Berijftreet; Ja/bet som meraär/ the komma ock Uti

P atfkil-
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ätfftlllgc ting ofrverens: thernkna efter sina måna-
der/ offrasin förjiiing: the fijra en fl<xss Lof-hyddofast; thebygga sina Altare pä 12. stenar; til
at förtigatherassorg/ som et helt ähr warar/ för-
utan:allehandaförordningar och Bruk/ angående
deras (i^^infolr/ och mänga andra ting/ som iag
mignuihastighet icke sä kan erhindra.

"

3)frtlluscD kommer ock dejje Barbarers Språk of*wcrcns ll:cd Judarnas / sa at det jamwalsi)nes stadsiista/
at t&c matte waraasludistHarkomstochaftommc;hwil-
ket sa wal forbemclte StrWiliiam Penn,som särdeles Mag.
loh. Campanius uti sin tjd/widMr 1646 obferverat ccl)
antecknat haswcr; förmalandes SirW.Perin, cm detjhmtna sälcdcs: TherasSpräk armyc?et högt/meit
dock kort fattat Sprälv 4*fiveit som det H?or«Wa /
cci) jjjf«fet fullt och rjkt uttuttydningenöchbemar-
felsen/ intetannorledes t?n säsom uti
strisniandet^araplägar/ ty ett ordbrukas under-
stundom förtrj andM/ochmåste det ösrigautasdeHsorjtänd/. soln det samma horcr/ upfylr n?arda.
Mliesi ös bet mycket ofnlkonlligt un sina ter-
nhar Ocf stor mangel m Wodis,Partici-

Advf-rbis, Coniim^ionibts ik Inferie^fionibus. CCv
bafn^i* »ta miD angelngit n?ara låtit/ detta grun-
-6eltoeTi ar första/pabetatmig \t»tb foresallanoetif-
fallemratt uttalrarederutieyfela matte: Ochkan
M%ral säja /at jagintetwetnägot^SpräkutiEurc-som iorden ochtaletstörreangenamhet ochhog«
det dafwer/ ana^wendetta/stMalutifklfwant-
(pratet/ som anbelangande begHertryck; Säsomtil exempel/ Oftorockon, "Raricöcas, Öricton, Schaka-
mazon, eQyueQnchwilkaallaärenamu AfWigÄplag^
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ochhaftvanägot.sardeles bogbt isig at bemärka:
N>idare< hwadfor angenamhet sielfwa ordenhaf-tt>4uti sig/ sä heter Annast mycketsomModer/ is-.s,mus enBroder/ Netapengodn>an/usqueöretmyc*
ket godt/ Pone Bröd/ metfé Kta/ matta intet/ katta
hafwa/ paijo komnla; Sepaflen, Paflejon, aro namn
utafwlsta orter; Tamane,Secane,Menanfe,Secafere-

Personersnamn. Nar någon bos dem
est er nagönting frågar/ som the intet hafwa/ plä-
ga tdeylswa tilfwars/ matra ne hotta, i)\viltct omman wllordifrån ordpå Sn?mffaosi^ersattia/säIvberdet sämycket som intethar iagdetistellet man
skulle säya / iag har det intet. Men widare / huru
detta Spräket kommer öfwerms/ och hwad för gemen*
stap det hafwer med det Hebräista/wisar Mag.ioh Cam-
paniusp»ftlljande satt :

TIRUEi.evropa/eK vox derivata abHebrsea
nynn Teruahh+ c.Clangor, frafbus Sonus,Num4

10.5. VocifcratioLSam, 4.s.ettropeller ropande.
TZACKAN blast/ cierivatur ab'Hcbr*o

Tzaak, p?? hoc e.clamavit, inclamavit, excla-
mavit, vocifcratus eft, lMTzaakak, h, c. Cla-
moremejus,Exods 22.23.nischeti, then som intet hafwer/ utanbe-gärer alt afanbra/i.e.Mendicus,åRadiccScHAAL
\>m hoceft rogavit, petiit,expetiit, mendicavit,
Nischeal "v}h,e. Exorari, precibus obtinere.NischeolNischeal,^:'^]^^expetendo ex-

k 2 petivit,
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petivitröbnixe petiit» #
Nischealti,■""rbw/?h/c«prceibus obtinuu" CHARACHITTE, infignisnequam,åradicc

yocis 1??Eh, e.deftriiet,Num, 24,i/,
NÖÖK,i er Pater, exHcSracoi '*$ ftillavk,

perflillavit, de liquidis:iiiffivit, fiiffumigavit,clö
aridis, Prat:T perftillavit,Provat 17. Cubile
meumMyrrha &aPih. '*)$* agitavit &cc.m pro
gcrminare, fruclu.proferre,iivc producera ku-
tur. 3M; abundet vel abundeproveniat,Pfal62.11.

HANNA,h.c.Mäter,ab Hebr,njn meditari j
&amente adöstranslatum,efFari,eloqui:mufll^
tare: gemere: quse pröprietasparentun^jk alio-
rum5 adhuc tamenmagis öcproximius Matris,
{iquidemipfi,intiaaa flt cura de jnfantulo, cujus
& correlati rcfpcOiu, talis nuncupatur:nimirum
quo Mäter indigite*ur4

'
;

ANNA,idem,ex Hebreo »M qu^efö,obfe-
crö,PfaLu6*4« Pfalatg* 25,vide amplius in
15 & i<^ui2genuina fobolisgenetrix,intimé pre-
catur derprolis ialu|ev jVrel^radiqqt^llCHAjsrAN
mifereri,quippematruoxT^vel^naaximjb propcium
eft natorum luorum mifereri*

lONAKKAN h» eVMarnma öcmammaepa-
pilla, five übera ijiairis,ex ;Hcbr.?^Suxit.p^tu-

;
-

"

£ <l gentem,
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gentem, lactentem cum viro cano,Deut, 32» 25»
fururumPf^fugam, Job.3j2.Hiph» p^?V lättare»
Prat:njrrn lactavit,Gen: 21. 7.Partic: foem: loco
nominis, *££? Nutrix, Gen: 35,8. nSF t: ramus
tener, fic diclus, quod (uccum arboris exfugit,
AfF: tener ramus ejus, Joh.Bj6 plura cum
AfF: rnipi'' v^ibunt teneri rami ejus,Hos:14,7.
i»e. propagabunt vel difFundent fe riipr.5: p: idem
AfF:r^P^- tenerorum ramorum
ejus, Ezec: 7,14»SACCAN, +Ventiis, ex Hebraeo va pro*
fuit:eilautemmagis Chaldaicum,quamHebrai-
cum,undead diverfafignificata traducitur,futur.

prodcft,Job:is.3.
SKACKAN,procella,abHebr: tygSubmergi,

inprofiindum deprimi*
NATAVIRSI, h.e exire,egrcdiad feras ca-

ptandas,exBebraeo nw inclinavit,extendit fe,de->
clinavit, Praeterit: n'DJ extendit, Exod:15. 12.\^>
?®2 declinaverantpedesmei,Pfal:73.2.&cNiph.
Praet^ffextenduntur vel extendunt fe,Num:24,
6,futurumW extenduntur, Zach;1:16. '^in-
clinavit fe,Jer:6.4/i,tem,^^Seceflii;,appropinqua-
vit n.Aj. feriit,petiit, impetiit Cornibus*

CACKWN.Tibialia,ex Hebr.nns Galigavit.
proprie
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proprie eft contralii, ftringi,ut fitJiumorc exhau-
Ko,rugari, rugas contrahere, caligare, tenebrei-
cere, obfcurari,Praet; nnrip caligavitDeut:34: j.SIPPACH, Calcei, Calcearrrenta, Hebr.nso
adhaerere fecir, adhibuit,Pih: n£p admovit.

CHARACHLTTE, Nequam, ex Hebn P1?frenduit,Striduit,Praet: r#a ty pin frendit con-
tra me dentibus fuis, jod:16.9. 10. ">^n exarfit,
exuftus,adustus, uftulatus fuit, Praet: &c "V?")1?
m,aduftio,inflamatio,febris ardens,Deut:28.22.

BACHANTA,Verberare " etiam pro iclu öc
percuticndi actu intelligitur,ut percuffio, kem
repercufllo, reverberatio, &c. Simul & passive
fubmfertur; plägas ab aliqvo fuftinere, cujus i-
deam repracfentat: reverberatio, ex Heb.npa fle_
vit,deflevit,nsa.m: fletus,Esr: ic.i.^3 m idem,
Jer.9:lo:noa-f;idcm Gen:3s.8+ n?a f:idem; AfF:
wqa fletus ejus,Gen:50.4.

SAKHANG MOCHIjRICK, TurboDomi-
ni, turbines, tempeftas magna, cx Hebr+ ip? ixv
m.turbo,procella, tempeltas* "?hj tempeftas
magna Jon. "»V? procellofum efle, proceJLs
agitari procellofe, turbulenter agcre,

CHISSOGjSoI,Luna, Nubes:ex Hebr.ron
Chald.forcis,robuftus fuit,ficut Sol in operan-

do,
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Om fbt Arr.erJcaner Wld%}pa Swtllgt. u9

do. InAph, W$ apprehendit,poffedit,Prset,usqn
pofliderunt Dan:7:22. tur: momH poflidebunt
v. 18. K;?H chal: robur, potentia, 2: 37, AfF:^pn
roborare, 4:27,-ren m. robuitus,PfaLB9:9*&c.
ItemHebr,cp^numeravir, computavit, in Sum-
mam réd^git, Exod12: 4.^.9? Pp^m. fcria ftadva,
tempus itac

tum, quod innumcratum Anni diem
fempei recurrir, Prover:7:20,Pfal: 8n 8. Rabi-
ni vocant V}^ yv folennitatem fixam.Novilu-
nium å hds tcgere, &c+ quod cunc LunaSole te-
siturS.IIUI

CUUN,Nix,cxHebi\ JOaptavit, difpofiik,
direxit, -paravit, conftituit* Pluvia in tempore
pluviarum, eft Signum charitatis Dci, ac bcne-
diétionis Divina;; Sicut ergöpluvia diiponit ter-
ram, rcdditqne cam foecundam & fruétuofam,
utnimirum optato fe fruétifera :itaquoqueNix,
quippe quae eandem fervat naturam, refpedlu
praeparationis» fecundum potentiam terrae iive
materiae fubftratae.Niph: rop aptari> parari, ftatui,
conftitui, firmari, confinnaris redhim firmum,
labile cM-. Praec: wofparata funt, Prov^ 19:29.
Particip: certum, ftatum» iirmum^

SCHÄTA, Hcrbafumofa» quae communi-
terinhujus Saeculi fcnc<stå5 apud omnes Natio-

ncB
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nes invaluit, exHebrao nnv bibit» ebibit, com-
bibit Tab;(quodhicloci intelligendum) com*
potavit&aPraeter: nrwkVd^qi & aquamnon bi-
bit,Exodcap*34» v«2B/n.'P^bibi- 1.Sam,i:15.In-
fin, to &bibendum> Exod.32» 6.&c,

Et lic confequenter cum reliquis:hxccx au-
tem rationeinftituti,pro praeientirfufficiant; qui
pluradefiderat, indaget in quantum iibuerit.

2. Kapitel.
Rapitel.

DM the Art och Beskaffenhet wid
VirZinicnoch NyaSwerige.

ZM^Wadnuwidare thesie beskaffenhetwtdkommer;sä are the tilwarten och stapnaden
HMMgemenligen något länga/ starka/ wigaochwal

proporrioneraät?: the hafwa breda Ansichten /
slns stvarta Ögon/ fläta Näsor/ storaLappar/ korta och
breda Tander/oochmycket hwita/intet Skägg/menswart
sträftHär/ af hwilket gemene Man bruka helt stackot/som står andaupiHunvudet; men theras BacKKeman
ellerKonungsamt the förnämsta/ långt och uti Lockar i-
hopwridit/ oochstledes at the intet hafwa mera an som
en/ men Konungen twänne Lackar/ hängandes en pa
hwarderasidanom Hufwudet. Til färgen aro the icke
aldeles stvarta/ utan brun-etter golachttge/hwilket sig
derafförorsakas/ at the intetbruka nagre Kläder/ utan
gamäft nakna: der tilmcd gnida the sig som oftast öswer
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meD Biörnfttoch et flags stvarta som Der finnesutiSjö-
stranden/pädet therasKropparmattefamycketbättrekun-
na Dura emot Soleneshetta. Owinfolk haftva the ock
temmelig wackra/ meD runde Ansichten/ höge bröstochrätt fina och fyllige til sineKroppar.

Elliesthafwa dcsie Amencaner et starpsinnigt ochklogt förstandefter sin art; ty oanstdt det ar förmörkaru*
ti AndeligaSaker och andre subtile Vetenskaper/ fa dre
the doch mycket behändigeoch spitzfundige uti Handel och
Wandel/ och til at lära det som the se the Christnebruka/
och dem kan tiena ti!någon nytta: ja/ st behändige at
när the kummo til at besöka the Swensta/och the dähade
något för händer at giöra/ kunde the st behändigt stiela
Konsten afdem/ medan the sutto och talades wid/at the
Swenffe intet det ringeftamärkte/ föränthe hade warit
annorstädes och tilbyt sig faDane inftramenter och wark-
tygsom the samme Swenste der tilbrukade/ och giordc
det sedan straxt efter/ ochibland mycket nättareän theEu-
ropéer brukade stvant at giöra.
, Emot främmande wisa the sig wanlige och uprichti-
ge f omgänge cm ock de them sådant igenbemöta/ men
emot anDra nog arge och artige; som til exempel/
Frän:Dan.kattors fortälljer uti ej sit bref/ strifwit i-
fcånPenfylvania1684- ochidesiVestrisning införtfinnes;
Atnärhan förstwar kommen der iLandet/ haftver en a-
merican loftvat för wift prjs williastaffahonom enKali-
kon tilhanda/ meniDet ställetärhan kommen dragandes
med enÖrn/ och wille aldeles bem:te Paftorium inbillaat
detstulle tvära enKalkon: Närhan nu förstalteAmeri-
can,hwad for ätstilnaddet tsar emillanenKalkon ochen
Hm/ och händer utafmärkte at denneFogel»ar honom

O bekant
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bekant/ hafwer han wandt sig om och jagttil,enderbrede
wid sta ende Swenst/ iaghar intetkunnat tänkt at denne
nyligenankomneHög-Tysten/redan stulle kanna Foglam-
ahar utilandet.

De som elliest weta ratt med thesie Lardarer at vm»
gä/ at the icke bliftva fortörnade/ sa ar det et troget ochgodhiertat folck/ säsom ock behiertade at gaidödenfor sine.
goda Wanner/ som the sin wänstap och trohet tilsagthaf-
lva; Hwilketde ocknogsamt emot theSwensta haswalä-
titpajnna/ nar the asHolländärne1655.medFientelighet
oformodeligeniNya Swerige bleftvoansalne- idet de
icke allenust thcm Swenstomder om förutwarnade/utan
ock wid sielswa anfallandet/ hafwa de församlatsigoch fa-
rit (fast än the Swenste owetterligt)til theras Stad/ at
hämnas pä theras wägnar/ giöranoesder stor städa/ och
Owinfolkensom de til fänga bekommo/ hafwade waldta-
git; ftat der theHolländska icke sä snart kommit igewär
emot dem/ och söktat ställa the Swensta til sridz igen /
hafwa de them alle samteligen öfwerrumplat och theras
Stad och Boningar igrund förstört/som in^en.P.Lind-
strömiämwäl bewitnar. Emot sina wanner aro the ock
mycket ftikostlge/ at the intet haswa sa kärt/ som the icke
kunna meddela en god Wänmed sig : the hafwa icke
mycket til bästa/ dehöftva ey heller mycket/ likwaläro
the altijd lustige och glade/ strjandes intetförMorgon
dageneller sittuppehälle/ emedan lhcras jagt/ fifierij ochfogleMnge / star them altidsom en ftj tassel öpen;Men
förundrasig fast mera öswer the Christna/ at the se them
stmyckenomsorg ochmödaanwandafördenne timmeliga
födan/och bygga sig jNdanestarke och fäste boningar som
the demPar/ MewigO besitja Me.



Omtht widN:Swttlge ils
©in emillan äro the jämwäl mycket fortrogne och

wänlige/ lidandes intet atnågon främmande stal tilfoga
den ringefta afdem någon städa;men^emot sinaFiender
dre thenog grymma/ sombättre fram stal wisas: therasenighet sin emillan fanock nogsamt stönias af detta som
sig ttlorogmedan min Sal.Fader och Farfader der sam-
mastades woro; råhar det engång handt/ at the Swen-
sta begärade atbekomma enMans-ochOwins-Personaf
theras Nation,at föratilSwerige och wisa dem sin Öf*
werhet;hwilket the indianeriforftone intet willeefterläta/
menefter theSwensta.sådant trägitafthembegår höl-
lo the rad sin emillan der om/ och kummo säöfwerens/at
the äntcligen wille themdet samma essterläta; doch med
sädana wilkor/ at themåste skaffa dem tjt igen/lcfwandes
och friska som the »oro/ nar the dem emottogo/ annars
stulle the sia ihial them allesamman/hwilket Gontraca
Swensta intet wille med theminga/ utan lata Dem häl-
ler med sina fara-, som min Sal. Fader Mr.Johan C:
Holm ilifstjdenibland mycket annat migberättade.

Widare sa finnes ock denneAmericanifTe Nation»a*
ra en ibland the skickligaste utiAmerica, och särdeles til
den Christna religion benägen; hwilket fa »al Mag.Joh.
Campanius uti ftt Förtaltilden uppa theras Spräk of»
wersatteCatechifmum som Mag.And:Rudman och HenErik Biörkuti sine Bref/ Der ifrånstrefne/ samt Franc.
Dan.Paftoriusisinbeflrifningom denne Provincien nog-
samt bewitna. Utiseder och bruk hafwa the sig ock nui
atstillige ting förändrat/framforiförstonenar theSwen-
sta fummo tjt; menbeklagl ärdet somSir William Penn
och andre berätta/ at the utaf the Ehristne skola mänga
laster och odygder lärt/hwilka sig ock särdeles förorsakaaf
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the starka drycker som de sig utaf the Christne tilhandla/
dem the ttlsörenealdrig haftva wetat utan låtit sig
med godt och ftistt Watn wäl atnöja.

3. Kapitel.
Om the Kladebonad.

Klädebonad/ ja
bruka the inga andraKläder /utan allenast fyr-

stiörten af atstillige flags stinn glorde.
Nar the haftva nägot at .giöra med the Chri-stne pläga the ock haftva ftrkantige kläden/ bla etter röda/som the kasta omkringsig/ elliest ga tbe helnakna ochmed

blotta huswuden; undantagandes om wintercn/ swepa
the wildediurs hudar och fattar omsig/ wandandes det
ludna in ätkroppen / när det är kalt / men uth nar där
är blidt wäder: Pabenen och fötternahaftva the ock dä
sockor och stor afHiortehud gioroe / intetmycket olikesomTattare eller Lappar bruka'

Sina skörtenpläga the pä atstilNgtmaner Zira och
mala / ilinier och rutwjs med röd/bla och gal färga:päsammaMutpryda the ock sine Kroppar fajom armar/
lär och ben (bejynnerligcnOwinfolken) med strek och li-
nicr som ormar/ af ätstiilig siags färg/ samt swarta fläck-
ar häroch dar ibland.

När the stola wara granna/haftva thepa halsen ocharmarnanagre stag omkringmed hwilka are tbe-ras penningar och pa träduprradde lika som andra pär-
lor: Manfolken pläga ock hänga pä halsen sa mänga
Tume-Knogar som theas sineFiender dräptt hafiva/ til

at
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at der med utwisa sin manhaftighetoch tapperhet. Uti
öronenhafwa theMcsimgs-eller Ten ringarsamt smäpen-
ninge knippor hängande/ cchihanden en famn längTo-
bakspipa/ af trä jom strufwas ihop med leder/ at stödia
sigwio. The förnämsta bepryda sina Hufwudenmed
fiadrar ochbrokorn ormstinn/ hafwandes iämwäl pa sig
nästan såsom axelgehäng af stinn giorde/ med fiedrar /

etter annat fljkt efter therasart och manerutpryd-
de. Theras eller Hswerstar och nägre af de
förnämstahafwa ock pä sidstone begyntat tilhandlasigut-
af the Christne knäside Skiortor/ hwilka de lato sitta pa
kroppenomättade/ sa länge det war en slippaqwar:samt
knäside rackar afFrjs/ den ena sidanpäbröstetoch ryggen
röd/ den andra gul eller blä/ tyckandes de alt för mycket
wälomsädane granne Kläder.

4. Kapitel.
OM the Math och Dryck / och

huru the den samma tilreda.
theras Math och Dryck widkommer/saär

VMM» stogen/ Marken och Floderna therasSpis-Cam<
HN>V^rar; ty de äta allehandaslagsDiur/Foglar/ Fi-

star och Fruchter/ som der pa Orten finnes/ ja/
nästan alt det som leftvcr pa lordenne:Diurenoch Fog-
lama stiuta the medPjlochBoga/Fistarna fånga the pa
samma sätt/ tvnär Watnet är högt/ ga Fistarna up ide
sina Kjlar som löpaiftan il.evieret,hwilkas ingång theda
igentäppa / ochnär ebbafiod är utluppin/ ar Watnet

O 3 grundt/



grundt/ ja at thekunna stiuta pilarnaiMarna/ dragan
des dem således upp.

The ätasa ofta som dem hungrar/ doch bejynncrl.
twä gånger om dagen/ neml. morgon och afton / och be-
tienar Markendembäde förbord och stolar. Kött ochFist pläga tbe dels steka / dels torka isolsten etterrök/ och
således äta. LandsensSädklaFiiz,etter IndianisttHwe-
te/ bruka thepä ätstilligt manerat anrätta:somt steka the
iastan/ solnt koka the med Watn och somt torka the/ stö-
tandes etter knuggandesdet sedan sinat sönder/pä en stensom ar något bred och wjd/ med en annan trind sten/eller
uti en tiock afhuggen trä-stubbe/ bakandes sa der afbröd
isina kakor/ hwilka the med Klnssjjs blad omswepa och se-
dan uti astmörjangrädda. Pä jadant satt til at mala
och grädda bröd/hafwa jämwältheSwenstamast behiel-pa sig med/när the förstkommo tjt iLandet. Thekunna
ock nar nödensa fordrar inägre dagar bort ät fasta ochhälla sigutanMat; säsom nar the are pä resor /etternär
the lägga sigiforsat försinaFiender/ dä pläga the haswamed sig et flagskakor af och Tobaks- saft giorde/
hwilka stola waramycket gode både till at flacka törstenoch hungrenmed/ifallintet annat wore for handenDesie stola ock wid theSwenstas förstaankomst bru-
kat äta Mennistlo-Kött/ st at nar the bekommo nägon
tilfänga utaf sina Fiender/ hafwa de stekt och ätit
demupp;hwilket nogsamt af detta stönias kan. Der
hafwer sig en gäng tildragit (sommin Sahl.Fader mia
berättade ' at nägreinäianer bödo enSwenst man hemmedsig til sina hemwist istogen; hwarest när han kom/sägnade the honom efter sit sätt pä det bästa the kunde/bindandes honom at fä mat med sig/ hwilket han ock

giorde;
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giorde; da war theras trachtamenter förnämligast stekt
Kött och en ratt som war smahackad/ lika jom ftlta eller
plackfink: harutafät denSwenste med them/men ljkade
intet bättre hans Maga/ änatban straxt efter Mältjden
mäste altsammans igentilbaka leswercra;hwilketnärthe
LärdÄrei- sägo/ tyckte dem det gansta illa wara/ efter the
willehonom alt wahl: doch fick han intet weta hwad det
war förmat/ förannägot der efter/ sade en afthem som
war mycket god wännmed honom/ at tbe hade fat fatt
pä en af thcras Fiender ( som woroandra der omkring
gransande Hedmngar) och afden jamma war det stekta
köttet och dmsönderhackadematen som the ätit hade.

Theras dryk hafwer för de Christnas inkomst deri
Landet intet annan warit än godt friskt watn; men nu
kunna theock/när de fa/deras dryker wäl tagatilgoda.To-
bak röka the jämwälgärna bädeMans-och Owms-Per-soner/efter det deristor ymnoghet wäxer.

5. Kapitel.
5. Napitel.

OM the Huus och BoniNM/
samt Husgeräd.

MW i(Jfje Americanerhaftva Aga Städer e-llerwissellPJP^ojtdöen/utan fara mast omkring ifrån den
Orten til den andra/ och t;t jom wankas

nagottil bästa fördemoch tiltherasuppehälle
tienligt: Omsårenoch Sommaren hälla the förnam^
ligast til/ wid friske och fistrjke Watn/ men om Winterew
begifwa the sigupp iLandet/ der som fult wildbradartil
sinnandcs. När theresa /bära the sine mattor med sig

hwa-
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hwarest the gä/ och när them ft synes/ flä the dem uppa
stänger och boo ther under: Nar the behöfwa eld/ taga
theen träpinneoch Wrida omkringigamle torkade trän/som der altjd finnes utistogen/ sa at der blifwer eldutaf;
pä jadant sät kunde the med stor behändighet forstassa sig
eld/atwärmabädesigochsin mat med/ när dem ss?
lyste.

Huvsbruka the intet andra/ ansom Koyor afMat-
tor eller tränsOwistar gioroe/hwilka the upstitta bådei
rundoch fyrkant/ och det pä sådant siitt: the.stöta försten
stangimarken/ och upspänna der omkring sinaMattorsom are afkt2Fiißßlad sammanflätade/ betaekandes se-
dander nedanom medbark/ lemnandes öfwerstet hol o-
pet/ at röken ma der igenom utgå: Pa stangensom mit
ntt stär /giörathe ett trä/ hwaruppä thehänga sinaKät-
larnär the koka/ och nederst pä marken/ fram förstangen
ställa the enbredsten/ hwilken den samma förwarar at
hon intet blifwer förbränd: rundt omkring pä sidorna/
breda the uth sina Mattor och Fällar / pä hwilka the
pläga ligga och säfwa; Ty Sånger / Bord och Stolar
bruka de intetandra/ utan Jorden betiänar dem för altsammans Pä sina Huvs hafwa the ock ätstillige do-
rar; doch gemenligcn twanne/ den ena söder ät/
den andra mot norr/ och när det bläser hart/ fluta the
then ena igenmed bark / den andra hänga the en Fäll
eller Matta före. Somlige bruka ock til at befästa sig
försinaFienders hastiga anfall/ och bygga omkring sine
Hus med Plank- Wärk af store Stackar/ hwilke de ne-
der ijorden fästa/och detbådeirundoch fyrkant/ somhar
wid bifogade aftitning utwisar.

Elliest
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Ettiest ar theras förnämstaHusgeräd/enKättelhwar
uti thekoka sinmat/ och faat eller skalar afBark och Ce-
derträ giorde/utbur hwilka theMa/ samtnågot drikz-ka-tilsom the dricka uthur; hwartilthe mast bruka en flags
tvärt som der finnes / Stilenkallas Caliibas, och 4r<if
denart och bestaffenhetsom ttlförenne formaltär.

Dchutanpläga the ock gemenligenhafwautisinaKoior
"jftEldfyre/ enMeochenKnis/ hwtlka'$&sigastheChrlstnetilhandla; tilförmebrukade the jadanemibumenter as
härd Sten ellerBm giorde.

Således nästan om desie indianers Huvs och Husge-
rad/stimt nöjachtigl)et/forma'er jämwäl Hen Frän. D.
Paftorius med desie ord. C^ei*<ts Hyddor are giorde
afsammanstatade eller ihopböldeunge tran/hrpilka
the medBftpk plnga betacka. The bwkft hwarken91 Bord/
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Thm ttedie Boken/w
eller andre,iMSgeräd/ utav allenast ett

taui(om the koka (inmatuti(och widare strifwerhan)
jag säg en Zältg iblattd the»n/ fyramedhiertattssor-nsjelse atsa nnl tilsamniansj och ataenkurbis/u-
-tibarau>4tu/ och mail något smör eller Arydder
kokad. Theras bordoch sate / n?ar denbehaZelige
jorden/theras ffedarwowNluMskaler/med tywit*
ta the det nmrma xvauut ntsope/ och tyems
tallrikar/ store bla,t af tränsom dnrnnr stodo. Jag
tanckcen)tdmig/ bege wilde tNenisklor/yaswa al*
drigifmc lifzdaZar /hörtCyristi läraom matteug-
het och nojsamhet/ och f?'**0 anda mänga af thel^hristnederutiilnan^widaofwerga te.Nar theChrlst-
ne komma och besöka dem uti deras boningar/ da breda
theutpa markenFrijsoch skiouaMattor eller hudar/ be-
diandes them sattia sig der pä mder at hwila: tagase-
dan fram sadane matwahror som de hasiva neml.Bröd/Hiorte-Kött/Elg-Kött/ViömMött/farstW/Biörn-Flast
och Biörn-Isteristallet för Smör/som dochmastedelsär
rät/ tyde steka det ey annorlunda an pä Glöden. Desie
rätter måste the icke forfmä/ utan med all tacksamhet ochberömmelseemottaga/ elliest wardade deröfwer otålige/
sä at deras wanstapsnart kan wändas uti störstaowan-
stap. Mennar de Barbarer forna til the Christnejsamå-
ste thealtid lämna -fttbordodukat pä den neDre anDan; ty
nar Americankomer tilsingode Wann/dee hanwetsighaf-
wasin frihet/ kliswer han strax up och sätter sig meD föt-
ter och alt uppabordet/ läggandes benenikors/ emedan
hanpä Stol intet är wan at sittia: begärar sa af then
framsatte maten pst bordet/ hwad som honom kan beha-
ga. -* 6. SOP»



6. Kapitel.
Uapitel.

Om theras Giftermähl / ochBarnsupp-

§11111$ snart desie Americaner bliftva 17. eller 18. ährS^PKgöittfa/ taga the sig gemenligmHustrur/ochJ3|||2|t>ctmeiTnteis7 när the Swensta först kummo
der t Landet/ en/ twä/ eller tristycken/ som thembast förekom: themästc altid hälla sig in til sin Mann/

tvära honom hulde och trogne och fottia honom ehwarest
han toqe wägen; brötnågondera sinMannemot/ antin-
genmcd hoor eller panågot annat fat/ den samma dref
han straxiftäisig mcd huggoch flag/ochtog sig en annan
istallet igen-

Nar en Sackeman sig hos dembeftjar/ da stal hansBrud wid ähr och dag gahela dentjdenutisinBrudskrud/allöfwerklädmcd therasupträddeReningar utiallehan-
da figurer,larmet håret/ öron/armar och median alt
in tilknän utzirat år) samtmcd smörjandehär och målat
ansichte mcdallehanda som et fafligtSkrä-
buke ansichte/ warm^deshon dapa det bastå sattet/ efter
deraswjsbepryddk

Nar the BarbarersHustrur äro haftvande/bruka the
intet omgange mcdsinaMann/ plagandeseyhaller da rö-
ra wid sin mat som the äta / mcd bara händerna / utan
mcd trad eller sticka. Thehaswamycket lät föreat föda
barn; ti)når theras födsto tjd är förhanden/ gä the afsi-
desistogen til någon beqwam busta eller trä/ hwarest
det tåpa en liten stund blifwer bestältutannågonmota:
Nar t()e hafwa fött/löpathe ftraxtiwatnet och twätta

& 2 M
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sig tillika medFostret; Dagen der efter are the safristesom tilförende. Sedan swepa the inBarnet uti gamla
klutar/ eller stinn/ och lägga Vet pä et tunt Bräde/ som
litetllängre och bredare ar aubarnet/ lindandes det Me-
des fast der wid/ med trennc länge och vrede Lin-
dor/ pa det thet ma Mwa rattutsträkt och rakt:den
första linda the öfwcrpannan/ denandra öftverarmarna
och den tredie mit öftverkuäau och omkringbrädet / kny-
tandes det rät h rt tilbradet/ sätta det sedan iftänsigpä
markene/ böya sii enbaW der öfwer/ som pä både sioori
lordene fastas / der öfwerhölljade ett Hiorte-sttnn: och
nar de tagabarnet til sia at gifwadet dj/ tages det tillika^
med brädet/ sä at detattid dttfwer stledes derwidfast lig-
gandes;ibland hänga de ock det pä ryggen och gähwarest
dewillja:.

När the födas/ äro the til sine Kropparhwita; men
sedan gnida the dem öfwcr med Biörnfett och et slags
swarta som der finnesisiöstranden/ tätandes det sedan t
Solen intorkas/ hwar utastheblifwa icke rätt swartau-
wnbrune och golachtige. The hälla ock mycket utaf si-
ne Barn, stötadem wäl/ och gifwa dem sselfwe dj / in
pä z:die och 4:de ähret/ fostrandes dmi således upp utan
nägon annan mat eller wildediurs mtölk/hwar utafthe
sek öfwermättanwäl trifivasoch altjdare qwicke/ ftiste
och walstapade; ja at man sällan stal der fä see nägon
Krympling/,krokryggot! etter pä annat sät til sin Kropp
lytter. Theras Barn lära gemenligen gää / innan nje
Månader are forbj/ och haftvaitttet nägot pä sig föran
thebliftva nägot stora: dä bekomma the jämwäl namn/
och det afallehandaMg/ som medhwar och en bäst öf-werens stämmer. Me-



Medanthe are Gäsiar/ öfwathe sigpä fisterj; men
sidan theblifwanågot äldre/ begtfwa the sigistogenoch
befiita sig omMutande och jagande/ och nar the der utin-
nan haswa wisat nägot markcligt profpäsin manlighet/
sökathe at gifta sig:eltiest hälla the förstam at taga sig
någonHustrun men Flickorna blifwa nar sinaMödrar/
och hielpadematbestalla omhushälkt/ laga maten och
bara sina samnmnftatademattor och bördor:Nar thewil-
liagifta sig/ som gemenligen stier pä deras iz:de och i4:de
ålders ähr/ pläga the förtackasinaBröst/samt draganä-
Zotpä sina Huftvuden/ hwarntafmanWant see kan.

7. Kapitel.
,Om the Americanersexercirier och hantering.

åÄiii Wad desies exerritierochhantering widkommer/W»W sa bestar tm förnämligastuti Mande/ jagande
Sallfgloch Kutande med pjl och boga; der uti haftva

the en stor wetenstap/ester the sig der upps alt
ifrän barndommenöfwat: tvärandes st behändige och
wisie pä fmhand/ at the kunnastiuta en fogel iflygande/
och annat diur t ftllt rännande. Om theras jagande för-
maler ock ingen:.^ Lindströmutisin handstrefneTractat
med desie ord: Säsnart xvintezen ar nndat/ begyn-
na themedstn jagnmg/ som fPierMed enartig m-
ventior. dentjden ar det hoZagräset som der tvar-
er/ sä tort somHoo;NarnuenSackheman flit jag-
Mttgn?llanställa/ dä commenderarhan(it folk tätt
tllhopauti en Gircumferenspa enhalsI.eller 2. mjl/
GmhanapMachtigpäsolk til/ sörsiuti dw Cir-

cum-
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cumferencen uprvckandes huvar for sig grnset/ pä 5.eller 4-alnarbreot/ at icke elben skalrunna löpatil-
baka/ begynnandes sä hwar for sig at täljda elden
pägräset; hnMet sigmärkeligen antänder sii at el-
denglfwer sig im&^ inät Centrum circuli , delt theN)ilda medhärdt anskrj efterfollja/ och alle de diursom dä mnOthbeime Circumterencen stadde At*O/ |?y
for eldenoch theras anstrj / beFlswandes sigaltun»
dan/ hn?ar igenom^ircuws sig med sit miiitTaiibc
mer och mer ihoptrnnger ät Centrum: Nar the nit
Centrum med en liten circelomkring inne hafv?a/ sä
at the sinemillan ickegiorahwar andra någon j?a-
da/ tågiswa the lojtmedbstzor ochBogar på diu-
ren/ at icke ett kan demundkomma; bedommattdes
säledes enstor myckenhet/ af allehanda siags diursom der wanka. Sedannar gräset säledesblifwer
afovant/ wärda the sig intetom at anstntta sädanelagtet mera/ utanskiuta diurender de istogen fin-na dem;hwilket theintethafivaondtwidatgisra/
emedan the haftva waderkorn as diuren lika som
hundar. Utideras sammankomster pläga the ock
exercera (igmedskiutande/ ibet at theras Sackeman
låter upsättia mycket högtiwndret en kalkon/
hwilkenslttnlfwor are uttagne ochupfylter»i stallet
igenmed theras penningar: den som hittar på at
jnutadensamma neder/ hanbekommer dä pennin-
garna.

Och oanjedt the f förstone nar de Swensta kom-
mo tjt/ intet hade nägre inftrumenter eller warktyg af
järn eller annor metan,kunde the ljkwäl giöra allehan-
damed sinahänder/ st konstigt och nat/ at the Christne

matte
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mätte sig der öfwer förundra Sina bogar giöra the af
segt träsom der waxer/ öfwer en Mans längd/ och boga
strängen wrida the samman af fenor: Pilengiörathe af
rör/ halfaynan aln läng/ och det pa sådant siit/atwidden
ena andan insatta the et stycke hardt och segt trä/ afet
Matters längd wid pasi/ och uti andanpädet samma in>-
foga the hnttingenetter udden pä pilen/hwilken the giöra
afswart ftinta/ och hårde ben ellerhorn/samt store fiskars
och diurs tänder/ insättandes den samma rät nätt med
Mjjm/somarafsadanart/atdet intet utaf watn eller
nägon an wätzska kan uplenas; ni<npa den andraändan
afpilen / sätta the rundt ommed fiedrar. Skinn som the
Der afmängchandaflaghafwa/kunna the ock mycket wac-
kertbeta och bereda/ jämwälpä ätstMge fät efter theras
maner mala. Af målade fsgle^fiedrar/bruka the ockgiö-
ra mycket stöneoch rareFattar ellertäcken/hwilka de först
binda med mastor såsom Nät/ dock mycket grann?/ sedan
fästa deFiedrarnautimastorna st nät och starkt/ at de
förrstolc ga twärt af/ än somnagrc fiedrar kan ga löst:the
äro rät artigt och konstigt giordr/ och öfwmnattan lät-
taoch warma at hafwa uppasig. Utafbladensom wäxa
pa samt Sas/ pläga the giöraPungar/Mattor/Korgar och annat fljkt som thebruka. Sinapungar plä-
ga the jämwälrät artigt wirka och lika såsom bouraera
med pennor/hwilka thepä åtskilligt sat kunna färga: en
sådan pung och twänneandraaf blad/ den ena li-
ten och den andra större/kan jagännu wisa som minSal.
Farfader med sig der ifrån förthafwer. Mycket granne
starke och konstige mattor giörade ockst af granne måla-
de granrötteroch starke stränmed attehandafigurer/ at zt-raoch kläda wäggar med och lägga under sängkläder tien-
iige. OwlN-



Owinfolken twinna ock träd och garn af Näfla/
Hampa och anDre osi här obekante wäxter. Gouvcr.joh.
Printz hafwer ock låtit desie Barbarer giöraoch upträda
försig en helklädning meD Rock/ Böxoroch Gehang/ af
idel theraspenningar/ hwilken stal warit mycket tonstig
med allehandasiagz diur upträdochbearbetad/ och koni-
mitpänägre tusende gyllen at kosta / som ingen.P.Lind-
strömberattar.

Tobaks Pipor giöra the Barbarer afrör/ snarten mans längd/ och yufwuden der uppa afhorn jom*
gar en mätt hop med Tobak uti; en sådan pläga
the gement, prafentera en god Wänn/ nar han femmes
och besöker dem uti theras Huvs/ och the wittja at han
stalblifwanågot länge oroar/ dä han intet flipper bort/
l^ranhan hafwer röktut sin Pipa Elliest giörachedem
ock afrött/goltochblät leer/ som derilandet finnes myc-
ket fin?: jamwalafhwlta/ gra/gröna bruna/ swarta och
blä stenar/hwilka finnes der fa blöta/ at the kunna med
kniswen talljas/ och der asgiöra the Tobakz-Pipor til en
halfalns längdoch langer.

Sina båtar giöra the af bark/ utaf Cedertra
eller Biörk/ som der finnes öfwermattan stora ochtioeka / bindMdesdem sa nät ihop at thekunna lägga
dem tillsamman och bära dem med sig hwarcst the ta-
ga wägen ; ochnar ömmatilnagraMatsom löpa
upp ifrån Revieret,ochde wMaderöswer/ ställa thedem
iwatnet/och fara säder med hwarest dem lyster. Thebrukade ock atgiörasig Vätar afCedertran / hwilka themed eld utbrände/ skärandes sedan det brända bort meD
Sten/Ben/eller Musie-staler. B<Tap.
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Navis ex arboris trunco igneexcavata. Naviculaécorticibusarborum.

8. Kapitel.
Om the KöpenstapochHandel/samt Penningar.

Este Larbarer wandla och kiöpflaga altidmed
rhe Christne/ och gar deras handel mast ut der
pä/ at the byta/ giftvandes wahror för wah-ror Thet förnämstathe haftva tilatsallja/ ar

allehanda flagzdiur/ foglar/ fistaroch ftuchter som der pä
orten wankas/och tilmat tiena. Sädant haftva the alt
at sällja/ och bekonyna derföreigen ftjs/ ketlar/yxor/kttif-
war/ sma speglar/ gamla utfletnakläder bäde as ylleoch
linne/ jänlwälmat/säsom brödoch andrasupanwahror:c.
Päden tidennärmin sabl. Fader och Farfader der wore/
hafwa ock nägre Swenste Owinfolk sig företagit/ at giö-
rasmä Möfioratdemasallehanda gamla klutar: öfiverst

S uppz
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uppämäste the jatiaen brokot tofs/ hwilkenthe giorde af
kläde och tygs lapparaf åtskilligt färgor/ som the sönder-
klipteoch sammanblandadelsadaneMösior tyckte the myc-
ket om/ och goftvo demgod stal der före.

DesieLarkarelbruka ock et siags Penningar / som
thekiöpflagamed sinemillan/ hwilka icke äro af Gull/
Silftver eller nägon annanMetall; ty sådant Ma the
<»f intet warde; utan the aro Stenar ratt natt giorde af
brune och hwiteSnacke-MMe-eller Osterstahl/ aftange
och holmit igenom/ at thekunna trädaspä bandMasom
andrapärlor och kallasZaband.Utikiöpenstapochhandel/
utmäta the demfamntahls/ och gällerhwar famn5 Hol-
landste Gulde,/ beräknat 4.stenar förhwarswftvcr; docharethebruna stenarihögreprijs;emedan en hwjtstenarisamma wärde som et öre Koppm:t/ men en brun sten är
tilvalleuren ett öre Silfwermynt'tvärandes the til stor-eken och stapnaden som de här widaftttade sinnes.

_ Omdese Barbarers penningar/ strifwer ock Ingent
P Andströmmed stdane ord:Theras penmnsar ar^

2i«rd«
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Om the wlbN:Swerig!'. L)'

giorde afbertRaman som löperhwirftvetals mu-
til^jkhoste-skalerne/jomber finnes til stor mycken-
£>et/båbe hwita /swarta och röda:ochare särdelesn^tlde tilsatteoch fororbrtabe som demgisra / och
hinner enperson intet mer atfwarsiva^och slipa om
dagen/ an for 6. eller 8." styfwer. Nar de igenom
gammaltbrukblisiva kanterne fornotte/ at the ickesom glas falla tätt tilhopapä trän/ sa Lvillia tl?c
intet kanna dem for gode/ hwarfsre probera the
demstlunda / at the taga hela tränsompenningar-
naarouptraddepä/och stryka dem sftver najan/ ta-
ger dä intetmotnäsan / utan far ofwer som flåttGlas/ dä acceptera thedem förgode/men tager nå-
gon emot/sä caffera the dem;thersoremäste de myc-
ket xvaloch natt efter storleken uptradas. Therasmaner ar aträkna dem styswer tals på tumme fing-
ret/ hwarnppä the \)<xfxva et wistmått/ jom ifrättändanafnagelnitilden förstaleden pä tummen/ sä«ro Penningarna sä just der efter fordelte/ at nppä
den längdengår 6 stenar/afhwilkadehwita/are sämycket som en styftver eller ett ore Silftvermynt/
men de swarte ellerblå tvoh styftver eller twå ore

9. Kapitel.
9. Uapitel.

Om the Americaners H/werhet ochRegemen-
te/ samtLagochRatt somhos demföröftvas.

»He Regemente angäende; Säbe-
!stär det der uti/ at the hafwa en öftversteeller
Konung öfwersig/den de kallasackkeman,hwil-
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ken igenom arfs-rat der til warderbefordrat/och detmast
afMöderne; ty de barn som Konungensaro/ komma in-
tet efter honom /utanhansVrodcr som ar afsammaMo-
der som han/ eller Syster och hennes dotters barn (Men
en Owins erson kan ickekomma der til) orsakenhar tilar
at ingen oackta stal komma tilregementet. Sedan haf-wer ock Konungen sina besynnerliga Radherrar inmot
200.til talet/ hwilka are the äldste och förstandigste i-
bland folket: och warder intet något wichtigt företagit
eller förrattat/ jäsom om Krig/Fred/ något Lanoz bort-
sälningeller annat stikt/ det icke der om först warder räd-fiagitöchöfwerlagt/sawalmedNäden som gemeneMan/
om det ar nägot angelagetItheras rädgiörandehälla the
denne ordning:the sattia sigirund lika som en halfma-
nad/ och Konungen sielsmit uti/ hafwandes runot om sig
pä bada sidor the gamla och wisa/ stsom sit ordenteliga
Nad - straxtnedan före dem/ sitter det gemena folket uti
ljka figur och ordning Narnu Konungen haftvcr fore-
stalt dem orsaken til theras sammankomst ' frågar han
hwad theras meningder ommande wara/befallandes der
tilmed/ hwilken först der öfwerstal säja sit betänkande:
och sedan det ar stiedt/ gifwer den samma tilkanna da han
sin meninguttalat hafwer/ pä det icke någonutihans tal
mätte infalla. Seyanhela Rådet således hafwer sagt
sit godtfinnande öfwersaken/ msäijer omsider Konungen
efter theras wllliaBeflut der uppä/ hwilket the samteli-
qen sedanbejaka/ atdet der wid/wift och fast bliftvastal;
hivarom ockkan sees afden sammankomst och Herredag
finn the en gäng hållit öfwerthe Swenjka / medanmin
s.ch!. Farfader der war/ denhan ibtandsina^oUoquigup-
pa deras Språk anteknat hafwer/ och wid flutet af denne

Trachmt



Trachtaten läsas kan.När the förjalljanägot Land ät the
Chrisme/ och the haftva bekommit betalningen derföre/
fördelarKonungen ut den samma ibland dem/ behätlan-
des sie lfminsta delen för sig.

Mast alla Nationeruti denneNordre
delen af America,brukaock etFredzi-ellerFörbundz-Teckn/
medhwilket thebekräfta alt hwad som itheras Rad be<
flutit warder / det mahöraantingen tilKrjg / Frjdeller
nägon annan wiktighandel: detmkalbaHe t^awmet, och
ar mTobaks^Pipaafröd/hn^t eMDauMarmorgiord/
desihufwudärutafenMnröd/ wälpolerat sten/ sielf-
wa Pipanbestar af en temmeligstark rörkalftridie stoo
läng/ och är beklädd med en hopFiedrar afatMigsiagS
färg/ samt med snörenafQwinfoW Här päätstilligtsät
utzirad;hwar widock satte are twänneWingar/ nästan
pä siwant sätt/ somman iVt^curii ftaf här Malaplägad
När nu the haftva flutit uagot SonrraH eller Förbund/
antingen med the Chrisme etter fine egneLandzmän/ gif-
wa the demat rökauhr denne (^lumet,hwilket är et sä*
kert och oryggcligit jnsegcl til theras Beflut / hällandes
the före/ at om de det stulle bryta som the således bekräf-
tat/ skulle dem derföreen stor olyckaöswerkomma

Den som nägot wilresa omkring uti M^
ste sig ty nardenz
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ftamwises/ märka Hedningarna straxtat han ar fredellg/
och om De dä sin dir emot upwisa /kanhan säkert koma
framoch tala med them/ gifwa thewck dähonom rökau-
thur sin Calumet, fa låterhandem rökauhr sinn igen/och
dä äro the fullkoml.omhwar andras trooch wanstap för-säkrade; hwar Cttl-Lu.d. Hennepin Utl sitte AmericanifleBestriftlingar uppa ätstiMge rum widare förmäler.

Nar DetJe Barbarer stola utwaljanagoutil Konung /
jI se the icke jamycket,pa densom igenomarfs-ratt der til
Mrmast wore/ .tt^fast mera pä den som der tilbast ochflickeligast finnes tvära; hwilket jämwal stönjas kan af
det som Franc.Dan.Paftoriusutisinbeskrifning om Pen-
fylvania införer/ 'Dereft han således strifiver: SttgängbesökheHMNttg €alkanicha Lvär Couverneur ,
(WilliamPenn) *>ofe|> bet;hasiva stor inclination
tildenChristna Religion uti sit hierca/ Han n?art
dä ofsrmodeligett hos og asopaZlighet betagen/
refolverade boel)nar «st at förbltfwa/ ochefter hans
krankhet mera tiltog/ lat dan til sig kalla (in Bro-
ders SonJahkiofol,och sorordnaoe honom Utiät-
fitlllgest roal wäras/ som sinas narwaro tilKo-
nung isin stad / med följande ord■: tNinBroder
Son: jdenne dagenosivergij-wer iag tig mit hier-taititt brsjt/ iag wilat tuälskar det som Zodt åt/
umgärmedgodt salstap / och häller tig lftän detsomondt ar/ och flyrmakt omgange. Och nåt nä-
gonfsrhandlittgffier/ sä tala tu intet först/uranlat
allassrst tala for dig/ ochgifgran acht pähwadhwarochensäger/och när duhasiver alt hört/sahalt tigwid det som rattoch godt är/ säsom ochjaggiopt hafww. Hhuruwäl iag witte forordnaSchop-
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Schopjpii tit Konungimit ställe sä har lag bod) u-
tafmin läkareförnumitatSchoppiihafwer honomhemligenbesatt/athanintetRutte curera »ninkranck-
het eller gisra mig frist/ och nar han nar med
migutiHatting';Scheads hus/ hafwer ia^ ftelf set /
athan n>ar Mttatil dryckensta^ betiÅst/- Antitet
hsra mimsidsta ord/ derfore hafwer iagockupsagt
l)0lwm/ athanintetstalbliftvaKonungester »mg/
utanhafwer dig Ä- Broder Sonihans ställe ur-
walt Broder Son/ iagn?il at tu ratt ochsiat
skal umgä/ sä ryMmedthe (llhristne sombeindianer,
lika som taggjorthafwer. Jag arnuganfta sivag
derfore kan lag intetmera tala. Ochstrarr efter det
talet afled han iftän Marlden;hwilket hoos forte*
melte Paftorium pag: 43. läsas kan.

Theras Rättighet som hoos dem foröfwas/ beror
mastedels t böten;ty när en bedrifwer nägon miffgär-
ning med mördandeetter pä annat sätt/ fel randen med
en maltjd eller något annat ringa försonat warda;Mm
em en Owmspcrson bltfwer dräpen/ måste det dubbelt få
mycket glfwas förden/somfören man/ efter honharkun-
nat födabarn til tvåriten det en man intet kan. The
träta eller sias mycket sällansin enntlan/ ja framt de icke
aro druckne/ och omstiöntdet da stier / fa giftva the doch
hwar anan ftrart til igen/ fåjanteé at intetManen utan
druckenhetenhaswer mOandlat. När någonhos dem
bliftver dömd til döden ( som doch sällan flier ) gar
Konungen sielfut til at sökahonom /.emedan the icke has-
wa nagre fäna hus / utanmissgärnings mann haller sig
altjd undanistog n/ och när han igm finnes/ stiuter Ko-
nungen forft efter honom/ och hwmensom där näst träf-

far
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far honom tildödz /han blifwer dcrföre högt upsatter;
såsom tilHöswitzmaneller annor Krigs-betient. Om nå-
gon afde ena H,mericanjskeNation/ stärnägonthialafden
andras /sä stickar hanstraxtenafsinaunderhaftvandetildesamma Nation och lätesnederlägga enafdem igen; hwar
igenomda straxtgemmligen förorsakasKrig dememellan:
widarenägon rätt eller lag hälla the intet/ utani hwad
mättonägon ostal den ena afdm andrakan wedersaras/
sä hemnas de strartpähwar andra lika mot lika igen.

10. Kapitel.
Om the ämcricgnen Mg och WNPN / samtgrymhet emot fina fiender.

esie Mianer pläga ock föraKrig med andra
der om kring gränsande Hedningar/ siisom be-
Wnerligen the ivlvnquesser och andra; me
med de Christne wägade the sig intet garnai-

hop med /efter the Modem förewarakloke til at kriga
och Soldat-handtwärketbetre första/ änsom the: der til
med woro the wid the Swenstas förstaankomst tjtnnyk'
keträdda for theras wapn/stsomStycken/ Bössor/Mosi
aweter/ Pistoler/ Wärjor:c. ia fträdde att när deifor-
stonnehördestiutas/ torde the intetbida sä länge thehör-
de stöttet; fordenstul lefde themastiManlighet med the
Christne/ särdeles med de Swensta;Men med the En-
gelstahaftva the fulleri forstonne Mit nägre starmys-
lingar/som Englandaren samuei rurcliax deras strid
dememillanisin tijonde Boks4. del/ 6. cap: bestrif-wer.

När
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När the stola forakrig/ utrusta the sig hwar och enmedßogaochgodtsörrädafPtjlar, hwilka the haftvautisine Pjlfäckar afSääfsammanfiätadepäryggenhän-
gande:waranoesdesse förrtheras förnämstawapn;men
nustola the jämwäl haswalärt sig at fiiutamed bösior/
hwilka the sigutafdeChristne tilhandla Upputihufwu-
det och häret satta de rödfärgadeKalkone Fiedrar/ til et
teckn at the dä wiljautgiuta blod/ och pä denena armen
hafwa the en stiöldafElgshuud eller Bark giord; Se-
dan the fördenstnlhaftvabraM sina Hustrur och Barni
säkerhet pä en öö/eller utinågon riokwäxt stog/ fara the
ästad/ utannägonordning: ochnär themöttssinaFien-
der/ träffa the tilsamman medskri) och rop/ menandes thesig haftva hällit et stort sältflagom io. eller 12 man blisiwapä platzenliggande Thesom bekomma segren / plä-
ga fiä huden afden förnämstasom tht fiagit haftva/ och
föradenhem med sig til etsegerteckn. Dersom har stat
et stort flag/ ellernågot annat märkwärbigt händt/ bru-
ka theock gräfwaup en diup gropi jorden/ tiläminnelse
för resande/ at the mätte fawetahwad som sig der for-
dom tildragithaswer/ och omhongror eller faller igen/
upgräfwatheäterdensama igen/som
dorneisinbestrifningomdenne orten berättar.

När thehafwa erhättiten stor seger/ eller och blif-
witbeftjade förnägon olycka/bruka the at giöraup en
Eld/pädet de offemeligenderigenom mäbetyga sin frögd
der möfwer; wid hwilken eld allejämmans bäde Man-
och Owinfolk danfia rundt omkring/ med siungande och
händers klappande/ dä och lmderswnddm dm Onda stal
ställa sig inoch dansa uti elden for dem.

Emot dem som thebekomma tilfänga/ are de NM-T
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Utbarbarste och grymme/ ja at the steka dem lefwandes/
starandes öron/ näsim/ och tunganuhr munnenpå dem/
lamwal finger och tånIsamt remar och stycken/ här och
där af kroppenv hwar pä de sedan kasta het asta/ atstam-ma blodenmed/ pä det handem intet stal förunna/ och
the säledes for hastigtbortdömäste. Sljttexempel haf-wer sig jamwal1646. der tttdragit/ medan minsal.Fader
ochFarfader der woro; ty the hade da en gäng fat fat
pä en afthe MynquefTer, hwilken the hafwa tagit och
fastbnndit wid et trä/ giörandessedan up en eld brede
widhonom/ hwar widhan måste stöoch wända sig / til
deshan pkf sa godt ftmhalfstekter/ ftdan siapte the ho-
nom lös/ gifwaudes honom ihwardera handen en eld-
brand/ the togo och hwar sin/ manandes honom Medes
atkomma och sächta med sig: dmnenär han förmätteio>
ke längresta/ man föllomkul/spräng enutafdem til/och
klöstehonom en strama öftverpannan/ in til sielftva l)uf*
wudstälenmednaglarna/ochdrog aW huden afhelahus-
wudet etc.

11. Kapitel.
Rapitel.

ömt^eAmericaners^roocl)Gudztienst/ samt
hwab förhinder demariwagen at the swarligen
warda til dm Khristna omwände.

Religion

deffe Indianers Tro och Gudztienst wid'
komer/stsannas äfwen wal det mcd them / somRMW^den wjsa cicero lib.I.deLegt strifwlt hafwer;
Tyoanstdt theicke hafwanågon rat kunstap om/hurumcdden fana sch AltzmächtigaGudenarbestassat/ we-ca et} heller derföre/ at dyrkaoch tilbtdiq.honom; sa trode

ljkwal
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ljkwäl och bekänna/ at en Gud ar til/ som himmel ochjord stapat haftver/ fajans the om Honom på ftt språk
således/ som mig är berattat. Opom Saccheman mali
matit, mak nijr noton, mahorite mak nijrpentor: Det
ar sa mycket fast/ Then osiversta GudeniHimmelenhanar intet illaker/ Han giör0^hwarkenondt el-
lergodt/ therssrekunna wjhonom ey heller tilbe-
dia; MenomdenOnda tala the säledes: Manettomatit-
te renappe pentoreSaccheman, manitto apitfe pereha-
pe, ankarop: det är /Fan/ tvär osiverste ar lllaker/om w)icke giora somhanbefaller / sä särar/ sargar
hanoch dödaro§; Föroenstuldyrka och tilbedia theicke
Gud/ efter han (som mena) giör%mhwarkenondt
eller godt/ kommer heller och talarmed them/som then
Ondagiör: utan then Onda are the rädda före/ och offra
athonom derföre/ uppa sina wisia ställenistogen/ pä tet
han inte, stal tilfoga demnägon städa. När thet dundrar
och liungar/ blifwa the sä rädda/ at the bortgömma sig
uti stogen sä länge/ til dest det gar öftver; ty dä/ säja
the / ar dengoda Guden wrcder.

Elliest är ock det märkeligitfom ingen,P.Lindströmom deste Barbarer berattar/ nemligen/ at the stola weta
något hisiorie wijs at förtalljaomChristo och Apostlarna:
idet thc säja demwara af manna minnet refererat ige-
nomtheras Fader ock Förfader■■"' ar det n?ar m gängi
sortjdenenasn?ära C^n?innor/somwarthaftpande
afdet hondral^uwr en back/ och ingen af Tvära
Renappi hade haft något at bestallamedhenne/ lik-
rval watt hon haftvande och sodde en Son;
och nar denwatt något stor :fbm sä här/ märka de
föremed handZniwädret) war det en amg och klok
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poike/ athans make kommerhar aldrigmer/ han
hade sa mycket atsaja/ atdet wstor under åt/ och
giordemänga^ mirakeloch underwark.Närhannu
wartstor- sidroghanisiänoA och for dit uvi
wndret (pekandes åt himmelen) han lofwade fuller
at komma igen tilof)/ /nenhanromalorigmer etc.
ILn tjd efterhonom/ fäkom hjt ti! ost estStormun-
»et med stort skägg /sidansolnMdraStormunnar
Kro ( sade the/ liknandcshonom wid the SwmstasPrä-
ster) han hade $ét mycket af iramneithar en tjd/
dendrogockuptjt. fomdenandra:(prkundes pähim-
melen) han lofwadeock åtkomma igenhjt til og/. menhankom aldrig etc

Widare beMr therasGudztlenst som hos dem för-
öfwas/ utt offrande och dansande: det förraanbelangan-
de/ st bygga the Mtarepa markcne/ ochoffra der up-
pä bäde kiöt/ sist/ tobak och allehanda stags frucht som
thc förstbekomma./ och det sa ofta thekomma hem ifrän
något krig/ jcknwalock nar the stola taga sig något sä-
dant före; elliest mena the at det intet stal gä lyckeltgen
fördem: Wid therasoffers förrättande/hafwa theenynck-
liglät/ bemödandes der jämte sina Kroppar underligen.

Z>tsenare förrättatde med dmisimdeiring/ ibland
med sang/ iblandmed ftögdestrtj/ och twanne mitu-
ti/ som gaffelup fangen- och ramla> på et bräde/ iholia
stock eller tort stinn; hwitket stal wara »dt salsamt at fr
uppä: doch kunna the mycket nätt/ efter sit maner hälla-
tachtenutt dans:

Dehinder simäro- tf)t indiafter t wägen^at de icke
Mteligenwarda til den <£lj«ifttta Renkon omwände/ be-
rattar Lud.Hwnnerm $mhan Der sielf fett och förfarit
hafwer/ förnämligastwara ttäggehanda/neml Först
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Förstbcftå de hos Hedningarna sielswa/ idet the
aro mycket enftnte uti sine tilforene fattade galna inbil-
ningar/ och otrogneidet som the icke med sit förstand
kunna begripa; få atnär manpredikar for dem om up-
Mndelsen/ och at tye efter döden/ derde wilja lära döpa
sig och tro pä Christum/ stola kommatilhimmelmoch til
et mycket härligare Land/ andehar besuttit haftva: dä
fråga the slraxt/omockder stal finnasgott forråDpäjagt
oä/fisterijfördem; närnudem swaras/ at the der intet
stola behöfwanågon Mat eller dryck/ utanstola der af
Gudz ästadande bllftva mätMde/ giftva the titstvars/dtt
mäste wist wara en stor liugarc/ tmochenmennistiau-
tan matoch dwck teftva? fottattjaltdes^ock de twert om/
sine narrachtigeSagor igen. Der tilmed är ock theras
ostadiahet lnycketdem tit hinder/ at the intet länge bttf-
wapäet ställe/ utan fara omkring ifrån den enaOrten
til ten andra/ fa atnär the ochderasbarnnägvt haftva
lärt/ förgätade altscunmanigen.när t\)ttömmabortsin
emittan tstogen.

Fördet andrabestä och therashinderhos the
fme /idet de fe manganaf tern giöra/twärt emot det som
de fördem jäja och med mimmn bekänna/ sökandes «t
narra utaf dem theras Wahror; blifwa sördenstM
utaf deras obetänkta och ogudachtige lesiveme myc-
fet förargade/ få at de imt gärna wilja.tilderas^s
ra någon tro tiffdttia-/ utan fast snarare mena/ Dt che
dem der med wilja fixera/ och omst woresant som debe,
rättade / stulle och de wälmmorledes leftverne ftatta*

Förtet trjdiebestä dehinder Omäro the Baibarers
omwändelsetilChriftendmnm rwägen/ hos sielftva Mis?
iionanöseller thcLärare |om ttjarta sände/ itetcht
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ls«,

ftrst hafwa my^eMMföre/äNäratheras Språk/som
Der sa mängahaNda finnes: sedan (a weta deet)heller rätt
och försichtigt mcD them atumgå; ochhwadsomligemcd
munnen tara/ pläga % äter straxt mcD sit leftverne för-
störa

-
der tU rned fe och nägre mera pa sin profijt / huru

de sig pa sådant fat af detta timmeligakunna timtal an
at de den utwalda hopen således förökamatte; hwilketjämwälen the Barbarers HöfwiHmqn sielf en gang haf-
werdem förebrätmcd desie ord: Sälnngexv\hafwaB^ftaroch andra f?mwAtrotr/ sa bedjade mcd
och hälla sighosog uppe Daunderwisachenä-
rabarn/ ochlamdemCatechismumoch derhosbö-
ner; dasöndradesig ock aldrigisrän ost/ utanbe-
rpisa08 oftadenäran/ at thebtwijia wäragäste-
bod: Mensedan wijare blottade iftånnärawah-
ror/ hasiva deFe Mifiionarr tröt/ at therasnnrwa-
relse intet wore ost mera nyttiga Om säoant mera/

Luå.
12. Kapitel.

Dm the AmcricanersDödoch Begrafningar/
samt Döda.

sorg öfwer the

MW Oldst och til et flut om dcfie indianer, wilman
M. tock om deras dod ochbegraftnngarhär nägot för-S^^mala; Ochaldenstund the tcke bruka någonöfwer-

flödtmat ochdrick/ utanäraalttdgodoch fristspjs/
samt alleyanoa stöna och halsosamme fmchter/ drlckan-
des sedan godt wattnder uppä/ dre the mycket ftiste ochhälsosamme/ och sällanusiderkastade nägre siukdoniar el-
ler krankheter: och om sä händer at the bekomttla nägon

kränk-

Thcn



krankhet/ antingenin-eller utwartes/ hafwa the Mstort
förstandom örter och gräs/ at the strart weta bruka sä-
dant/ hwar med the sig igenhela och laka kunna; För»
denstul the ock komma til en temmeliA hög ålder/ ja at
mänga af demlefwa långt öfwer ioo.ähr, Therasme<
äicamenterHnas fuller ringa/ mm äro dochunderbare/
sä at om det intet ar til döden lagt/ weta de straxr der-
förebot^ hwilket the doch for de Christne mycket dält hol-
la. Om någonbliftver städat af de stora och forgiftiga
Ormarna som der finnes/ sa wetade ock straxtbot der e-
mot: hwar til de bruka.et flags gräs-rötter/ som der kal-
las Ormgras-rötter/hwilka waxa tatihopsnart/lstsom ew
tat fin kamb: demtugga de jönderoch med nykter spätt
pa faret och betet lägga; hwilketbaftver en ssdan kraft
med fig/atdet ickeallenast underligmtager bort swnldna-
den/utanock mycket snan helår och läker sielfwa städan.

Nar the omsider bliftvadöda/ begrafwa de dem til-
ljka med det förnämstasomde lenmat efter sig / pä en
Mdeles platz: dä pläga ock den dödas närmaste siächt /
lägga kostbara saker utiGrafwen hos den dödn / såsom
et teckn afden karlek de dragatilhonom >pä det hanmat-
te hafwanägotiförrad/tU des han (efter oerastmning)
stal komma til et annat härligt land/ som ar mycket långt
bort.wäster ut belägit/ hwarest pä öfwerflödigtjagande
och fistande ingen brist stal wara.

Graftven giörathe hel trind/ och fodrahenne inutk
rundtomkring och pä bottenmedtra eller bräder/ förde
förnäma- Sedan sätta de neder den döda / med hans.
fliold och wapn tredubb^ chopböigder/ och händerna^
fastbundna/ enpä hwattera sidan omhufwudet/ läggan-
des sidangrafwen igenMdbräder/och upkasta fä enjord-.
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högder oftvan upvä/Hwilken the för odiur stulomkring-
stängiamed Gardzgärd eller plank/ upresandes der innan
föreen läng randigmälad stäng; pä hwilkens ända thenpsätta et tecktt/ til äminnelse efter den döda/ säsom en
fogel eller annat diurs likmlft afträ' om han haftver wa-
rit en godstiött/ ochen fists stapnad, om han har warit
en god fistare.Sedan ga hans flächtoch wänncr en gäng
ömdagenitre mänaders tjd/ och sättia sig omkring graf-
wen at begräta den döda; ftägandes honom/ hwarföre
hansä snart haftver dödt ifrån dem/ och hwarsore han
icke längre willebliftva hos dem/ emedan han juhade
mat och dricka och hwad honom betarftvades? Therasforgdrägt bestar ock der uti/ at the swarta sina ansichten/
hwilket wäl et Helt Ähr warar. Elliest wärdera de ock
mycket högtsina graftvar/ hafwandes noga acht/ at de
intetmamderfaua/ eller med gräsöfwerwäxa/pä det de
icke med tiden mätte förfarasochiförgätenhetkomma.

Msähaftverman ock nu körtel beset deffeAmerican-
eller ln<Wner, och huru the här uti werldene leftva och t
sinhednista wilfarelse wandra: Os Christnom åligger/
at wjdet sammabetäncka/ och täcke then Store och Alz-
waldigeGuden/ som osi/ somock intet uti mindre mör-
ker famlat/ st nädeligen ther ifrän tilLinset fört haftver;
Bediandes ock ther jämte/at sammegode Gud/ wille ock
thesie Hedningar/ til sin sanna kundstap och kännedom/
komma lata;atjämwäl tberasögonmatte öpnadewarda/
och the fäseHerransSalighet/ som allo Folcke beredt är:
pädetdemage omwändas iftanMörkrettilLivset/ochifrån
Satansmacht tilGud: och at stledes Gudz heliganamn/
mätte jämwalutafdem härligen loftvat/ prisatochuphögt
bliftva/här ttmelig/och sedan ther ewinmrlig!
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ThenFierdeBoken.
EnOrde-och Samtal-sBok/pådeAme-

ricaners Språk wid NyaSwerige/ ellersom det nu kallas Pensylvania.
1. Kapitel.

Om Gud/Himmelen och Ahrsens tjder.

;Änéfto.<Bt% Ande/ Engel.
Manétto N«k. Gud Fader.
Manétto Niflianu1;. Gud SON.
lUkinrilca Gud thtt! H. Anda,

taani chich». Thettaar sä tilförstämdes/ at samma
Gud/ icke ar treGudar/ utan en Gud iWarelstn.

Mochsserick, Mocjiijrick h»rit, ock Vinekan Maaetto*
Then machtastore/ gode och nadefulleGuden.

Quinaetzi fuhi^iivaners.aotuttut raaranijto. Töensom
ar fa wjs och förståndig/ athan kangiöramachta kon-
stigt alt hwad han nm.
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H«ritt Manétto. . GodEttgel.
Manunckus Manétto. Ond Ettgel.
Hocque, HocqiisfTung. Himmel/ Lufft.
Mochijrick Hockung. Thm stora Boningen / HiMtM-lens Boning.
.Hocquaeflktig oromathatte,Himmelm ar längt ifrättosi.Hocquasflungmochaa?rick*h<»ritt , ock mochs^rick Sa-

minåckot. Himmelenar mackta liufiig och stiön.
Hockockque, Mäln/ Sky.
Hockockquse vopéck. HwjtMoln.
Hockockque neskarg. Swart Moln.
Chiflbgb. Sool.
Chifchvickhe. Dag.
Nippe Ghiflbgh. Mäne/ Tunnel.Boquickan. Natt.
Arånck» Stiernor.
I^uun. Snöö.
Kuun paewo. Thet snögar.
Suckra., RägN.
Suckrat, Thtt rägtlar.
Luckrat mochijrick. Thet kagnar härdt.
Tancketitt Suckra, Thet ragnar sakta/ duggar sinätt.
Pajåckok. Dunder.
Pajåckok pawo, Thet begynner at dundra.
Schackhan. Wader/ Blast.Mochijrick Schackhanp^yo.Thet komcr tthärdt Wäder.

Sädanthartwäderkallasen Trawat/hwilketar en wä-
derjl/somkommer med itt swartblat mäln/ och förer
kull EkarnautiSkogen som aretre famnar tioeka/samt
Skeppenuppä haftvet.

KattaesEn/ 1Nhr.
Chifch-
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Chifchvicke, oppan» Dag.
Boquickan. Natt.
Ciutte oppan. En dag.
Apitzi Apöngo. Thet blijr straxt dager.
Apongor. IMargon.
Niflbchkenåcka. Iöswermärgon.
Oröcitqua?. Igar.
SittbocK. Afton.
SasttbocK,Sippåhe, Om MorgoN bittida.
OroquicKan. Imorgon qnM.
OroqiiicKe. Middag
Apitzipifcheeo. Thet blir straxt mörkt.
SichKÖngor, Sicquangh. Måtten.
UxtziHöcquerr. Thet bljr wacker tjd/ sommarljkt.
HwijnamincK. Sommaren,
Nippens. Midsommar,
Uraada. Warmt/ het.
Nijriiranda hatte. Jag ar warmer. -
TaköcKO, TaxocKque. Höst.Knitz TaKoeko, Thet ljder äthHösten.Knitz Taroxvo. Thetblir mycket orent.
Suckra mochijrick ps?vo. Thct tommiX långsamt rägN.
Hurit TaköcKO Schåchan. Wackert höstwäder.Rhoöngor, SijKongor. 923tiltcr»
Thävo Dakctze. Kalt.
DakötzeRhoöngor. Enkalwintcr.
MattadaKÖtze. Det är intet mycket kalt.Nijr daKÖtze. 3a^ fttytf.
Ta:nda. Eld.
Jsni ta?nda mochijrick uranda p^tton, Thmna Eldengisiecr mycken warma iftän sig.

U-2 Ciutte>,
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Ciiitte chifchvicKan. Dagoch Natt/ et DygN.
Haas KucknutkhacKi. En Wcka.
Ciutte chiflTogh. EnMänadz tjd.
Uska Rhomo. Mänga sshr sedan/ längesedan.

2. Kapitel.
Om Mennijkian och hennes Delar.

RE^åppi. Mennlstia.
JSs, Muus» Kött.

Chicko. Siat.
chickhic^-e. Leftva/1 snmdvm tages thtt och förStålet?»
■Hwijl,. Wijr. Hufwud.
Mock. Blod.
Myrack. Haär.
Hackalu. Nlwe.
Hwitangaa. Nacke.
Schinck. Hga. '

NiflTa schinck. VäM OgoNM.
Wikijwan. Näsa.
Hittaock. Öta.
Chnftåu, Höra..Chriftåu, nijr apitzi orati muckan, Hör/ iag Wll rstt

nuhälla ett tal.
TSn. Munn.
Si^ttSn Lappar.
wichtSn, Skägg.
Wippit. Tand.
Manaennn. Kindben.
Momåumanar. ögnebrym
Hyrano. Tunga»

Hucqoe
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Bucque. Haka.Que^ångan. jQäl$r
Kuntackan, Strupa.'
raN,^. Nopa.
Nach, Olsnikan, La?nflcanf J^dltD".
Theromår.^an. Arm/ öfwcrlcdcnpä Armen.
Hwifquan.^Crmbcga.
Onåcfe^etra^tenpä armen/ ifränarmbogan tilhanden,
kickan. En fambn.
Hopoekan 9tt)3s>
Hutuc^j. Axlar.Tborhåv Bröst.Chftto, Kitte. Hierta/Tritaae* Tanckia., .
Kotz chijr rnochijrkkKrinkomen tdtae*^ 4fttt fw

tdinpa tanckar.
J»nåekan.:- Bröst/ Miölk.
Hwottei,N»ft«flung, $$ttttf.
Roorn. Aär. Kutioglv Kn^
Hickquöckan. BeeN-
Hoquijran. Tiscka benet. ,
Bi^Xt. Senor^ H

Hopparasock. . Ådrar.
Ziif. Foot
Hicchas. Sftagtf.

3. Kapitel.
Hm Man

-
Qwmkölk

och

U^Mnu3. Mann.
Qwinna. Nit»»
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Nitaervus. Hustru-Himflus. Gammal Man.Håufls, HaufifTe. Gammal Otvinna.
N«*. Fader.Anna, Kansli*. Moder.
Majmyndet. LijteBarn.
Niflianus. Son Dotter.
Pinaettasc Gosie/Pilt.
Oquxttxt. Pjga/ Dotter.
Nijlon. Fastemö-Hiffimus, Nijium. Broder/ Syster.
Riinkafis. Släckt.
valdus. ©»Äger/ Swägersta.
Akoores* Swenste.
Senaares. Nngelste/ Tystar / Hollendale.
Akooresnitaato ajuttamen. The SwMste att gode och

kloke krigsmän.
Sacchéman. Herre/ Ofwerman.
Sacchéman chintika. AndeligMan/ Präst,
Mochijrick Sacchéman Chintica. Biskop.
Måchijrich Sacchéman. Warldzlig högHerre/ wärldz-

ligöfwerhet^
Moch^aerickmochijrick Sacchéman HögstaNegMt.
SirinqueSaccheeman. SträngHftveryet.
Vinekan Sacchéman. Nädig Ösiverhet.
H»ritt Saccheeman. Ett god och önsteligOfwerhtt.
Saccheeman matta nifketij. Gifimld Hftvcrbct.
Quinajéttfi nitarp, Thensom ärMycket konstrjk tilat glö-

ra en ting/ ja at ingen öftvergar honom.
H«haetaa, Haa. Allena.
Chaiebackfchsetti. Fattig/ tiggare/ tienstedrang / tim ■■

stkpjga- Puroque
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Puröque. Sklöka.
Chic^e. Han lefwer.
Minamserio. ©fttf.
Anckaröp, Död.
Håckingtaato, BtgrafweN.
Matta nijr minamaeifo. Jag ar frist sch sund,
Nijrminamåflo. Jag ar siuker.

*
Nijr nickhicke. Jaghar god halsa.
Quirutteme. Träta/ Kiswa.
Aiiitte. FöraKrig / örliga
Ajutte mattåque. Enwiges kamp.
SpeccieResappi. Ett wederljk.
Mattåpping." Sltta neder och hwila-
Tåppin. Sltta-
Pack. Grata. Krickfe. Lee.
Sevarsenda* Bedröfwat.
Mochijrick Sevarsnda hatte. Wara Mycket bekymrad.
Pockquijra. Trötter.
Nijrpockquijra. Jag är fä ttötter.

4. Kapitel.
Om Kladebonad.

Wope, QuiJ^an. Hwittklade/ Lakan/ Skjorta.' Sakock quijvan, Mortel
Quijvan tåckquin. Kläde som theBarbarer haf-

»a om % , »'■',■■ ;"1
Hsses tac*qvin. Skinn som theBarbarerha om sig.
Hxaes. Huud/ Skum.
Kackun» Strumpor.
Sippack. Skor. '

N«ttas,
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Nyttas, NattasfTung, Pung liten päsia.
Mochijrick Natt^iTung, En Säck.

5. Kapitel.
OmHuset och t>e# tilhörigheter.

WlckfflJß Bygning/Koja/ Boning.Wickhing. ■äSggttfitg/Äofa/ boning.
Hockung. JP63 BygmnH/ Himmel.Kickans,, Skalar/ Faat.

Nephoones. Skedar.
klickan. Knjf.
Tamahickan, Me.
"Huperénna. Hacka.

Koraller/ Stmpärlor/som are glaserade Or
målade.

Etzkans. 9UÅI.
Parakickan Bössa-
Aruns, Pjlar/ Kulor.
Mahares. Hullingensom sitter t andanpä Pjlen.
Apifackan. Bägesträng.
Quijvan. Kläde/ Lärefft/ Frjs.
WoopeQuijvan. J^tott larfft/ sttzrta.Maeckhhchaeck. Rött.
MsoUihchéc* Oquiivan. RötFrjs/ rötkläde.
Cavinn. Sangiligga,
Catunga. Softva-Sijs. Mebr.
Matta chijr fijs cattunga» ©of intetMkhr NU.
Hoc^ung paswo. Stat Up.
Hociungpaewo ffci. Står up snart. Hac^ing
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Håcking taan. Gäck neder uthföre trapporna.
Darrafymi, Rattfimo, DröMMa.
Mamantickan Speel. . .

-
Malasckhickan. Book.
Aamara;ckhicKan,Mamara£CKhicKan, VrestßbHk/ Paper.
(335. Spijk.
Hopickan.Bössa. '
Punck. Krut.
Hacki. Stosst.
Tända. Eld.
MochijricK taenda. <StW^ft>.
SancKhickan. Eldföre.
Hopoekan. Tobakspipa.
Huritt SifcKOHopoekan. En wacker Lerpipa.
Hilritt AffennHopoekan. En wackerStenpijpa;tf>ttt

deBarbarer giöra.
Mahales. Fltnta. .
KisKhickan. Bred<Vxe.
Sinnus. Kittil.
Wickhanim> Koka.
Suckhöchan, LijM.
chir«Kha. Band etter rem somman binder med.
Tackcheene. Lät updören
TancketittSkijk. ©mat gräs eller höö.Marrnijto tackhan. Hugga Wed.
Pasaet tåckhan. Bar l?jt weden.
Maranijté taenda. GiörUP Eld. #.
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6. Kapitel.
Om Wattn.

sH Wattn.
*-*MochijåcKBij. ©toota pn.
TancKetitt Bij. En^jtensiö.
Siteméfliing. SiöstMNdM.
sippuffing. EnKyl/inlopp / inström.
TamåcKhan. Rbban/nar watnet faller 6 tjmar up.
HicKan. Nbban/ nar watnet Mer 6. tjmar uth igen.
Saachang. Blast.
MochijricE Sackhanp:Bij hatte. Thtt är storstorMpasiöN.
MåttaSåcKhang Bij hatte. Thet arstilla lugnet pä siön.
WifTacka» Bästt/ bittert/ starkt.
Wiffacka Biflum, Starkt öhl/ dricka.
Moch£ea;ric* Wiflacka Biflun. BräNMWijtt.
Nrjr måtzi ArnamochijricKßij, JagWil farasiöwagM.
Sisko. Leer.
Måckaeck fisko. Nött ler.
Wopaeck fisko, Hwit Ler.
Nescaeckfisko. BlätLer.

7. Kapitel.
■Omatstillige slags Diur.

TAmaaque. Bäftver-stinn.» UW Warg.
Tjjmmaß Hasass. Warg-stin.

Hockus. Raf.
Sijmamis. Kaneel^diur.

Naha?*
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Nahanum h^ges. Espan stinn. Seruth som Wargstimt/
men är til storlekenmindere.

Hunnekij*. Utter.
Hwijiiingus. Mynck. Seruth som fod.r Sablar.%anicquai. Ekern. Finms twänne flag/gräa och swarta/

men inga röda.
Kwskus. SwjN.
Hokook, Orm.
Hoppseck. Mast.
Damaskus. Nätta/Desmansstinn.
Artim. Hund. QKraeaeaamen Åram. Halt fast HuNdM.ICapton Anim. BindtHunden.
HartS. Hiort.ra?myy,Hwijs. Fett/Talg.
Mackh, Biörn.
Manunckus mochijrick Singwa;S* TheN oUda stora kat-

tan/ eller Leijon. 4Singquaettst,SingwiS. Loo/ Katta/ Lcyon.
Singues Hsss,SinoquaettaEt Haeaes, LoostiNN.
Mochijric/i:Sinquasttwet H^a;s. LeyoN Hund.
MackhHae^s. Biörnhuud/ stinn.
Nijrparton maramon tJartS Hasaes. Jagbärmedmigtil

at sälja hiortehudar.
Chéko tåiman. Hwad wil tuhaftva igen.
Quijvan åetticke. Hälst wil tag haftvaKläde,
Chéko. Hwad dä?
Sinhu-s ock vopequijvan. Jag har en Kittel.och hwit

Larsst/ etter en fiiorta.

X2 B.Cap.
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8. Kapitel.
Om Mar och Foglar.

LAmasces. Sill/ thw stOMSlllM. IHaamo. <&itil tfjett ftOVa ©tff Ctt.
Haamss. ThensinaSillen.

Tulpe,Tiirpa. Sköldpatta.
Mamaare,Dwalt; Et flagsFist/ ser uthnästan somLtix/men icke fa stor/ och rödachtiginnan som Laxen/ utan

han harHwit kiöH.HwiiTamick. DlcklM) ser uth som Lakar/ och ar nästan
fa stor/ men har tuntoch bredthufwud och mun/ ljka
som en Simpa.Hanhar en länghwasi tagg pähwar-
dera sidan om munnen / hwasiasom sylar. Har blöta-
re kött anLakan/ och ar icke mycket benug.

Tzåckamaeaßs. Nal / ther finnesicke mänga stora Alar/
utan sina och nästan torrachtige.

Merstte. Krafwem. ÄKakickaru Abbor.
Mxckseck Skinck. Rödöga/ eller Mört.
Paeskan Skiiick. Nijeögonettet.Neijonögon.The lire där/

stora som tcknmelig alarhar/ ochhaftva swart och torr-
achtigtkiött.

$Sr«ns» Fogel.
Kinth«. Flyga.
Sickenem.,Kalkon/ höns.Woos, $($>

Homijmi, Mijni, Kaak. Duftvor.Cahaak. Gäas/. Gas-Hwijquinck. Änder.
Eomuttaraen Hwiquinch. Skiuta änder.

Skee-
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Skeenach. Trast.
Ma?rack kaak. Gra GA
Wopaeck Kaak. Hwjta GG.
Mochijrick WopsecK SiörensKaak. Ettstor hwjt fogel/ser

utb som en stor Gas etter Swan/ som ther a orten
wankar både winter och sommar,

lurr. Swan.
Tranan.

Mochijrftk mäersck Siorens. Then stora gra fogelen
etter Tranam * "

Ahas. Kråkan.
Kt2nunckuB En ond fogel/ Korpen/ Korpenoch

Kråkan are der ljka tilsargen/ kolswartabada/ liudet
allenast Mllier them at.

Bkappe. Mkräkan.
Nr en swart fogel/ sä nar twä gän-

gar sä stor som en Nnd/ och har sådant Nas/ och
halsen läng och smal/ duger intet fören Christenatata-
Han kallas Aalkraka/ Ordnathan upswalger/ smä
Olar/ och wistas fordenstulmast wid watnet som nå-
got strömtar.

BketM2ck. Trastar. I^loc)ve3. Loom.
M3nunckuB Biorens. Smä onda foglar/ eller

K42FU3 Tiufwar. The are swarta och hafwa en rööd
randpä wingarna; och are de ljtet störrean Swalan/
nästan som Trastar. The flyga flocketals / och ther en
fiygerneder/ ther flä the sig alla ihopneder. Theare
snälapä den LandzSäden/ som kallas kia^, alt i-
ftän thet hon gariax/ och in. tildesshon omhösteniw
bärgas; therförekattas the och Kl^iiB Tiuswar.

9-Cap.
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9. Kapitel.
Om Trän och Fruchter.

HAcking» Skog-
M^Ooromat Håckmg nijr man. Jag gar lättgt bott t

Skogen
skaeckung. Rööroch hwadsomwaxer »t& siöstranden.
Haettog. Träa. O
ch«o. TallTraa. Sikåtea^. Een..
Sijnfi Tackhan, WalnöteTräa.
Tackquiraénii. Swart'Nötebom.
NäckinTåckhan,. <£tl
Sållfenbras. Laga Trän som fyafmgrönbarck/ sch are

wättuchtande.Tåhkan, Hwed.
Quiskhaaraen Tåhkhan. Hugga hwed. »
Tappanåckhan. Spänor
NécKecK. Barck. A
HåcKin?. Jord.s*ijK. Gräs som ar och mycket iSkogen groft och högt.
Agna. Wag.
Pumsha. Ga sachteligen.'
Schaméra, Löpa.
MochacasrichSchaméra. ■ Löpa härdt.
UndaqueAani, iSni Aana. Thnt ther {magen.
Hacchihåchan- Plantera. .
Hacchihackan i^skung.Plantera Magiis, som är Laud-

sensegenteligaSääd.
Mamantickan* Perster / Plommon,
Mamantickan takhan. Persiker eller Plömmonträ.
Schiintach, Pömpyner/ lumpor.

Shij-
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Shijtamen. Water-Lemon. Theån trmdasom en Wä-
derball/ are katta innan som ijs/ söta och mycket jäst-
fulla/ brukas mot denswara hettanom sommaren/ ty
tbe jwalkaoch flacka törsten.

Sikattagmijn. Enebar.
Opijmi. Castanier.
Sijmi. Walnötter.
Mijn, Mijne. Kirsebar.
skippo. Palsternackor/ Morrötter och andrarötter.
Jéfquem, jgeilkuner,Magiisz. Tmklstt Hwete.
Nackin, Ollon/ Ekarnas ftucht.
Höppen^s» Roftvor/ Löökoch andra trmda rötter.
N<ifpan,Nöiparing. Sckitaock fiaatå, Tobak.
Hicka oraaton unnar. ®t6m tvål/ fordra dttta.
Nijr rSe Kitzi. Jagsäger sant.

10.Kapitel.
Uapitel.

Om detze Larbarcrz satt til at räkna.
Ciutte»

-
i.

Nifla. 99%
Nåcha * 3.
Nceuwo * 4.
Pareenach

-
5.

Ciutas
- -

6.
Nillas -

7.
Haas > -

8.
Péefchun

- -
9.

ThEeraen
-

10.
Atac^:Kiutte.

-
11.

Atac*Niffa * 12.
AtacNåcha. -

13,

Atack N^uwo 14,
AtackParenach -

1/.
Atack Guttas I^.
Atac^NifTas.

-
17.

Atack Haas, * 18.
Atack Padthun

-
19»

Atack Thaszmen * 20.
Nifllnacke» Idem.
Niffinacke ciutte,'2i,scc.
Ciutåbpach - igo.
CiutåbpachCui tte iol«
CiutåbpachNifla» io2.6cc.

rijri
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PijriSimaecka,neller

Samtaal.
NSeitta* KOM Hljt.
l^lChecka råimaiu Hwad'wil tuhafwa.

Könnanusque téroah* Jagsäger ja elliest.
Taank» mara» Hwadankommer tu.
Utarijo ©oromat. Långt bort ifrån.
Keko paetton, HwadHt tu med tig.
JSs pottan,mochijrick hwijshatte. Jag bär köttMed

Mig/ som är uog fett.
Kék a tåiman. Hwad wil tuhafwa derföre.
Zaeaeband a?tticke. Til afwentyrs penningar,
Mijrikon. Wij wittja byta.
Kek« Kommijre.Hwad wil tugifwa igen.
Aquijvan. Klädt' Paxickan. Mjf. TamhicHan. <$)*♥
Hypersnn.Hacka. MafTåppi.Coraller.Etznans.Nälar«♥
cheh« ra^nfe Hwadheter thet..
Mätta nooto. Jag wet icke.
TacKtaan. Hwad gar tu/ tager du wägen.
Natahwirfi.. Pä jagt.
Taan Atappi» Hwar är Bogan.
Wiching hatte. Hanär hemmaiminKoija/imitHus.
iEttichpinacha Atappi, Kan (le jag tor hafwa twaeller

trebogar.
Pomuttamen cijr. Wil tu stiUta.
Moshjuttamen, Jag hafwer flutit» i
'Påwßt i«s. mltu lata migfäMtet.- Mara-
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Måramen. Jag wilköpaaf tig.
Mah. Sj der är thet.
Matta häritr. Thct är icke godt.
Matta ratri. Thct duger plåt tittet.
Simåchat. Thct luftar illa.
Kotz måtta lachit an. Hw.jhäfwer til icke bort Het.
Kipat2L Ja/ rät som Insager/som tu förstäv tigpä.
Måtta nijr Smkatran. Nej thet glör tagintet.
Kotzmåtta miraana. Hwj giswcr tu icke bort thet dä.,
Mdramam. Nej iaqwil saljat.
Måtta checcomaramen. Tu får MM sOM kiöper thet

helleniEttiche. Hso wet.
Narråfewo raukunti. Jagstöllcker tig thet-
Chécho niir mijre. Hwad stal jag dä gifwa tig igen.
Äiitiche. Detma tu weta.

■Chaejeh Skomerijne. JagMglftva tig Penningar iA
Nynnar,, nasnnar, Nattsa/ ratt sä.
Tancketittpoon och. Litet stycke brödtil.
Sm chékitti» Något lijtet tilan.
Måtta katten. Jag har intet.
Tanundin. Hwar stal tag tågat.
Pcc^t. Fä hyt. Paraetmitzi. Gifmigäta.
Eaestßijium. Gifmig dricka.
Kotz. Hwarföre. Känna. Therföre.
Nijrmåtzi. lagZar bort.
TacKtaan. HwartH.
BLomungve. Längtbort sinkoos.
Singa asmpaa. När kommer tu igen.
Rcongor, Iwinter. SiJKéngor. Iwik.
Apongor, IMorgon.

P NifTock-
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NiflbchKenacKa. 3öftverMorgon.
Matråppitig. ©it nederoch hwila.
Matta nijrtappin. Nej jaghar intet tid til at sittia,
Håppi. Töfwa. MitziSappan. At först.
Apitzi tharåffi. . Thetblifwer strart att.
Mochij. Ja wal. chifToonijr.Jagar mattnu.
Miöne. Thet ar bestalt/ jag formar intet mera äta-
Kr^senamenchijr, Känner tumig.
Mochijnijr Kr^eaamenchijr. Ja/ jag käMM tiANijr ock chiir. Jag ock tig.

'

Renåckot huritt. Sa sa/ thet ar tåt
Nijr rarokutto» Jag ar mycket hungrog.
Paeset Poonmitzi. Gif.mig brödat åta.
Måttanijr parton. Nej jag gifwer tig intet.
Kotz måtta. Hwarföre ickt.
Måtta mockas^riK nifhatte. JaghafweriNttt Mycket sielf.,
Ältticke ckijr nitåppi. Nre wj tete goda wimner.
Måtta chéko nijr hattepsetton. Jag hafwer intet titat

gifwa.
rönnjEtdcKe tancketitt. Menlitetbrödhaftver iag.
Pas^t. Gifmig thet.Mochijapitzi. Ja / straxt sta! tu fa.
RSkfiPoon. Skar sönder brödet.
Keene,Keene.. stor tack/ mycken tacksaielst°
PaeaetßHTura. Gifmigdricka.
Mätta Lis hatte, Här dr intet wattn uppe.
Hia mätzi. Sa gar iag bort.
Mkhijmatzi. Thet ma tu giöra/ gäck din koos/ i.e.far:

wahl.Mseaetzi-,. raatzi. Jag gar rätt nubort'
Nijr »ppe*. lagmed-

MéEtzii



Mastzi naemam, £(jet åt borta.
Siringve. Jag bliftver rätnu wreder.
Kotz chijr Siringve. Hwarfore bliftver tu stt wred.
Könnachir kommuta ninana paxickan, manum chara-

kirte. Therfore at tu haftver tagit bort tvärknijs/ t»
stalker.Måtta, måtta nijrkommota,-fuckKÖnna påpinijr tåiman
chijre paxickan, matta nijr Kattunare. sftt\\/ Jag

Mlintet tagabort tmknjf/ utan iag tagerhonom fa tv
liest for lust stul/ tagar ingenröswareheller.

PxtetcL,.aettickenijr apitzi bakånta. FäMighONOMlgM
eller far turät nu hugg.

Chiir firmgve, måtta^nijr hwifäfle. Ha / astU wred/ lag
ar icke mycket rädd.

N«e bakåata, chijr ock nijr ajuttamen, Kom OC^ M ttljf
sä fä n>jnaypas bada.

Måttaniir bakånta, Kanna niir tahottamen chiir. NHNej jagnan* intet sia tigeller / ty iaghäller tigkiar.
Namnar. Nat sa/ iag forstär wal thet åt sa.
NSe irta. Kom hjt/ tu eller j.
iEtticKe. Jag wet icke tytt
Nas,n«?. Kom /komrhijt Checka. Hwad wil tu.
Chiir Lama?G<a. Ar icke tusom harnamnet utaf sist/ ty

tuplägar sista.Matta naato. Jagwet icke.
Mochij. Ja/ thet ar iag then samma.
ChijrNitåppi, pa;a?t Lama?aes ranxunti, Ttt är MiN go-

de wan/ therfore sa gifMig något sist med tig.
Matta hatterankunti,chjjr maramen. Jaghaftver iNtet

tilatstänka bort/ kiöpia far tu.
Sevarasnda, måtta ch^^k hatte, Thet Willt iaq gema

D 2 giörai
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giöra/ om penningar: nttniagarbedröfwad/
tycker illa wara/ at tag bafwer inga.

Kotzmatta hatte. Hwihafwer tu icke.
Tamindin, Hwadan stulle lag fa.
"Måteanijr céWhåtte marameii. Jaghafwkr MM Mg,

atsällja.
ffittickechiir chalebacksch^tti Jag tanker tU är M pa-

rafit, som tngen tinghafiver til bästa.
Mochij nijr matra chécKco hatte, Ja/ Mg äger inge»

tingtttbästa
Nijr pa?att chijri j<?ni rankunti» Jaggifwer tig thetta söv

intet/ dock sä at tu flått giftvam^g något igen.
■Keene itta, nijr pXXt jSni niitfk». Stor tack/ MM iag

stanker tig thetta igenoch begarar inga igengäswor.
v

HocquajflungocH-lackingzmocha?£Erick,mochijricK Sac
chémanharitt manetto liShamoch^^rickKrinckSmen
mochaeasrick tritea?,ock manotiittut fuhwijvan mara-
nijto. Himmelens och lordenesstora HerrenGud al«
lena/ han städar wjdaomkring/ och giöraltsammans
wMgen ochmat.

7?» Thcn fierde Boken/



Om en Sammankomst och Herredag som de
Väldier ähr 1645. hafwa haAt öfiver theSwenjka iNya Swerige / hwar uti deras
3aclckcin2n eller Konung först talar med finSon/ om Menighetens tilhopa kallande.

M.H. Taan hatte Achoores? Hwarest ärettzeSwensta/Tysta?
A.H. Hopokahåckinghatte ock TzennaKong* The fät

somligtichriflänaE,©fon^/ och somlige utiNyaGö-
teborg.

M.HXhéko r«e Achoores? HwadMa the Swenstaoch
Tysta nu?

A.H. R«e, kotz Renåppi inanunckus,kotz r^ebakanta
Achoores anciaröpp; Apiföihurk-t, apitzi paswo mo
ehijriKMockor,ock hatte Suhwijua-nhuriff taanAcho»
öres Tut£ea;nung. The faja/ hwj are the Barbarersa onda pä of*/ hwjlata the sa ordet utgå/ at thewil-
tiapihialosi Swenstaoch utrota ch. Thetbliftver
strart aoiDt/ thet konuner snart et stort Skiep/ med al-
lehanda stönasaker ifrån ths Swmstas Land/, ellsr
gamla Swerige.

M.H. Sacchéman Måtzi chijr,taan pijriSaccheman ock
Renappe, chriÄau, ché K» r«e. Far omkring til the
andra Officianteme sch gemene Manafwara/ochhör
athwad the säja.

/i.U'. 3.5,3,chijr RenappeNitappi,na>e nijr hatte mochij-
rick Öquijvan rSinhufs~,Punck,Hopickan,ock chécbai
chijr maramam The saja/IHedningarochwj,(Swen-
ste/ Hollandste/ Angelste)hallom god fteundstap o$ e-
MllanI are goda wanner/ kommer tilosi/ wiihaftvamyckeb
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mycketkläde/ kittar/ krut/ bössor/ sch alt hwad t wil-
len Hopa,

Mil.pantar, checka chiir Agga Horn Nifiianus r»e ?
lagförstär/hwad säger tu Agga Hornmin Son härom.

H..U. Nijrras:mattabranta,astticke Achoores nitasto
ajuttamen. Jagsäjer fom mig tycker likt wam / at wj
welom intet sta uppa dem/ ty de Swensta äro klokatil
at friga.

M. H, Niflianus,qui fixi måtzi taan nirana Nitappe,
Saecheman, ock pijriknapps, tirue, chijr maranij-
to firaöcKan. MinSon/ tumäste fort draga hijt ochtjjt/ tilwara goda wännerOfficerarna, och the andra
GemeneMan/ päbiudandesoch befallandes dem/ at
the straxt pra;(entera sighosmig/ at it)) magom särad»
sta tilhopa/ hwad wj stolom giöra.

A.H. Nynnar,nijr matzi. Ja rät sä/ tag wil ästad/reser nubort-
M.H. Mociiij, pa;aewofixi. Gör thet/ men war intet

länge borta.
. Sonenkommer igen och hälsar sin Fader.

A*H. IttaN«k, MattaHorn. MiNFader M.H.i.e. god
dagmink.Fader.M.H* Nijr,nijr,niffiaanus AggaHorn. Ja/här är iag
Ksonä.n.

A.H. N«k M.H.nijr hattemaraniito,chéka chiirtiirue,
Fader MiH. tag haftver nu bestalt thetIfa högt be-
salte.M.H. Uritt Niffianus, uritt, checka r»e Saecheman?
Thet är wälmin Son / thet tycker mig wälwara:kä-
reSonhwad swara Herrarna?



A.H. ka,?, paeaeTO Niflbchkenacicå. The swaM sä: at
the willia komma töfwermargonhjt tiloss.M,H.,Chijr Niffianus A H., ock Renappi, mofjutamen
Harte»,a?ttickeSacehernan rarocutto fingapaswo. Tu
Min Son a.H och the gemena/ mätte gä och stiuta
några Hiortar ifort tilafwentyrs/ thegodeHer-
rar kunde warahungruga nar the komma.

A.H.Paentor, apitzi nijr marzi pomiitramen.. Jag för-
stär w,U thet/ iagwiloch råt nu ut och jaga.

The som hafwa jagat/ komma nu dragandes mcd Wilddiuren.
M.H. Hattepomuttamen? HaftvertU jagats
A.H. Mochij hatte.. Ja/ hafwer tag sä.M,H. Cheko hatte? Hivadhafwer tu fått?
AtH,, MochljricK Mwsock Harta mochijrick. C3sj

wa fätbäde bligar ochHiortar fult up/ fåmycket si>m
behofgiöres;

M.H. Sickenem matta mofuktamen ? Kalkoner hafwer
tvinga flutit

A.H.. ÄifficKe atacK nifTa Sicicenem.. Jagmenar migock
hafwa tolfKalkoner.

M.H. Tappat, tseppat. Nogaf/ nog afdä.
Nu är Herredags folket församlat-

M.It. ckijre Ärm Ihär goda wanner?
Herredags Vännerna swara.

Nijre. Ja/ har åre t»j.
Huritt, hunttchijr pa?ws\, Thtt år walochgodt/ ware^'

wälkomne.
chijrmattapping. Stttenneder och hwilen eder.

Herredags Männerna swara:
Mochij)niir pocKcjtiiira. Ja gerna/ ty wjåre hel/rötte.M,H.
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M.H.ChUr rarociitto ©ch. Nre 3 ock hungwga.
The främmande swara,

mticKe. Ja kan ste wjare hungruga.
M.H, Nooto, chij-rolomatana pumfßa, cliijr ock raroidit-

to.:apitzi ch:jr raitzi. laMetihafwen gått längan
wag/ st areIoch fullcr hungwga: rätnu stolenIfä
mat.

Tbc församlade swara.
Huritt. Thet behagar osi.
K1.11.' Janihatre, mitzi,mitzi fnhvjjvan Nitänpe, *£f)tt

hafwen3/ äten / äten alla goda ränner.
l

Mochij nijr raitzi Jo/ wjskolomgiörawärtbästa/ fä mat.
M-H.Biffurn mitzi? LysterEoer och ducka.
P^tßiffun. <&If oljdricka, WmcKan bij. Thet är söt/

godtwattn. .
Hi» chjsbo, Kéne,Kene itta. Wj areNU rät Mätte Sch

walplägade/ stor tack/ stor tack.
Konungens Oration til de förnämste och gemene Man.

M.H. Suhwijuan Nitappe, matta chij-r firingve,kotz
NifljaniÄ Agga Horn p«h<» nöe itta,Könna Achoores
hatte nijr«:ia Tutasnung, ock vicKwmen -mochseaßriK
hatte, maramencheK», matta Achoores hatte, Kale-
bacKfchétti Achoores, Nijr apitzibaicintamen Achoo-
resancKaroppan ock fi-nKattameni Konna ock matta
-baKanta,mattabachittan, chéK nijrmaranijto,matta
nooto. Kotz nijr ock tahöttamenchfjr pjeoewö:Konna
chijrocK nijr maranijto SimocKan, cheKc» maranijto-
ChijrSacchéman ockpijri Renappe, cheK» r«e chijr?
Tandarijton Achoores;matta hatte oquiuan, matta
Sinhus,matta HopicKan,matta PuncK, matta aruns,
matta cheKä)hattemarameu; Senaareskatte fuhvijvan
Kuritt. Minsgoda Wanmr/ thsnenamed then an-

dra



pra/ tagen intettil misityckio/ at min (Son A.H. haf
mv Eder hjt tilost kallat/ ty theSwensta bohär vä wärt
Land/ ochhaswa mångaSkantzar och Sugningar til sina
wäningar: men tilat sällja ät os några waror/ thet fin-
n:wjmtet/ icke heller hafwa the nägotgodriförrädsom
os ticnar/ at wjkunna fä kiöpflagaaf them. Om wjsto-
la dä nugä ästad och sta ihiäl theSwensta ochaldelesut-
rotadem; eller om man al låta der medbliftva. Hwil-
ket wjstole giöra, wetman intet: Therföreär iag glad/
atIkummo hjt/ at wjmage wara til rädz om thetta fe
renoet. I(Maanterfamt och Gemena/ hwad råD gif-
»en ihar til? Hwad stole wj giöramed the Swenste?
thehafwa intet kläde (h.e.rött/ blat eller brundt Frjs)
intethafwa the kettlar/ mesiing/bösior/ krut/ lod/ ingen
tinghaf the soln the willia sallja åt os; men the En-
gel,ka och Hollansta haswa allahandagoda waror.

O?åsra af thc förnämsta sivara-
Nirr ock Achoores feii nitåppe, tahottamen Achores.

Wjpä»år sida och the Sweuska/ hafwom intet ondt
emot hwar annan/ utan wjRåttorn afthe Swensta.

PijriSacchéman rSe: /Ettickebakittan Achores Könna
mattarutti,matta hatteu chéh» nijr maramen. Aw
draCommendantersivara: Thet worest godtomman
floge ihiäl the Swensta/ ty the hafwa intet iförrad/som wjkunna fä kiöpflagaaf dem.

GemgneMan swara.
Kötz bachittan Achoores, Achoores Nitåppe, måtta»*

Sheu Kalebackfchétti, apitzihatte mochijrik Mockor
chisbo fuh-wiivanhuritt Hwarförestola wj sä (lä <-
hial ochutrotha theSwensta/ the are juuti god wän-
stap medost/ »j haswa intet at stylladem/ oftrtöftva

"5 I"
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Ss the hjtmstor farkost eller stiep/ full med allehanda
goda Saker.

Andra Gemena jwara.
Chijr rSe huritt, nijr ock renaekot r»e. Ttt talar Was

och råt/ wjgemene man/ samtyrkia ock det samma.
M.H, Matta bakanta ock matta finKattan Achoores ?

Sa flola wj dä intet sia pä the Sivensta och utrota
them. Th< sivara.

M&tt{, fcitzi matta, kunna Achooreshuritt, apitzi hatte
mochijrik Mockur chisbo. Ney ingalunda/ ty the
Swensta dre goda nog/ och ftraxt haftva the här / et>
stort stiep fult/ med allehanda stöna waror. '

Konungens Bestut.
N«nnar nijr fuhwiivanRenäppi,tahottamen Achoores

nitåppi,nifr Renappeock Åchores fheumaramen che*
eko hatteu ock matta afuttamen,matta bakittan,Kitzu
Ja råt sä/ wj alle Landsens folk/ infödda/ welom al-
sta the Swensta/ the Swensta stola tvära wära goda
wänner/ wjoch the Swensta och Tysta/ stolom altjd
kiöpstagattlhopa/ hwad wjkunnom haftva/ wj stola
intet trtgapä them och utrota them. Och thetta stalwarawist och sant/ ware ther ww.

Hela Menigheten beiaka det samms alla med en mun.
Niir fuhii fuhviiuan p»h«, mochii Kitzi!Wjalla satttte-

ligm ropa/ ja / thet stal sä therwid warawist ochsan-
färdigt.

Mas*tzimå«tzi. Nuresom wj dä.wär koos-
M.H. Ock piiri:Mochiimatzi.la/jmanufara/ h.e4.vate-

te. faren m$L
Taack»
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Tacktaan? Hwart Ut dragen I.Mechakanzioo TilwartPlantaas Land
räntor. lag förstär.
ffitticke i^fkungkifte. Magiifen,i.e.Säden är nu full-mogen.
Kitzikifte. Ja/ wist ar honmogen.
Hi»h# matzi. Nu.sii faren dä Wahl.

Thet ar NN Anda.

ADDENDA
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ADDENDA.
1. Kapitel.

Omthe eller och the-rasSpråk.

deffe som har revan
omtalte och bestrefue arv/hasivcr lum: ock
swtd the Swenstas förstaankomst adenne
Orten/ päl8mjt der omkring/ kunnat rä-
kna 10.3 11. andresomhwar och en försig hade sit siirstllte

Srräk/och sin egen Sac*heman etter Hfwerste öswersig;
iblandhwilka the Myncquefler tfferMync*u(Tar woro de
förnämsta/ och särdeles för deras stridzbarhet de namn-
Mtmigste. Thesie Hedningar bodde ,2. mjl ifrån Nya
'vwerige/ och woro dageligenhos de Swensta och kiöp»
stagade tilhopa:Snillatwag t»ar titderas tand/ ftenog/
fullmed hwasiagrästenar/ ibland moms/ barfot och som-
KgMdes medinströmmax/atde Swensta matte gä och
marchera t wattnet/ fa at detgick up underarmarna pä
dem när theskulledjt/ somgementtgen skedde en/ etter twö
gånger omahret/ medFrjs/Kettlar/ Mor/Hackor/ Knif-
war/SpeglarochKoraller/ tilathandla omBaftver och
andradyrvare Skinwi^ror;Mmsmarta RaftvarochFl-stare (hwilka fat et flagsflinsom ser ut Mm Sablar/

mm



MMmed längre här/ och silfwerhar ibland/ ljka som de
bästa Sadlarna (och helsmidda bäftver-samt stvartaE-
kornstins sällar etc. Sådanadyrbara stin/hadede^Mc-

mast at sälja. The bodde uppa et högtberg / som
war machta stvart atkomma upförebranten, ther hade
the en Skantz eller befästningifyrkantbygdmedPalzater
omkring/ hwllkendebodde in om/ pä sadanr sät somtilfö-
rempass. 129.finnes aftitat:derest de ock hade Stycken/
sina jernbasare/ at stiuta och sigmed/ om det
stulle bara tilkrigs. The äro starcka och ftyfwabädeun-
ga och gamla/ et restligit och oförsträcktfolk. Närde sto-
ta strida emot nägon/ bruka de intet Hare^wärjan/ u-
tansts alla som en mur / ss länge det är en qwar: De
twittgade ock the förraomtattc L^rb^rei-,at wararådde
försig/ sä at de mätte waradem underdånige och fiatt-
styllige; ty de woro intet ss^ manliga at fora krig som
M^ncqveKerne, derförede och woro sIrädda/ at the in-
tet torde kny/ mycketmindre gä tilstags emot dem; men
stotadoch nu denne tiden wara mastedets igenom örlog
och smittosamma siukdomar utödde och forminstade.

FördenfiulesterminSal.Farfader !^. c^lmpanin^
hafwer jämwäl detta omdese Hedningar/ jnnte et lttet
Vnc2bu!ariumuppäderas Språk antecknat /hafwermcm
ock welat dethär införaoch tillägM / tilat wisa denät-
stilnad som är eniellsln desie twckme sammangränsande'
folkz Spräk
Iteactfin. EnSÖta

En Qwinna.
M. Swäger.
Generoo. God WäNN.
Agsndeero. Wj aregoda wänner.

Chanooro-
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ChanoorohifT. Jaghäller mycket af tig.
jihadajsero. Minsynnerligt gode wän.
Otzkanna, From/ god. sZatzioore. Koka.
Orocguas. Kött.
Mnadra, danaära. Bröd. *

.
Onasfta. ©$) tiktMadis.■"".* ,
Oneegha, Canee^a. 3Bäftt*
Canequåffa. Dricka.
Tzåtzie» Sitt och hwila.

-
Sifchijro. Ma.
Najhha;. Ja. Tsfta. Ney.
Honon jaijvo. Jag armätter.
Hije. M.Hifl; Du.
Gaija, Har du. :
HrjVe. Andra saker. ':
Téftagåije, lagharintet.
Ahghoora. Zaband. Me tbe Barbarers Penningar/ 0M

HMkas art och bestaffenhet tilförenep. IZB iförmalt är.
Skajaano. Distiare skin/ fe ut som Sabel/ och arednbara.
Sandergarjaago. Bafwer, . "

Kanjooga, Ajung. Biörnhud. , >

N«daha»e. EspanstiN.
HrSha» Älgzhud.
BiN«. Räf
Skåiraha. Kalkon.
Håque. SkINN.
Kajuncke^ehåque. Skatta
kaatzie. Kom hjt.
Zatznari, War snar-Achöxa, Strart.

Avarunfi,
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Stor tack.
Katzha gaiie. Hwadhartu.Kareenach. Kttjf.
Kareenac* téfta hije gaij£. Jaghaftver iNgey kNjfät tig.
N«hh» hiff gaijeKareenach. Jo/ duhar kttjs.
T^fta Zo.roncka. Jagförstår intet.
Hije Zaroncka. Men «W förstår.
Ser«quackfi. Duastelack /ond.
Taefta,ta3fta. Ney icke heller.
Älnhoduraada, Hwad Wil tU>
SKaddanijnu. Wll tu jalhaeller köpflaganägok.
Anhooda. Hwad.
Katzera. Kläde.
Anjaza. Stötta.
Khaalis. Strumpor.
Atåckqua- Skor.
Kahöroonta,Kar»da» 18ofJ&
Kazeequara. Sivard.
Tianijgo otthoho.rha> Huru mycket penningar wil tu

hafwa derföre
O«ntacK. Gryta/ Kettel.
Kaatzie. Faat.
Karawnta. Steen.
Chanoona, Tobaks Plpa.
Ojeengqua* Tobak.
Omiffe ojengua. At rökaTobak.
Adagen, Hadoogan,
Uthfiifta. Eld.
ZarunckaKah»iéh« uthfiifta. Katt tU giöra4lpEld.
Koona. Stor. Stiinga, Ljten.
i-2i^e. EnKatta,

:: Abgarii(»,
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Abgariia». EttHUNd.Tefta fischijera. HllNdkN bites intet
Haag». Hiort-
SaraKalia Haago. Skiuta Hjortar.
Kafsha fcha?aenu. Gifmig detta förintet
Chotfis chijrffi. Sihar tag»il gifwa tig
Hie kakhto fchssnu. laggiftver tig tetta igen.
Hoo. sota giöra/ det ma sa wara.

"

HoonaSattaande. Jaggar nubort.

The Myncquefférs RakNlNg.
önfkat * i. Raiéne Schaaro

-
14

Tiggene. -
> 2. WifcK Schaaro.

-
15-,

Axe - -
5» JaiacK Schaaro

-
16,

Raiéne -
"4. Tzadack Schaaro -

17.
Wifck . -

5, TickeromSchaaro
-

18.
JaiacK 9

-
'6. Waderom Schaaro -

19,
Tzadac* - -

7. Ty^enid.Washa -
20.

Tickerom - -
8. WashaneWasha -

100,

Waderonv - -
9. WashaneWafshaönfkatioi.

Washa - -
10. WashaneWafshatiggene102.

On&at Schaaro
-

11. Washa ne Wafsha Axe 103.
TiggeneSchaaro

-
12. Wusha ne Wafsha rajene_j.

AxeSchaaro * 13. &c. &c. 104.
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2. Kapitel.
Omnägre markwardige och sällsamme tinguti

£g|j|Mfom man hafwer begyntdenne korte Tractaten
|§||S| om America igemen; altfa man ockden sam-Js^gisjgima der med anda / och den cuneufe Lasareu/na-

gremarkwardige och undersamme ting/ deruti M
etstutsom kortast meddela. Ibland de mänga och ätstil-
ligestagz FoglariAmerica, som böra ihogkommas/ sy-
neshar tvål watt nt nämnas en som kallas Canades, och
hattes förewara den stonesta asfoglarna pajorden:Hanär ohngefer sä stor som en Fasan/ och hafwer pä ryggen
ochhalswa delen af wingama en hel livs himmels blå
Färg/ men underbuken och wingama en watachtig och
spelande auror sarga. Stierten och de störste fiedrarnaaro med en glänsande Köttfargbemängde/ och med Him-
mels-blä insprängt; öftver ryggen ar han gräsfrönochglansande swart/ hwilket trafiig ifrån det gula/ blå och
de andra fiedrarna affticker. Det stonestapä denne sogel/
ar hufwudet/ hwilket med brnn-röda fierdrar ar betackt/
samtmed gröna/ gola och blekblä sammanblandade/ somgifwaet härltgt sten ifrånsig. Ögneläckcn are hwitaoch
ögnestengoloch röd/ seendes ut ljka som enigull infattatRubjn / upihufwudet hafwerhan ock enCinobe^tot» fie-
derbuste/hwilken lyser såsom et glödandeEldkal. Denne
fogel stal ock wisa sigmycket milt och förtrogenemot be-
kante/men emot stammande grym och yftig/stal ock wa-
tahelbenagen ätstittige Språk ochmelodier at efterapa.

Ibland de sma foglar uti America aroock icke the de
A a . ringaste/
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ringaste/ som affomlige nämnas Coiibry,HummingBird
eller Summmden-Voqel/ demman ochbilligt fan kalla
de minsta seglar iiv>årlt>en/emetan deras hela kröp/ar fö»ga längre/ änen let afet finger/ hwilka doch intet gene-
reras fom infeéter, utan ordentellgcn wärpa agMch u-
timdembryta ut sina ungar. Det angenätztMste ochsom mastar förundranwardig^t pä/ desic sma soglar be-
star ideras fiedrar/ hwilkaihögafärgor/ samt glantz och
wedersten/ wijda öfwergäde stiönestaPafogle-siedrar/ sa
at de gröna siedrarne t glantz och luttre kunna jemföras
med de stönfteSmaragder, samt de röda med Rubiner..
Desie foglar wistas samt sokia sin födapå t; stöne Ame-
i-icanisteBlomfalter/ flygandes frän den ena blomman
pä denandra/ uthur hwilka de såsom bijn fugaboning sig
til föda/och/ sa längede sittia päblommorne/ ftächta och
darra de nlid sim lingar; fa at en sädan fogeltillika med
blomnDN tå giftver et sa liufiigetoch harligit anseende/ at
manbilligt kan nadem beggettlsammansweden Juvel,
hwaruti en lefwandeädelsten sitter:och fastän de tillika
med lifwet en stor dehlafsin stionaglanhoch fägringbort-
mista/ sä blifwer dochhos demjemte färgan/ enmycket ko-
stelig och angenähm lucht qwar; Hwarfore ock de Ame-
ricanijie Owinfolkenbrnka dem til örhangen/ och för en
serdeles dyrbar klenod och prydnad wio sine öron hänga.
Desie soglar öfwerförasoptarkade til atstAige orter iEu-
ropa, derde som en särdeles raritetuti Konst Cabinetter
upwisis/ fafbm iagoch nägre sädaneiAfleflbrensj^en
Elise Brenners Cabinet fett hafwer/til storleken CC^fla^näten ongefer somhär hos fogade figur utwisar.

Ibland
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Iblandfistarna utiAmerica,ar ock walundranwart
et flag jompä Tystakallas See-Papageyen -. de haftva
rätthelt stönaoch glimmande ögon/ hwarutinuan ögne-
stenensii linsoch klar är/säsom enkrystatt/ ochuti en ring
influten/ st grönsom en Smaragd: utaf samma flagz
färga ar ock des fiett. Dehafwa inga tänder/ utan käf-
tarnesa waldenöfresomundre/ beståutafhärdt och starkt
ben/ afsamma färgsomfiellen are: de leswa utaf alle-
handa musielsist/ och kunna emellan desie nämde käftar/
likasom emellan twenne qwarnstenar/ostron/ mustor/ ochannor jadanstalfist sönderbrasta/ och således maten deru-
tur bekolnma; denne fiststal wara mycket godatäta/ och
iastoc/ atmänga utaf dem wäga öfwer 20. marcker.

UtiLraglien finner man twanne mycket fistrikeSiö-
ar/ utihwilkanär det är dunder etter stormwäder/ finnes
der til stor ymnoghet afensatan feter fist/ sä at Inwä-narnabruka denistattet försmör och smälta pä sin mat.

Pänägre orter uti America finnes ock et flags litet
och öftvermattanartigt fyrfotat diur/ som kattas
ci^i- etterFliegm-fänger/ somlige utafdem äroljkasäsom
med Guldoch Stlfwer alt öfwerbestickade / och somlige
med gröne/ gule och andra angenahma sargor utsirade;

A a 2 de
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tegiörasig få gemena med mmnissian/at deutannågon
rädhoga ställa sig inhos dem uti deras hus/ hwarest de
ingen städagtera/ utan faftmehra ransn huset ifrån flu-gor och andra siwana Mur; ywilket de med en siidan
klokhe: och bchändigyet förrätta/ st at inankan sig wäl
deröfwerförundra. Ja dearosä tatnde/ atde ock wcdmal-
tjder komma och ställa,sig inpä bordet/ ocft jagabort fiu-
gorne utafoemsomderwldsittia; desie lägga sina äggj
hwilka de med jord VttUcka/ MlamdenfiedanutafSot>
stenetutkläckas. Sä snart en sädanblifwer ihiälftgmsii
mister han ock sin stiönhet sch bliswer helt bleker.

Ibland de diursom kallas inleÄ-.ärocketmärkeltgit
utiAmerica, som pä tystanamne den FllegendentTiger.
©ene di*på kroppemedatstilligefärgor beHrängd/ ljkasom
et Tig.r omr/ oc[)ttlfto?;fe!cafa.ftot som de stora Torndyf-
lar; oesshufwud ar immigt ochhafiver twenne stora ögon/som äro grönaoch lysa som en Smaragd: tefj mun
ar med twannehärda och mycket starpa klor bewäpnat/
hwar med han det som honom tvättet til rofz fasthätter^
medan han det förtärer. Dcst hela liff ar med et härdt
sch jwartachtigt sthal betäckt. Under sina wingarsomock
atoMaf en tiock och fastmateria; har han och fyra sina
»inget/ sa lena som et Sidentng/ och är for det öfriga
med 6 föttersorsed / hwilkahwar och en haftver twänne
leder; om dagen fångar han flugor/ och andra sådana
smä diur jmenomnatten sitter Jan pä trän och siunger.

Der finnes ock et flagz flore stugor som de indianer
katta Cucuyo,hwilkä nattet gtfn>a et fa starkt stenifrån
fg/ atman icke allenast på teför/.lanbruka demistället
ftc livs och wägwOre; utan ock ter widstrifwa / och

den
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dengranuesta styl läsa- Nar de indianer omnattetidwil^
liaanställa sin jagntng/ japlägadebinda sådana wid si-
na händer och fötter hwarigenom de da sa wälkunna den
sawlna förrättasåsom omdagen. Sädane lysimdeFlw
gor haftva ock mgång om ett nat utiSkansen- chnftina.
iNya Swerige/ strämtalle Soldatcrnc igewär; tet
at the fingo se et stycke derifrån sädane flugor tilstot myt'
kenhet tätt.och liust lysa/ mentc the intet annat än at fi-
enden med brinnande luntor skulle kommit anmarche-
rånats.

UtiPeru waxer et flagz gräs/ afhwilket ömen siuk
fat någotihanden/ och han bliftver der öfwer ängstig
och bedröfwat/ blifwcr han säkert död/ men wisar hansig glad/ sa kommer han til hälsan igen.
IChiliutidalenLampaais,mjl lfran St.Jago,fine^

©ef en örtsöm str ut som Ocymi eller BaQUca, 'enhandhögi hwilken dageligen omMidsomarsmänad är öftver-
täckt med Salt-korn ljka som pärlor / achtas af de Ame-
mericaner mt)c£ét högtoch hafwet en fin delicat smak.

Uti Virginien waxer et stagz gms som' af the Engel-
ffa kallas Silcfce-eraffe eller Seuden ©rafj : det hafwerlänge och smale blan/ uppä hwilka är en fijn glänsande
Subftans, densamma tagesochspinnesder afgod Siden;
hwarutas sedan ätstilligt stagz tygblifwcr wafft

Pa jorden widN.SMrige sinnes öfwerfiödigtmed
Musilor och allehanda staler / samt annat som der iwat-
ntt och Siöstrandcrneligger; hwilket synes giftva tilkän-
na / som Det landet fordomstola städt under watn. Jord-
man haswer ock der den att/ at mankan sa m Nag och
fä Korn igen/ och nndertjden ja ut Korn och bekowma
Mg igen/ som ln§. 3,LindftrömbeHltar.

28®
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* Wid N.Swerige tsarer ock etlitet trä/ som ser ut
nästan som Enebärsträ/ och kattas der Savan, hwilkct
stal haswaden kraft/ at det et Stod kan gtora oftucht-
lamt/ och innannagre timar ett otidigt söhl frambringa/
om man allenast en hals hand full der af giftper henne
in: fomMag, A.Nudmanberattar.

«På öttHifpamoia ar et gausta högtberg/ widhwil-
fete fot ar en wijdoch storkula500.steg ifrånHaswet be-
lägen: ingången eller gapet på denne kulan är ljk en stor
port ellerdörpå et stort Tempelibochtwjs formerad.I
dänne kulan hafwer sig en gäng en steppare / efter den
Spanske Gouverneurens befalmng/ wägat med nagre
stiep; Varifrån han meD största lifzfara änteligen är
kommen/ och berättat/ at der utimånga floder igenom
förborgadeCanaler/ löpte tilsammans såsom til et hol el-
ler pump/ som förorsakade ätMige wattuwärflar ochbuller samt brusande.

UtiFlorida,enhalfmjlifrån De^ranfoflaé Fästning/
ar ahr15*49- 29. Aus^. en Liungeld af Himmelen neDer^
fallen/hwilkenförbrantall grödanpå markene och foglam-
ailuftm/ samt upwarmt sä watnct/at fistarna til stormyckenhet aro Der af döde blefne. Sedan denne Elden
hadei3 dagarbränt/ förorsakadedeten osundLufftochmyc-
kenstanck/ hwarutafock mängamennistior äro blefne dö-
De/fomCapit. Laudonniere ibland ätstillige anDra märk-
wärdigheterisinastnfter förmaler.lastuteligen: Store<lro Horans VOåxt ialle Land/ ock iblandalt
Folk/ tyensom acetat ther nppä/han finner af$*
damstor klokhet.
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De Feel som inkomne äroiTrycket
skola således rättas.

PAg.g.'itwi.Adventuum, Idé AdVenfum. l.2;.hwaror/läs
M. wahror.p.27,1.'8.t1k/lästil.l''44 l.l.Bcrsthen/läsPärschen.p.52.l.1.nägxc/ läs nägre. p.s:.l.9-än/ läsare.p.sf.i16.fnifjt#
l>arhct/ läs fruktbarhet, p.j-7.1.4.Africamoc^Magellanicam, läs A-
fricam, Americam och Magellanicam, ibid. J. 30. Cammiillaricr, läs
Commiffarier. p.60A.18-förkoftanae/ läs förkofrande. p.61. l. jr.
waff/ läs pasi. p.pol- ,8.wenl./ läsunderdånige-ib!6.l.24.wänlige/
läs undcrdamgst- p.91.l.14.hade at denne/ läshade/ denne. p. nu
l.^.ftuentlig/ läs fteuntlig. p.i;^. s. »6. storeken/ läs storleken.Elliest finnes ock här wäl nägre fint sma Trpckfeel/ såsom Bok-
siäfwer och Comata antingen försatte eller utlatne / hwilke dm
Zunstige Läsaren sielfbehagar til at rätta.
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