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Stormächtigste Konung
Allernådigste Herre!

DuruwälWderMong-
lige Kay:t/ ideke oroliga
krigz-tjder/ lärer wara utt"^"^^ Mänga otålige andra högstangelägnare och wiOtigare wärff inlä-ten/ fä at det et) ringa dristighet synnes

wara/med en fdlitet/ i förstapäseende/
angelägen ißateria,m förGoers Mongl.'

a 2May:ts



May:ts Höga och Majestetelige Thron
at framträda; Dochibetrachtande säwälder af/at dettaLandet/ som kallas
Nya Swerige och detz Mwänare / om
hwilka denne Tractat handlar/ äro go-
de Swenske / och the der til med W-
ders Nongl. Way:t och Sweriges
Srono / ey sä länge sedan med under-
sätlig plicht och lydna förbundne warit:
Säsom ock den höga oZ i ewigt Minne
blifwande Kongl. Näd och Znnest/som icke allenast Gders Nongl. Waje-
stets Högst

-
SaligeHerr Fader / Mo-

nung c^kl. den XI. Glorwyrdigst t
äminnelse / utan ock Mders Mongl.
Way:t dem afwen wal allernädigst
med omfattat/ och theras ewiga Ca-
lighet/ ljka som ännu warande theras
Nädigste Dfwerhet/ högst

-
berömligen

befrämiat hafwcr: Nr jagder af be-
wekt worden/ denne korta iieiarionon,

Eders



Wders Wongl. Way:t allerunderdä-
Nlgst at dedicera. Ty däHans Högst-
Salige Mongl. Way:t/ uppd bege sine
gamle Undersatares iAmerica giorde
allra underdämgste ansökning/ omnä-
gra andelige Böcker och jkickelige Präst-
man / dem alt sådant iNäder sörun-
te / och af en ogemeen och oförlikelig
nijt omMudz ähra / och de wilde der
kring wistande Hedningars omwändel-
fe til Wud och Saligheten / pä egen
Kongl. bekostnad/ igenom trycket lat
utgå / min sal. Farfaders och Kyrkio-
herdens Mag. Joh. Campanii pä t>efe
Barbarers språk öfwersattesuckenCa-
techifinum, och den samma tilljka med
de andra gudeliga böcker nådigast bp
wersände; ar icke allenast the Swen-
ftai Khristendom / som nästan aldeles
war 'försallen/ d nyo uprättat/ och i-
ftän wilfarelsens mörker befriad / det

a 3 de



di allena näst Bud/ Gders MonA
May:ts Högst-Sal.Werr Vader och
Gders Wongl. Way:t tilstrifwa/ och
med tujendefalts lyckönssningar uphö-
ja och berömma: utan ock de wildeLar-
barer arv der igenom / medelst MEr-
råns tilhielp sä rörde / at de med stor
förndljelseoch undran / helt gärna höra
den samma/ af de Sweujke sig förelä-
sas/ ja en del der utinnan sina barn as
de Shristne underwifa lata. Hwilketsom det ar ett stort MERrans wark /sa lärer det ock framdeles genom Nuds
wälsignelse/ winna widare framgäng/
Hedningarna ewig Salighet / och Mo-
ders Nongl. Way:t ewärdelig ahra/
lof och äminnelst tilsöra. Hwilket iem-
te den högaKongl.Nad/afHans Högst-
Sal. Nongl. Way:t allernädigst be-
wist / fördristar mig i försäkran om
Wders Mongl. May:ts etnot allom

högst-



högstbeprisiiga Näd/ Utta fdfom m
wälmentGaswa^ in förWders Wongl.
Way:ts fötter/ uti allerdiupestawdrd-
nad underdanigst at nederlägga.

Mud den Mrahögste/ som böijer
Konungars och sine Smordas hettan/
til sädane gudelige wärks förfrämjan-
de/ han som ock utkouat Mders Wongl.
Way.t tit en Konungci Förste öfwer
fin Israel/ och saunderltgen genom W-
ders Wongl. Wayits stora Hieltemod
och kringhela wartden kunnige glorieu-
fe aäioner,mderflagtt fitt folks fien-
der:Van bestydde och bewareän wida-
re / for sitt helga namn fint Gders
Nongl. Way:tv påbiffen näst Nud
få otallgas Sällhet hänger/ iftånallstä-da cg fahrlighet/ kröne GdersMongl.
Way:t alt mer och mer med lycka och se-
ger/ stadfästeDder Mongl. May:tden
fm Kvngl. Thrvnen / ftmt hela det

Kongl.



Kongl.Huset utiall önstelig trefnad och
walsignelst/ samt odödelig ähra och be-
römmelse;hwilket med alla/ bäde gam-
la och nya Swerigesundersitare o® in-
byggiare/ af innersta hug och finne ön-
star

Wders Wongl. Way:ts

4

Allcrunderdanigsic och troplich-

Thomas C. Holm.



Företal
tilden gunstige Läsaren.

Et torde Mafwentyrsnägrom/ stsom en sMsam och onödig spsta förekomma/ det jag mig före,
tagitDenneTractattn om rrovincienNpa Swaigt/som nukallas Penfylvania uti America, at samman^ssnfwa; halst jag det samma Landet/ som sä sierran Aän detta

tofot Swea Mffe är bMgit/ aldrig med mim ögonbesedt/ ochDet der tilmed nualdeles ifrån Swcriges Cwno afhändt är/ tor-be ock derföre spnas wara lika angelägit/ m»iftttm nagMtmt)m-dmffc hade/ eller icke:Menhck> tilhafwcr mg icke dessmin-dre wisie jliäioch orsaker drifwit och upmuntrat. ty fast än detta
Landet nuunder de Engelstas jurisdidionhörer/ blifiver detljkwäl
«f mänge Geographis och Hiftoricis kallat NpaSwerige: detwaw
der ock ännuofdmZamle Swenfle kolonien bebodt/ wärt spräk
klart och fullkomligt der tält/ samt den rena Evangeliska Läran/sä rent och oförfalstat som hos os/ genom Guds försynoch n/f*MandeKonungars/ Höglofl. iäminnelse/ samt hederlige Präst-mäns försorgoch^sparde möda fortplantat oAbibehälkn; S»icke oanständigt synes/ ost med rättansgonftitt^P ät minsto-ne där om.chafwa böra/hwilket likwäl nu #nes/ säsom pä ptttt*
sia blädden ligga /at falla Athur manna minnet/ sä ät rätt fäs-imnas /som här om/ nägot wistweta.til at berätta. Hwar-
Öre ock iankdnmgder af? när jag förnägre ährsedan/ begpnte
MMnsmseHe Paper och f?riffer/ som ännu kunde finnasMar/



ifttt min sal. Farfader M*g. Jok CairifSänim Hofm^fovDömPaflw
iFrösthult och Herenwij/ och der ibland / förutan D.M.Luthcrj

Catcchismum/ som han uppa bet där t orten gängse AmericanifTe
språket/ den tijd han roar der Prädikant hos ben ©rDenftaCo-
loiiien,öfwersatt/ och med Dedication til Hai>s Högst-Sajigi
Ksngl. Maptt Konung carl den xi:tes Herr-Fader/ Konung
carl Gustaf glorwprdigst i åminnelse förfärdigat/ fann fätilt
wal Ktffillige rara märkwärdigheter/ angående sä wäl bet siclfwa
Ämericanijla^anbet^situation och bcffssffenhet/ &$ Inwänaresame
th«as språk :c. Ty på- dtt sådant icke aldeles mötte förfaras
och iförgätenhet komma/ begynt? jag detsamma/ wid ledige stum
der at tilhopa leta; hwrlkct/ sedan jag bet jämfört/icke allenast
tmb min sal. Fader Mr. Johan c. Holm, fflft» ock den ti/t)en dm-
sammastädes waritv utan ock med andra lärde sch trowärdige
Mäns skrifter och berättelser/ och detinågon ordning bracht/ la-
to straxt wid desi ästäda«de nägre förnäme sch curkufeMän sit
goda behag och omdöme der til förrmrka. Isynnerhet må jag
har ,billigt,'nämm / Hans Hög--Grfi.Exceli, Ksngl- Radtt och
e^snienten Gref Belagt V.rmstiema / ware Förfäders och
Fädemes Lands Antiquiteters och bcrömlige iho^kommelses/ höga
Ware ochbefordrm-e/ som ibland sim förnäme och högwichti-
ze Ämbetes beställningar? icke allenast bewärdiZade mitt första
Projed däp uppä/ med nädgunsiige ögonbefr/ utan ock/ tilstörredes
feta igenomläsq/ ochsi » höga ynnest der widhöra lata. Der til
lmdsom jag nagre Gr bort ät/ haft någon beställning widKom
Zclige Antiquitets Archivum,hwarest beiynnerllgen förhänder haft
w<S/ til at sammgnsöka och iftsn glömstone^s mötker befrja/ alt

hwad>



hwad som HM kan landa / til wära Förfäders och Fadernes
Lands heder och ihogkommelse/ sä har jag ock detta/4itom mine
oiciinZne Mor/ widledige jkmdcr sammanhängt/ hwilkct ock icke
utan stal förmodeligen der ibland lärer funna räknas :särdeles
somHär utinnan icke allenast (fast än korteligen )berättas/ om the
SwearS och Göth^rs af urgamla tjdcr h/ir ifrån til
de utfärduv hluu de sig der stdmnera Aedersatt och bygdt / samt
Hedmngawa uti den Christna Tron/ der a orten förstunderwisat/
jemte siclfwa Landets och des Inwänares art och beskaffenhet: m
tan ock/ atstillige Konungar och andra förnämeoch hederlige Per-
soner/ warda här namde/ som nu are wäligenom dödenafgängne/
men doch hos efterkom,ederna/ försineberömligegärningar och wäl
fördelefweme/en höglosiig åminnelse och lofwärdig ihogkomelse för-
ticnt hafwa hwilket alt/med fiereandre orsaker/ migän wldarestyrk-
te tilFädmies-Landsens tiensi/ denne korta Tractatcn at omstrifwa
och sedan til trpcket befordra. Jag sörstr mig färdenstul tilden
gunstige Läsaren / at drr han något sig tilnöije här utinnan fin-
nandes wardcr/ behagade han det tillstrifwa/ icke sä mycket min
ringa ftijt/ som jgg här widkunnat anlägggia;utan fast mera
de atstillige lärde/ förnäme och hederlige Män/ hwars skrifter och
berättelser/ jag til desistörre fullkomlighet och wiGet/här widkun-
nat mig afbetiena/ och pä sine ställen tilbörligen nämde warda:
allenast det förmodar jag / at hwad jag utien god mening/ en-
faldigt upteknat/ den til ynnest benägne Läsaren / lärer med gunsti-
ge ögon astada / och til det bästa uttyda;hwar nud jag honom
Gudalzmächtig troligen anbefaller.

b 2 Denne



Denne Tractatens innehåld.
Mn Mörsia Boken.

DmAmencai
CAP, a£*
1; (Dm America lgemen/ beg belägenhet/ för-

delning/och huru den samma as theMu-
ropeer är bebygd/ sa»m i;vvab fir2>ege-
ments form theder fom. i

Huru/ pä hn^ftd ttzd/ och utafhn?llka
Muropeer America förstar uptakt. 12

3. Vm tl>C Americaners härkomst / pähnmd
sätt / och igenom hwad rongar / sa icvnt
thesom diuren/ areidm nya Marlden/
eller America komne. 21

4. (Dm the Americanifre Länders ftucht-
barhet 25

Men Undra Boken.
Om plovmcien Nya Swmge/ el-

ler



kr som den nu kallas Penfyf*
vania, uti America,

CÄP.
_ Pagi

I. (Dflt Frovincien $lf& ow&iseX&ib ?irgw
nien, derns b<AÅ&cat)& sch fmchtbMhet 2s:

2. Vm Nya Swerige/ til Made förnäm-
sta orter och namn/som pä des bifogade
aftjttting finnes/ korteliZm beffpiftpit Z6

3. Dmnmderlekm och ährsens tjder/ utiVh>
ginien och Nya SwenZe. 46

4. VmVirginienoch der wid gränsandePro
vincier jfiya MjMlattd / n.Holland ochn. Swerige/ pä lyxmb tljd/ ochhuM
de «f the<llhrlstne hlifwa Wfnndne. n

5. Gm Vlya Swerige/pähwnd tijd/ och <^
hn?adtilfälk/ det wardt utofti)t@wm?
ste förstbestglat och bebygdt- 55

s. Vm Gouverneuren Johan -Printz AeA til
NyaSMerigeähr 1642. G

7. Gm Folketigemen som reste tilVirginien,
och huru de Americaner haftpa sig Mlvt
dem fschällit. 66

O. Huw



CAP. Pag-
8. Hum che Swensta hasiva bebygdtNya

Swerige/ och hwad fsr fkansar och be-
fastmngar che der uprnttat. 72

5. Hum che SwenffabortmisteNyaSwe-
rige/ ochhwilka som der öfwersedan \v&
rit radande. 73

10. VmcheSwenffastilständutiNyaSwe-
rige / sedan detkom ifrån Sweriges (^rö-
na : <>uru höZlofiigiåminnelse H.o^
nung carl xi. sswerstickar til dem
präster med Gudeliga böcker/ och wid
hwad tilständ the dem/n>id theras an-
b>mst funnit te. 84

11. (Dm che Swenstapt:A^m4ti/ som först
planterat Guds Församling uti America
och Nya Swerige. 106

Ihen Iredie Boken.
Om the Americaner wld NyH

Swerige eller Penfylvania.
I. Om



cAP. pa^
I. (Dm the Ameriesners härkomst Oå)fpmi

n>ld Virginien ochNya SweriZe. no
2. C)M the artochbestaffenhet/dep sammastädes. 120

3. Om samme klndebonad. 124
4. Omcherasmaatoch dryck/ och hum cheden samma tilreda. 125
5. Om cheras hlws och boningar / samthus-gerad. 127
6. Om cheras Gifftermäl och Barns upfo-

siraltde. 1^
7. Om theras exercitier och hantering. »33
8. Om teerna köpenjkap och handel / samtpenningar. «5
9. Om cheras Osivechet och Regemente/

samt Lag och Ratt som hos dem fsr-sftpas. i^
10. Omchemskrigoch wapnisamt grymhet

emot sina fiender. 144
ii* (Dtl?



11. Wm chiras Trö och Gttdztiettst/ stmt
hwad fsrhinder dem areiwngen/ at che
swarligen warda til den Christtta Reli-
gion omwande. 14.6

12. <Dltt che Araericaners t)|b OC^ begwfmtt-
Zap/ samt sorg sfwer de dsda> m

MMWerde Boken.
En Orde- och Samtals-bok pck

ofwan:de språk/ bestä-
endes afäthflillige sma Kapitel och
Delar.

ADDENDA
L Vm the Myncqueffer eller MynckuflarjHch

theras SpräL. '
1 ■"' '"'") l8°

2. Vm nägre markwärdige och sällsamme
ttttgUti -America- 185

Then
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Then första Boken
1. Kapitel.

Om Americaigemen/ dest belägenhet/ jördelning/
och hurudensamma af theEuropéer är bebygd/
samt hwad förregements torm the der föra.

ElaFordenes rundaMlot/ be-
stämdes afwatnoch jord/ warderutaftheLär-
da och jordennes bestrifware uti den gamla
ochnyawerldmfördelat.Dengamlatverl-
den är den ihwilken wij boo/ och begriper
utisig ftm liggernorr ut/

öster/och^k-icam,söderut;DennyatVerldenkattas A-
merica,ocharbelägen waster ut/hlvilkenaftven sa walhaf-wer wartt til ifrån warldcnes stapelse/ som den gamla;
Men osi sombeboo den gamla werldm/ är den samma se-nare bekant blefwetr '"Och ehuru »dl man här allenast
tänkt wijaen liten Relation eller Vestrifning om tenAme-
ricaniffe ProvincientTVÄÖwecigetViO V ironien: sa sys

A ms



iieldo^h widdetta tilfattet ey otienligt/ "man ftrst om
America,eller (somDen aftheSiöfarandeka^fattat/ iaemennaaot formaia matte. Hwadsordemnm
deftbläaMtwidkommer, sähafwer Den efter thenlär-
?ePÄ^Ciuveriia|Wttrtttö/ öster ifrån/ o<^"J* £T
lanäcum ock /Ethiopfcum, wäster / MareddZur Mer Pa-
dficura, fSet'Fretum Magellanict.ruOC^ Terram Magel-
lamcam norriMare Glaciale och de landunder Polo Arfti-
co wSÄwUn«rt mast alle Geographi och Lärde/
hwilkadenbejkriftvit hasiva/utt AmcricamScptentno-
nalcmochMeridionalem,samtdes tilhörigeoar;esters^
som Alftvanaturen hafwer den samma således menom ett
Wswid vas

"
nnjlbrett fördelt/som kattas irtUus Pa-

n^ etter Panamicis,fd at hwad ofwan emot nordenM-
gerfkattas denNordre'och nedanföremot löder/ ven So-
dre America. . « ,^«

G\rv cnrdre Americabelangande/ ftär Derat marka/ftrst/UMnusMexicanus,stora floden/ s-Laur/ntiVÄ^Ssedan desi hufwudprovincier som the Européer
sig därbemächtigat och bebygt haswa/ afhnnlka desie are
the förnämsta. ... i .^Mexico,eller Spanien:dennearden förnämsta
som the Svamer besima uti America,och ar afFerdman-
LCort^o, en Svamor Anno chr.j zh intagen ochun-
der them kalt:^drutiar en stiönstad ihwUken the
Svanstas Vi"^«/hafwer sit Reiidens: lämwaloch Ar-
kiebistops säte och Universitet.

Hy« Mexico, eller somsomlige Det jafla:Nova Qra-

nada liaaer ofwan föreNyaSpanienochbeitdr af atjnu«;e KoniV^^^ the|pan|r först '5,8

hafwaupftmnit:har finnes ©u« och Sllfwer/Mm raller
samt ätMigeflags dyrbarastenar. rl^iäa,

2 Then första Boken.



Om America i,gemen. %
Florida, är ock af De Spanier uptächt/ ort Derforejäledeskallad / efter theDen uppa en Palmsöndag uvfim-

no/ hwilken the kattaPafcua de Flores: Thehaftva har afallenast en dehl inne/ med Städerna s.Matheoocijs.Au*
guftino; Menhwadsom widareemot Virginienligger/ in
tillStaden Carolina, dethörer the Engelsta til: the haf-
tvatagit det ifrån Fransssen Anno1600,hwilka först 1564.
begynt det atbebyggia: här finnes ock metaller, särdelesKoppar och Bly.

Ganada,nnl>er detta/ begripes i«gemen alt det öfriga
emot norden/ in tilFretumHudfonis,ochar jamwalaf the©panter förstnptächt;men efter the intet der ftmnonågot
särdeles som dem anstod/ haftva the det samma igenöfiver-
atfn>it/ farianOeéDetCapodiNada, eller 62? von nichts:
har tilhöraatstillige Provincier,iblandhwilkaare the för-
nämsta / Nova Francia, wid fiodenS.Laurentii,är Att för-raSecuioafthe Fransoser/ uti Francifci 1. regementz tijd/
förstuptächt och bebodd.' här finnesKoppar och bly. Qye-
bec,är hufwudstaden der uti/ hwarest theFranftstasVice-
Roy hafwer haftsittRefidens/ menar ahr1029.afdeEn-
gelska eröfradoch intagen.

Louifiana denne ar widVirginienbelägen/ och af
Fransosen Anno 1678 först uptächt, och sedan deras Ko-
nung tildra således kallad/ helaProvincien warder räknat
tilNovam Franciam.

Eilotiland,TerraLaboradoreflerNovaBritannia,
ligger ofwanföreNyaFrankrike/ tviDSinumHudfonis/
stal jämwal der finnas,Gull och Silfwer/ samt kostbara
stenar/ såsomMarmor/ laspis och Smaragder.

Virginia,här widdre theEuropeeste Colonierne, fasom,NyaSwMe/NyaMngeland ochNyaHolland:A 2 om



Thcn MaBoken/'4
omhwilkapå sit rum/ uti denandraboken t denm Tracta-
ten/ widare förmales.

EttstyckeafVirginien, kattas ock Marylanb/ eller
Terra Marise,hwar ifrån theEuropéer bekomma detbastå
Virginifla Tobak Twart öftver wastcruti) j are och na-
gre nyligenupftmdneLänder belagne/ ibland hwilka aro
Nort-Wailes,Sud-Walles och Nya Danemark: Hafwetsomder til ligger/ kallas Mare Chnftmnum; men hwad
si)m widare sträcker sig emot Polum Aräicum,dethörer tilTerram Incognitam.

UtidenneNordre delen afAmedca, 4;e jamwäl wid
stulet afnastförftutit Seculo, neml. ähr »686. och fölliande/
ätskillige NyaLänder och Landstaper/ som tilförene intet
haswa want theEuropéer bekante/ afen widnamnLudcw
vicus Hennepin, Mimonar; Recolleét.» Notarj Apoftol.
uptakte: hwilka emillan Nya Mexico och Ishafwet stolawarabelagne/ och wida öfwergä hela Europa uti storlek/
sträckandesig öftver soo.mijlilängden/ och wardaaf200.
Nationer folk lsom alle hwar för sig hafwa sine sarstilte
språk ] bebodde: blifwande der tilmed af en stor ftod somlöperigenom landet bewattnade/ :c. Han bestriftver der
jämte et öfwermättanstort wattufall/ wid ftoden Niagara
och emillan ftonOntario eller Fronrenac och E^rié beläget/
(fe ?äb.vi.)hwarslikemppeligenihelawerlden stalsinnas/
Det stalwaraösiver6c?O. foth högt/ och nederfatta utföre
et stort berg/ hwilket det samma itu fördelar/ sa at det pä
bagge sidor nederfatter: Watnet ifrån den strackeliZa hög-
ben/ stalbrusa fa starkt/ och gifwa ett ftdant donifrån siA
atPet widsurmanwäder 15.mijlwaghöraskan:och drwid
HenHenneninsbestrifmng dar om/ jalunda afritatsomdet
här bifogat finnes.

Han







Om America igewttt. 1

Hanär der tilmediden meningen/ at den norre de-
len afAmerica och lapan stola sträcka sig tllsammans/ ochgiftset anwisining/ .huruman en kortare wäg an tilförem
De/ och utan at 2:negänger parera #:quino£hai linien,stalkunna resa tilGhjnaoch janan; Hwarombem:teHennepin,
hwilkenil;:wa ährs tio stalhaftva bewanorat Americam,
uti sine 3:neRestbejkrifningar der om widtlöfteligare för-
Mler: den Förstakallar han/ Defcription dela Lovicia-
ne, nouvdleraent decouverfé au Sud-Oiieft de laNouvelle
F^ance &c. Den Andra Nouvelle Decouverte d' un tres
grand Pays, fitué dans i'Amerique entré nouveauMexi-
qué &laMer glaciale&c, Tredie Nouveau voyage d'un
Paysplus grand, que1'Europé &c. NuNyligast igMOM
trycket utgifne.
M^Odre Americabelangande /sä är derwtd at tagai

först/swviuB Amazonum,somfiyter österiftänun-
der linieri, utidet Atlantifte hafwet/ ochFluvius Plåtas el-
ler Arsrenteus,hwilkcn flyter mot söder Uti Oceanura: se-dandesi förnämstaLandstaper/ som äro fölljande.

Terrafirma^ ligger tillSinum Mexicanum,mitemot
ifthmum Panamicum, och kommer theSpanier til/ trär*
andes Der Uti ätstillige Provincier, jasom Terra firma in
fpecie, som och kallas Caftilia Aurea. Panama är en braf
handelsstad. PortoBelo, eller Portus Pulcher, ar en stiön
hamn wid Sinum Mexicanum belägen. Widare are/ Car-
thagena,S. Martha, Venezuela, Nova Andalufia^arabana,
Paria och Nova Granada,&c*

PerueflerßegnumPeruanum, åt den mächtigaste
Provintz, ndff Mexico uti America, och är Anno »529. t
Kon:Carl V. tid uptächtafenSpanjorFrancifcusPizarus
widnamn/ ifrånHWken tid/ han stadigt hafiver hörtthe

A 3 Spän-
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Svanike til. Sielftva Landet warder utt m Audientms
Mr^"<W fördelt:Quito etter Pwfeäura Qmti,ltg-
aer mst under Unien: afwen sä huswudstaden Quitum, uti
bwilken är Konal.Rätt och Universitet.

Losßeijes,e«et Praefcéhira Regum,ligger derunder
ock är aIMMitUtt Peru,Lima, Los-Reyesf Civitas
SÄ Mtort: denne ar den stiönesta stadutt Ame-
rica, först uptächt af the.Spanier Anno Har
hafwer denKongl. Vice-Roy densödredelenafAme-
rica sitt Refidens.

Loicharcas,ellerPraefcanraCharcarum,har utt
arhnfwudstadenLa Flata, eller Argentea ,hwarrest ock är
Erkiebistops sate. Potofi eOcrPotofium.i denneProvinsar
det bästa bärgwärkuti hela America.

Chili, detta landstapetar Anno1535. «f the Spamer
uptächt och intagit/ och är der temmeligen kalt: s. jago

etter lanum s Ja?obi
"

ar huftvudstaden der uti/ hwarest
Gouverneuren refiderar.

TerraMao-cllanica,haftver sit namn bekommtt af
Ferdinando Magellano, en Pottugist man/ hwMnNsamma Anno1520. hafwer intagit. Efter des belägenhet
'stal der wara temmelig kalt. the Spamer hafwader W
2-ne Städer/ s.Philippe och Nombre de jefus; men efter
der tmst kalt W" the dem igen öfwergifMt.

tTucumannia, t©e Spanier haftva masta delen här
afme/ och är s.Miguel etter Fanums.Michaebs bastå sta-
dender uti: S.Ja^delEftero, etterfanumS,JacobideSto-
rea,deruti dr Gouverneurensrefidens»

Paragaii, detta landet kommer ock de Spamer ttll.
BraåeMr Anno 1501, «f «t Portugiser upH/
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hwilka den samma ock ännu haftva ibesittning (oansedt
Holländerne haftvaftuler understundom tuat drifwa
them dädan) gtörandcssig ther godprofit/besynnerligen af
Socher: S. Salvator eller fanura S.Salvatoris, dr huftvud-
staden der sammastades/ hwarest ar Erkiebistops sate/ en
god hamn och ?:ne fastabefästningar. HarutiBrafiiien,är
ock nyligenenmycket rik gullnnnaupfunnen/ hwilken for-menes ahrligen'här efter stola kasta af sig en stor statt och
inkomst/ emedan detstriftves at iv diupareochlängreman
gräftvit in ät landet/ tu mera och rikare malmstalder fin-nas. Här stal och wara ormar utanförgift / och altsa till
math tienlige.

Amazonen,dr enstor hop med fmo" Landstaper/ som
liggia under floden Amazonen, och dre intet stort af the ut-
landsta bebodde.
<«^Ame som drebetagne omkring America angående/ f^oc^dre the förnämstasomaftheEuroperbcboos/neml.

AzorcsetterJnfulaeAccipitrum,liggiarattnärEuro-
pa,faatmanintet wälmt/ om rättare tilAmericam,efc
erEnropamräknas stolattitförende/medan dehörde theNe-
derländste til/ kallades de ock insulaFlandriae;mennukonu
made bongeniPortugalltill/ och dre til taglet ix.Hwil-
ka alla aromycket fruktbara; Tercera dr den förnämsta
iblanddem/ pa hwilken hufwudstaden Ångra är belägen.

Infuk haftvadettanamnet bekommit afthe
Spanier/ efter de äroIniula? AnteAmericam, det är Ma-
na öarsom äro belägne fram före America, när man tijt
ifrån Europa ftglar. Och efter desie Antiiifleöar/are tern*
melig mänga/ fördelasdeuti fyra klasser: 1, AntilteMa-
jores, eller de stora Antilifleöar. 2. insula Barlo vento.
3.InCSottovenro, 4.The Lucaijfle öar. Antill* Majores
aredeffefyra. ' W-
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Hifpaniola, hörer mästtdelen the Spanier til:
sch är Domingo den fornälnsta Huftvudstaden der up-
pä/ och äldst iblandalla utiAmerica som theSpanskahaf-wabygdt: pänorr sidan haftva ock theFransoser signelser
satt.

Cuba,ligger wivarebort/ ochlwrer heeloch hallen theSpanier til: chäruppäar den storahandels stadenHavana,
wid hwilken denSpansteSilftverflottan församlas.Jamaica,ar en god delmindre/ och kom tilforende theSpanier til/ hwilka der haftva bygdt en stad som the katta
Sevilla deiOra-, men Anno 1655. Utaf the Engelsta
der ifrån drefne. Anno 1692.är denne ömförmedelstenlordbäfning heel ruinerad worden / hwilket de Fransosernoga t acht tagit/ och söktsig atblifwa mästare öftver densamma; Men the Engelste haftva sig doch lyckeiigen för-swarat: der sinnes det bästa Sacker.

Porto-Ricco,etter inf.PortusDavidis,är ända min-
dreochhörerthe Svanste til/hwilkadär uppahaftva byatenstadsom tbe katta S.Juan dePorto Ricco. Uti alle De|e öar
fines Gull ochSilftver/besynnerligen häruti Porto Ricco.

InfulaeBarloventoeller Advcntuu,ligga österemot
Ven stora AttiHfleöm/ hwilka ochIns.Caribes wardakalla-
de/ och hafwaMilligeNationer afEuropa dehl der uti.
The Fransöste hasiva deffe inne/ Guadelupia, Martinica,
S.Crucis, S. Bartholomsi,S.Lucias och Inf.Tettudinis,
The Engelste Defje/ Inf,montis Ferrari, Antigoa, Inf Ni-
vium, Angilla och S.Chriftopher,afhwilken en dehl koM-
mer the Engelste och en dehl the Franstste til.

The Danste haftva inf.s Thom^
The Hottändste/ InC S. Euftachii.
Hertigm afCurland/ ms. .hwilkenär honom

afKong Carl11. uti Engeland förärad. Ins.
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Inf;Sottovento, eller infraventum, ligga oftvan

föreTerraFirma, och söderemot Den stora AntiJijfe &n.
Inf: Trinitatis och Margaritae komma theSpanier

til/ hwarest the hafwa mycker rijkt Pärlefang. Curaflo»
kommer the Holländske til.

Lycayflc (öama/ ligga under Florida och norr e-
mot dmstora Anuhtfe On/ och are dese der under de be-
kanteste: Bihbma,Lyeayoneca och Guanahamia;denne
är den förstadösom lik:Columbus upfann/ och kallades
afJonorrt-s.SaWator, förmenesockaf femliga/ wara den
förstasom fjjeEuropéer haftva fett utafAmerica.

TheDar som ligga pa sidanemot Africa, desse/
Terra Nova, ligger »fD.Canada, der soM fiodM S. Lau-
rentii faller UtiHaftvet/ öftver hwilka the Engelsta mast
haftva at saya: doch kommer en dehl/ the FranWe och
Höllandste til/ der dr ett oftvermattan rikt fistefange.

Inlulä Afiumptionis, S4Johannis, och andresomarebetagne widTecram Novam, höraalla Fransosen til.
Inf:Bermudes dre fmå' och ligga rätt när ihoop/ochkom-
ma alla theEngelsta til/ hwilkakatta deminfalas ÄLftivas
eller Da-monum: pä desie öardr godtPärlefang.

The(D^-fomdrebelägne näst ttl Brafilien, dre sina/
ochkomma thePortugiser til.

The Americaniffc <fc>M utiMari Pacifico dre defie.California, ligger oftvan förewidNyaMexico,och
wnrder igenomMare eller mbrumifrånAme-
rica af|Til£>: denne dr denstörstaH utihela America,oc§
aftheSpanicruptarht. Har ifrånGalifornia,sträckersia
ock ettLand alt in til Afien, hwilket kallas Terre de lefio,
etter Terra det warder allenast igenom Fretum^

Aman,
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Anian,fcet ifrånMt/och hafwer har tilintet warit bekants
hwarftre det eyhellerpaLand-Charternefinnes tvära utsat/
men widLudrHennepins Amerianijte beftrifmng ärdetja-
Mes jmtt här ses astecknat.

Mt öfwerPeru och TröpicumCapricorni, liggiä
stoor myckenhetmed fina Öar/ ft>m af the Holländste are
uptachte/ibland hwilka the förnämstaare/ms,Mufcarum,
Pnncipis Guilhetrni, Canum',och InCBona;Spöi&c.

Inf: Salomoiiis,. ligga emot Afien,;ratt unders
nien,och are af the ©panter Äiino 15-67!Muptakte:hwil^
kaiförstonehafwa der bekommit stor rikedom/ derföre de
ock kallade are salomonis Öar; men stola m wara tem-
meliguthöddcl the aro 20. ttlsammans/ ibland hwilka s,
ifabeiia ar den förnämsta.

Infulx Latronum, are betagne nar in til Äfien,oc|
warda afsomliga räknade til Afiam/ och afsomlige til A-
mericam: the höra alle ©panter til/ ochhafwa atsttl-
ligenamn/ såsom Inlulse Vélarum, Ins.Sapanas, ochinäst
förflutitSecuio, aredeesterDrottningenutiSpanienkal-
lade Insula Maria; Annae: pä somlige Land-Chartor näm-
nas de Archipelagns S.Lafari. The andra smä Öar/ som
liggahar och der omkring/ fornamdft alle the ©panter til.

Således ar nu America, eller denNyaN?er'lden/
belägen/ och afthe Européer bebygd: Hwad theras rege-
mems form och repubiique der sammastädes widkommer;
fåhafwa the Spanier som beboPeru och Mexico,fina Pro-
Reges-,hwilka themast efterhwart tredieahrs förloppkal-
la tilbaka/ och förden kunskap the der/förmedelst sitfördere-
gementeoch regerande hafwa ehrhättit/ tilläggasthe tildet
Indianiste rådet/ the regera folket bådemed WapnochLag.

Utiandeliga saker / hafwa thc Nrkiebistopar och Bi-
-33 2 stopav
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stopariftän Hispanientijt sände/ ta/ och mangeafdevo.
minicaners och Francifcaners Kloster.

Civile saker ense/ (a haswa theutihwar Provins
sine Tings ochDomställen/ hwarest sädant afgiöres och
döMMes/säsoMUti RegnoMexicano,Gvadalajarenfe och
Gvatimalenfe. UtiHifpaniola,hwar UNder ligga Antille
Majores, Peru och Quito, wänies folket alt ifrån Barn-
domen widandeligaoch civile lagar: der hafwa the ock up-
rattat Academier, hwar utibåde andelige och wärldzlige
ftudierfotofba^TyeandraEuropéer haftvautisine kolonier Gouver-
neurer och Landzköfdingar / utafhwllka somlige forestä
Militien och somugeHandelm/ regerandes mest efter sin e-
gen ratt och godtfinnande.

Elliest ar ratio ftatushoosalle som haftvakolonieru-
tiAmerica, athwad fem the inne haftva/ jökawalatbe-
wara och emot fienden forswqra/hwarsore the ock sine Sta-
der ochBefästningar emot fiendens hastiga anlopp/ med
Murar och fattar tvålbefästa.

2. Kapitel.
Huru/ pä hwad tijd/ och utaf hwilka Européer/

förstar uptäkt och påfunnen.

Mhwad tijd/ och utafHwilka/R^W förststal warauptakt och påfunnen/ finnes ibland
WDWthe Lärde atstillige meningar: En stoor dehlhälla

föreat the Gamla intethaswa wetataf America,
utanstal allenast för290. Ahr sedan/ wid pasi/ wara först
upfnnnen / dä do!umbuß, och efterhonom 4-
mericus V ehmtiuß, den först uptäkte; fördenstul the och

den
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densamma obcm eller denNyawerldel!/kallathaftva. Om coiumtxioch huru the förstupfunno finnes detta förnemligastutiHisto-
rierne

dkr.Columbus, bördigafdet Härsta-
petNervi utiItalien,haftver want sig alt ifrån barndo-
men at faxa tilsiös/ och warit en forsarenochlärdNatur-
kunnig: Nar han uti Spanske Wästersiön ofta seglade/
o* blefwarse/ at på wisia tijder om ähret/ upkom pä
Haswet wästan ifrån starcke och langwarachtige wäder;
stalhangiordt sig aldeles försäkrad / efterhan wiste atal-
le waderhadesina förstauhrsprung afJorden/ at wäster
ut/öftverden stora siönmåste äntl. tvära ett Land/ hwar
ifrån sädant waderkomme. Haftver fördenstulsig före-
tagit et säoant obekant land at upsokia;Och pä det ban
måtte der tilnödwändigemedel bekomma/ haftver hän
rest til ätstMge Konungars och Potentaters Hoff/ och
detta sitt upjät tilkänna giftvit: der jämte begärandes der
tilSkepp/Folkoch annat som kunde tarftvas;Menär af
alle/ iförstone bleftven förachtad och förfluten: tildes
äntl.KoNUNgM Utl Caftilien Ferdinandus V. ock dts
DrottningHabelia, lata sig öftvertala/ och tilrede atCo-
lumbobåde Skepp och andra nödwändigheter/ som der
tilkunde fordras. Begafsig altfå Columbus ähr 1492»
ten3.Augufti,atupfofa Americam med 3. Skiepp och
i2O.Man Spaniorer- Närnuthe efter 30/ och någrada-
gars felande/ intet funnonågot Land/ ochimedler tjd
theras Prowiant och lifsmedelbegynte mangla fördem/
begynteSkepsfolket pä atknorra emothonom/ styttandes
honom fören förförare/ och befalte at han straxt flulle

V 3 wätl-
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tvanda omtilbaka igen/elliest wille the kasta honom of-
wer bordisiön; Menhan formätte dock antel. lgenom
mycken bön hos them/ at the ännu stulle wanta uti3,

daaar/ och funno the intet t medler tijd Land/ wule han
dä wandaom igen; Hanoe aIG wnandesse dagar wow
torbit/ at the fingo see Land/ od) fommo omttDcr ttl om
Lucaitfe Ött Guanahami; Hwarest Columous straxt lat
aiöraett Kors / den korsfäste Christum tilätanka/ och
uprdttate det samma pä den orten som the för^kommo
til landz/ kallandes den samma St.Salvator.. Sedanst-
ålade the til Ön Cubam,pä nom sidan/ ocy (5 ta Hl-
■fpaniolam,hwarest the.funnomycket Gutl; Har paNi-
fpaniola fick han förlofaf Konungender sammastädes/ at
byggaen Skantz/ hwilken han med 38. tvål dewäpnade
Spaniorerbefttte/begifwandes sig sedan ayrct der efter/
med stoor statt afGull/Silfwer och ädlastenarätSpa-
denigen/ ochberättade hurudenne thcras resa hade m
sia qat: Hwarett han dä med stoor Nade af Konungen
dlef unfägnad/ och derföre med Admirais tim! behedrad.
Andra gängenseglade han tijt1493. med17 Skiepp/ och
ifoo.SDlanstark/ tåhan wid sin ankomst fann/ atalle »o*
ro förmördadeaf the Indianer/ som han der forfta gam
aen lemnade.Här hafwer han låtitbygga Stadenifabel-
faoch S.Domingo ) samt FästningenS. Thomas: uptac-
kändes sedan Anno i4f>o.Cubam och lamaicam:och1504-
--andre der omkring liggande dar/ iamwal en dehl af fa-
sta Landetpä America.

AmericusVefputius, tvärenFlorentjner/ och an-'

stälte sinresa til Amencam Anno 15-02. med stort äntrat
afFolkochSkiepp/ påEmanuelis KonungensiPortu-
gal befalning:tå han reste underH^inl^ilimen,och



uptakteKusten afGuiÄia och Brafilia, wjt til Tropicum^
Capricorni,af32.grad: lat: auftr: ochwidM ät ftodM
Delaplatå, tit 32.Grader.

Andra gängenstälte han.fin resa til On Real, pH
tvären ätBrafilien, och när hankom widCapoVerdeoc^
Sierraliona, fick 6tttt olycka wid Guinea,idet arskeppet
sömförtetheras Prowiant/ förgeks/och mäste fördenstul
begifwa sigtilbaka igen. Haswer altfa Amencus Ves-
putms icke allenast besedt dche ofwannamde Omiufmt
ock siclfwa fasta Landet af America påfunnit; Förden-
stul och hela Landet sedan efter honom ar kallat wordet
America,

Widare om Columbosch Americo fee Joh: Lud: Gottfih hiftori*
Antipodum, de 2'.ne Spanste hiftoric stndmterne Comara och Ma-'
riana samt Seb: Munfleri Cosmographia &c.

Andra Lärde/ (tre iden meningen/ at America
långt for detta och redanutide alsta tjder stal hafwa wa-
tit dem gamlombekant; hwilket the förstafdenH.Skrift
|>cttnfa willia/ och afdet som lasts 2.Paralip: 8. och 9. At
den HögwiseKonungenSalomon utstickade Skiepp titt
ophir,hwllka alla 5. ähr kommo tilbaka med fijnt Gullas
450. Centener, samt Silftver/ Elpbenben/ AporochPä-
foglar. Detta Ophir som de^e Skiep hafwa seglat til /
mena the warit America [fdrteteé lnlulNSalomonis eller
Hifpaniclaoch Peru] och det fördesie orsaker: först/ efter
sticppm alle 3. ähr kommo tilbaka/ få mäste ju theras re»
sa tillångt bort belägne Orter warit giord:Ostindienhaft
wer marit Salomonnår/ och ath norr och stder/ hade the
intetkunnat anställa någon längresa tilsiös: Wore aM
har utafat siuta/ det stieppenmätte dä gått waster ut/
tildenNya Wärlden/som längre bortifrånK snorrens

Wke
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Nijke worebelägen. FörDet anDrakunde et) heller någon
orthiwärlden/ wara rikare och öftverfiödigareaf Gull/
Silftver/ Apor/ kosteliga Trän och Stenar [fom Saio-
manhar låtithemtam än äfwen the Americani|TeLänder;
MenDetta ogittas doch afandrasom hälla fört-/ at detta
Ophir intet annat Land hafwer warit an Ojtjndien/ ochdet for beste orsaker. Förstemedandetwar Kon: Saiompn
när widhanden/ och at alle deffe dyrbare saker/ kunde der
tvålnog bekommas:der tilmeD står intetutiofwannäm-de rum / atstieppenhade giortsäläng reja/ at der tilfor-
drades3. ährs tijd/ utaniHwart3:die ahr haswa the fä*
dant fordt med sig. Fördet anDra/ sä wore ftlller Ame-
rica med Gull/ Silfwer och andra siwane kostbare saker
wäl försedd/men Ostjndien/ besynnerligen China iK. Sa-
lomons tid/ mycketmera: stulle forDentlul warit fåfängt
(som maniOrdspräket talar) atgäofwer Nn efter watn
ochhemta the ting ifrån sä widabort belägne orter/ somman bättre och öfwerftodigare/närmare bckoma kunde.

Näst denH.Skrifft, willia the utafden wise Nato-
ne och Diodoro Sicuiobewisa/ at America reDan Uti de
äldsta tjder stal hafwa warit theEuropéer bekant; eme-
dan the bestrifwa en d/ hwilken the kalla Atlanridem
Infulam, wid fretum belägen/ som skullewa-
ra en dhel större än Afia och Africa eller Lybiaj Men
atPlato och Diodorus Siculus ) intet der igenom forftåAmericam utan den rätta Atlantiffe <bn Swea-Rijket/ Det wisar klarUgen och widlöfteligen thm Hög-
lärde ProfeflbrenD. O.Rudbeckius,Utisitt AtlanticaTom.
I.Cap. Vll.och Tom.U.Cap. I.

Andraåterigen hälla före/atnägre stiepphafwa ful>lerkun-



Om igtMitt. 17

ler kunnatutt desie tjderblefne til^mericam,utafowader
etter annat tilfälledrefne/ och således päsomlige orter wor-
det med Inwanarebesatt; Men at nägon stulle hafwa
kommit tilbaka der isran igen/ och om sin resa berattat/
willja the intet förmoda:

Doch dre någr* Engelandare/ somwilja bewisa/ at
America allaredo Anno Chrifti 1190. stal wara upfun-
nen af Mandoc, Oven GuisnethsSon/PritchenafWal-
lis;hwilkcn twennerffor stal hafwa begifwit sig tit/ ochar omsider der sammastades död blefwen: stolandes han
jamwalhafwa låtit der bygga en fästning uppäFlorida,
etter Virginia,eller ocksom somlige menapäMexico,- för-
denstul det och stal tvära härkommit)atuti detMexicani-
ste Spräket sa mänga Britamste Ord inmängde are/ som
och at the ©panter wid sm ankomst tjt/ nägreChristelige
plägstder hoos samma folk förmarkthaftva.

Men förutandettakanockwisas/ atAmerica ända
tilförene/ar afdesie Nordiste LandersInwänare fem får*
stilte gångerbeseglat och bebodt: Anno chrifti 996. ww
pafi/ af hwilkom den ock waritkallat XVinUnb det go-
da/ och Skralmcfaland; som pä gammal Göthsta16.
sarstlltakapitel bestrifwit finnes/ uti den stora Konung
Olof Trygwasons Historia/ etter Snorre Sturlesons
siette dehl/ Tom.1, ifrån 923.329. til348.afdenberömli-
ge Antiquarien WalvorneHen lok: PeringskiöMAnno
1697. igenom trycket utgiften: hwar utafman for kort-
hetstul allenast wilhär införa/ theras namnsomdet-
taMittland det goda uptakt och besökthafwa; sedan
the omständigheter/ hwar med detsamma asmalas och be-

C flrif-
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finfwes;'pädetmander utafma fiöniahuru wida
mcrica der nfkan iqenkannas.

i.Somhafwer anstalt sinresa tildettaLandet/ lasts
haftvawarit en wid namnLeifErikson/ hwilken ock na-
got tilförendewart afKonungOlof Trygwason utiNor-
rige/ flickad tilGrönland/atder förkunnadenChristnaLa-
ränihan hafwer rest dit55. Manstark/ bygt der hus och
bodt der öfwer winteren.

2. War Thorwald Criksön/ Leifs broder/ han haf-
werbegifwit sigät samma Orthmed zn. Man ochwarit
der ökwer Winteren.

3. War TorstenErikson/ hwilkenreste tjt tillikamed
sin HustruGudrid/ efter sinBrodersThorwatds Hk med
50.Män afutwalt / starkt och ston folk. 4. War Karlsemne/ solnbegiftvit sig tjt tillika med
sinHustruGudrid)med 60.Karlar och 5.Owinnor/ samt
allehanda flags Vostap/ ester the derdX ärnade atbebyg-
ga Landet.

5. War FreidisEriks dotter och brödernaHelgeoch
Finboga! hwardera med zo. wigaMan / förutanOwin-
nor twarandes alle desse/ förstreste at Grönland/och st-
dan der iftan tildenNyalVeridm/ etter somthedenkal-
latMittland det goda.

De omständigheter som detta utaf them upsundna
Landetbestriftvesmed/ angående; sa lasts der/

1. AtLandet wnr fagert/ ftogwuxitoch intet längte-
mittanstogarochsiöar.

2. At der warmänga Öar och grund stö/ nar siön
Wut/ samt hwit sand.

3.Ät der iston eller UnwarLax och allehanda flags
Mmorfist. 4.Ät
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4. At derwarEbbafiod/ och at HwaWenwräktes
up medFloden.

At der wargodVchkosteligLandzfrucht/ samtsielf-
säddeHwtteäkrar.

6. Daggen som föttpä Gräset omMorgonen/ war
mycket söt.

7. AtLandet warmycket ftuchtbarandeaf allehanda
ymnoga saker bädeasWjnträn/ Wjndruftvor/ alstöns fi-
sterj / samt andrarikedomar.

8. Atder war ingen stark frost/ stat gräset litetfor-
wisinade om winteren/ stulle eyheller Bostapen da derfö-reHehofwaFoder.

9. At der war längredag Mpä Grönland och Is-
land/ och at Solengekup ftukost dags/ närkortaste dag
war.

10. AtLandsens Inwänare/ brukade Pjlar och Bo-
gar tilWapn/ medHwilka the fördeKrigoch striddeemot
the Norsta nud.

11. At theforoöftver siönmed bark-bätar.
,2. At theboro bördorochbyltor med sig/ som woro/

Gräwark/ Sablarochallehanda flags Mwaror/hwilka
the tilbödo them Norstomat tilhandlasigafthem.

13. At thehalst mitte hafwa Wapn försinaHwarorl
Men efter fom the stngo Miölk/ wille the dähaller haftvfl
den/ ännågot annat.

14. At tbe woromycket redde och luppo undan for
Tiurens Wralande/ som the Norskehade med sig.

15. Ar the förundradesig och ftuchtade for the Nor-
WsWapn/:c. .

Hurualt dettastämmer öftverensmed the strifteroch
<£ 2 reseboks



reseböcker/som om Americassrefne finnes/ och särdelesmed Virginien och dar wid gränsande provincier, warder
den curieufeLäsaren/ utan nägonwidarejämförelsefram-deles utidennekorte Tractatm finnandes.

Atdetta winlanddetgoda/intet anat landdr anAr
merica/ det haller jamwäl den HöglardeProfefToren O.
Werelius före/ fom stcskan af hans Notis til Hervorar
Pågått pa^.27.Warandes det få mycket troligare / som
ock dettaGrönland/ hwar ifrånofwanämdehafwa ftält
sin resa/ och America, mycket nar stola gränsa tilsam-
mans/ hwilket läsas kan sä wälafförenemde^wrlesnnii
rum/ som afJönsLarsson 2BolffsNomgiailluftrata,t>ft
Dansta trycktiKöpenhafnAnno 105-r. Och afbcröml.^3-
fellor AntiquiratumHen El.Brenner ibland annat misskommunicerar; Hwarutibestrifwesnägre restr jomKonr
Fredrich den 11. och Chriftian den IV.lDanmark/ haf-wa låtit anställa til Grönland; da the jamwäl oförwa-
rändes hafwa kommit til Amcricam;wetandesmtct
annat/ än atdet stulle warit Grönland; hwar om der
sammastädes fardetes P:273.läsas kan. DettaGrönland
ar nu förtidenobekant / ja at man intet tvågen der tit fin-nakänn/ af orjak/ mena sonmge/ at en stor hop medIssom igenom storm drifwitz utur det TartaristeHaftvet/
stalhaswa wtäkhtjt/ och således tilloppet och ingången?
der af igenstängdblifwit: stolcuwes Folket som der bodt
ftdan öftvergifwitftne boställen / och ( som den Höglarde
Hugo Grotius menar) begifwit sig tänger inilandet/ och
omsider til the Americanijie Länder/ afhwilkasedan/utan
twiftvel/ en DelafAmericae^ntpånate/ lärerhaf-»a sit uhrsprung bekommit.

3.Eay.
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3. Kapitel.
Om the härkomst/ pä hwad sätt

och igenom hwad wagar/ sä wal the som
Diuren/ areidenNya Warlden/ eller
lic2komne.

f||p|sr tilhafwermanKorteligenhandlat om/
§|l@w)wttfom den Nyadelen af Werldm/ eller A-
MDMmerica, ar utaftheEuropéer bebygdochbestg-

lad worden; folljeraltsä nu lucd rätta om dess
infödde^nwänare/ tye Americaner, något at förma-la: aldraforst ttlseendes therashärkomst ochuhrsprong/ se-
danpähwadsiltt och igenomhwadwagar/ sä walthe solw
Diuren/ areidenNyaWerldenkomne.

UtafDen H.Skrift ar kunnigt /at alle Memistio-
barn pä lordenne/ haswa sit uhrspräug utaf Adam:der
tilmed / at alle lcfwcmdc pålordnme /are igenomSyn-
daflodenomkomne och drunknade/ undantagandes Noahc4) the som medhonom woroutiArken. Fölljeraltsahar
af/ at alle Mennistior ochDiurpå lordene/ areharkom-ne och förplantadentafthemsom woroutiNoeArk;hwil-
ken idennewar gamlaN>erld/ uppa barget Ararac > uti
Armenien, gr stadnat worden/ som ar til at (dja i.Mo-
sisß- 8. Cap. Mäste derföre/theNyaWerldeneslnwä-
nare/ sä walMennistior som diur/jamwalwarautafNoe
Ark härkomne. Ester nu sä ar/ stagar Man ftrdenstnl
intet obilligt/ igenomhwad wägar? ochpa hwad satt ic-.
ke allmast Menmstiorna utanoch the oförnuftigeDiuren

C 3 mätte

2rOw America i(jetttttt.
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mätte wamtjt komne ? Jutetkan det waratroligt/ atnä-gonny/ ellersärdelesNoe Ark stulle der/ efter Syndafio.
den bliftvit stadnad/ hwarutafthe stulle sitursprungbekommit: ey heller Mes det ljkt/ at den haftwerundfluppitSyndafiodstns Watn / emedan detiuöftwerfiödadeochbttaktehela Jorden: mycket mindre/ at
Gudstulle panågot särdeles/ och omedelbart sätt/ fortthemder iN / som det steddemed kroaten liadacuc tilLeyonkulan iLab^l;utanom man wil följaftrnuftet es-ter/ sä mästebäde MelMistior och Diuruti America,wa-
raantingen til Watns med Skiep/ eller tilLandzoch ige-nom nagre wagar tjtkomne; ochdet antingenoförwaran-des afen händelse/ eller ockmed willjaoch afwalbetänktfinne. Oförwarandestil siöskunde en snart tanka; ef-ter thet ofta händer/ at stiep warda igenom storm och o-
wäder drefneutiwida hafivet/ ttlden Ortsommanaldria
Mkt eller wetataf: warandesoch til asiventyrs mänaa

Öar pä detta sattet oförmodeliaenAptakte;
MenhurudmrenMllekommit öfwer stora hafwet/ somaftven sä walarokomne afNoe Ark som Mennistiorna/det är underligare. Men det kundenågonsäja! the måstesielfwa hafwa sinnnat öfwer/såsom man ser anidaaOxaroftver temmelicza stora stöar simma: såsom ock Hwrtar/hwilka stola walet helt dygnkunnat simma. Men sädanthaftver intetlätit görasig uppa stora wildaHafwet/ somfiyteromkring , eyhctterlärer någonFogel wa-ra sii snäll och osörtruteniflygandet/ at hatt der öfwerhmna kunde.

Widare kunde nägon inwanda! man haftver tilaf-Wwtyrs fordtDiurenmed sigpä stiep/som änidag stiermed Apmior och Papegojor! men det lam ey heller ZMan;
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an; ty/hurukunde the föramcdsig Mana willaochgrym-
maDiur/ säsomLeijon/ Biörnar/Witdswin/Ttgerdiur/
Wargar och andra förgiftigeochfladeligeDiur/sim uti
America finnas? och omstöntet stiep eller annat stulle
der oforraotetigen ftatnat/ huru-stulle the just haft med
sig sa mängastags diur/ efter the mtetwtste/ om thefiul-
le kommit tit etterej? Der tilmedhafwer segelkonsten och
fiöfartenutide atsta tider/ warit mycket siatt och ringa
hos the Gamla/ hwilkaintet andra stiep brukat/ an hel
fmå[ som omöjeliSthade waritat fara öftver fUstorahaf
med/ och om the anstöntstutte haft fa stora/ somthekun-
degiortsHdanreja med/ få haftva the sig doch intet wä-
gat långt ifrån landet/ efter the tå intet wiste af nägon
Compas / hwilken förstallenast något mera än för 300.
ähr sedanarupftmmn/somCiezius iib,2.Hiftor.indican
Cap.9. & Gomara 3ib. iiHiftr Gen.- Ind; nogsamt betys
ga. Ja/ huw stulle fy?kunnat tagit sig föreen stdanre-
fa/emedan the intet engäng wisteafAmerica,at denwar
till eller ochintet? Hälles fördenstulföre/Venmmenin-
gen waradenrättaste/ at både Menmstiör och Diur sto-
la efter Syndafloden tvära Landwagen til Americam
komne:

Efternu fil är/ stagas derfore medratta/ pä hwadsatt och ort sådan öswerfartmättehafwa stiedt? tet for-
mencs/ ingen annorstädes / an emot Norden/ hwarest
Europaoch en dehlafAfia sträcker sig emot Polen/ därest
ock otwiswelachtigt den GamlaochNyaWerldmstötatil-
samman/ st at gansta ringa eller ock ingen ftorre#fart
lärer wara der emillan/ an diurenHafwa dersfwerkunnat
imma och sstglmna Ma/etterMoMWintertld pä Isen

öftver-
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öfwerkommit; hwilket ock Skieppare samt lärde
och förfarne Man betyga: ja/ mastalle stäm-
ma jämwalder utinnan öfwerens/ at Nya werlden/
wid Nordenhänger tilsamman meddenGambla/ genom
hwilken Wag/ alle lefwanoehaswakunnat/ ur denGam-
blaidenNyaN>erldmkommit.

Och hafwerdct intet stiedtpaen gäng/ eller et ahr/
utanda och dä/ efter handen/ och pä ätstillige tjder:Iförstoneare the förstingrade/nödgadeatjokia andra Orter/
och begifwa sig til detLand/ som woreifrän andraafsön-
drat/ och sig oer med tjdensorökt. Samaledes och Diu-
ren somhafwa farit wilst och kommit ifrån folket/ til dest
omsider hela den NyaN)erlden/,ar bäde med Mennistioroch Diur fullbleswen.
Iförstonehafwe the kunnat warit tilsredz med bara

Landet/ men Lag/ Gudzticnst och Ärbarhet intet stort be-
kymrat sig om/ utan eftersiwmedfodde naturligaLag les-
wat. Och fast an the warit isrän stdane Orter komne/hwarest puime.Ordningar/DygderochKonster woroibruk/sä hade doch igenom tjdsens längwarachtighet kunat stiet/
at the sädant/ som the förrwetatj st smäningen förgätit
och aldeles förglömthaswa.

Widare / sinnes ock om the härkomstätstilligemeningar: somlige hälla före at the först stolawarakomne ifrän igenom det sundet och
altsäutafthe BcK^eer etter larearehärkomne/ andrame-
na/ af the ckinenser solulige äter af the rkXnecier ochöcc. Men aldenstund the are myc-
ket olike/ st wal til wäxt och stapnad/ som seder/bruk och
språk/ Mes ey olikt/ themintet warautasnägot särdeleswist/



tvist/ utansnarare afatstilligesiags folck aftomne; typä
omlige Orter/ stola the waratil waxten stora ochlänga
stsom Jättar/pä somlige/medelmättige/annorstädes igen
helsmä; der til med are the til sargen/ somlige städes
swarta/ somlige stans bruna ock golachtige: va somlige
Orter lefwa the utannågonLag/^eli^onochMgements
form/ förandes ett siwant lefwerne, mycketlikare ostali-
ga Creatur/ än som Mennistior. andra äro Mennistio-
ftatare och äta up sinaFiender: somlige hafwa någon li-
ten likare Negemenh Form/ ss at antingenhwar och en
Emilia, lyder och styres af sin Äldsta/ eller ock hwart
Landskap/ afen såsom en Konung/ och det alt efter sine
FörfadersBruk ochSedwana: andra äter/hafwarätta^
re och fullkomligareLag och Ratt/ hwar efter the styras/
såsom the I^oxicaner och keruvwner, hoos hwilka/ fast
än dar ärMstaBarbaries/ finnesljkwäl ätstillige Dyg-
der/ som the wisa/ s^ wälemot främmande/ som idet at
the sig om wackra Konster befijta. Mest alla Orter/
hafwa the ock sine särstilte Spräk/ och det merendels ja
oljka/ atdet ena icke det ringesta kommer öfwerensmed
det andra: Nu/ sedantheEuropéer are tjt komne/hafwa
the mycket tagit sig efter theras Seder och Bruk/ ja/ sä
at the och pä ätsttlligeOrter/ hafwa sig ifrän den hedni-
ska Wilfarelsen tildenChrisma keiiLionomwandt.

4. Kapitel.
Om the ämcncgnijke LandersFruchtbarhet.

WWUldst/ hwad igemen/ til detz
Fruchtbarhet widkomer/ sä oswerflödar den af

MWUallstönsPmnoghet ochRikedomar; ty ser man
pä Marken/ finnes denöfwertaktmed allehanda

D sttöna
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stiönaörteroch Wäxter/ ja wältilMemustiones födaochuppehälle/ som tilhennes Halsos coulervatiun tienlige.
Beserman Skogen/ st bestar han af allehanda stiö-

na och fruchtbärande Trän/ iblandhwilka/ en öfwermät-
tan myckenhetmed allehanda Diur ochFoglar sig uphäl-
laoch wist.

Beser man Siönoch Watnet/ finnes der uti icke al-
lenast mångahanda Fistar/ utan ock Gull och ätjMige
siags dyrbara Parlär. Der wankas jämwäl allehanda
Metaller/ stsom Gull/ Silfwer/ Koppar/ lem och Bly:
samt Marmor/ laspis/ Smaragder och andra kostbara
Stenar:Såsom ock allehanda Skinnhwaror :c.

Der tilmed ar der en sund och liuftig Lufft/ och pä
mänga orter st helbrcgd/atman der icke stal behöfwanå-
gon Läkare: der ar inttt all för stor hetta/ ey heller för
mycken Köld/ utan en tempererat wäderlek: Marken och
Trän/ gröNjkasaltid ochbära pa somligeOrter 2. a 3.re-sor frucht om Ahret. Ja/ de LändersFrucht-
barhet/ betygar nogsamt den härlige winst och inkomstsom theSpanier och andre Européer haftva sig uti
ric-2 sörstaffat/sa wäl igcnolndenGull-och SilfwcrFlot-
tan/ ifrån de peruan,och Grufwor; hwilkatillLuropam nuöfwer200. ahr/ outsäijeliga stora Rike-
dommar fort hafwer/ som af .andra kostbare Hwaror/hwilka snart sagt/ krmg hela wida Werlden fördeAe

Korteligensagt/ stal America wara ett stdanthärli-
get Land / st at somlige som der warit/ och det bestriswit/
haftva det samma widett lordistParadjs förliknat. Ochwarenu detta sä korteligenom America, heller den Nya
Werlden igemen/ stsom m liten Inledning tilNya
Swmge förmält.
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