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2May:ts

May:ts Höga och Majestetelige Thron

at framträda ; Doch ibetrachtande sä
wäl der af/ at detta Landet/
kallas
Nya Swerige och detz Mwänare / om
hwilka denne Tractat handlar/ äro gode Swenske / och the der til med Wders Nongl. Way:t och Sweriges
Srono / ey sä länge sedan med undersätlig plicht och lydna förbundne warit:
höga oZ i ewigt Minne
Säsom ock den
blifwande Kongl. Näd och Znnest/
icke allenast Gders Nongl. Wajestets Högst Salige Herr Fader / Monung c^kl. den XI. Glorwyrdigst t
äminnelse / utan ock Mders Mongl.
Way:t dem afwen wal allernädigst

som

som

-

-

med omfattat/ och theras ewiga Calighet/ ljka
ännu warande theras
Nädigste Dfwerhet/ högst berömligen
der af bebefrämiat hafwcr : Nr jag
wekt worden/ denne korta iieiarionon,

som

Eders

Wders Wongl. Way:t allerunderdä-

Nlgst at dedicera. Ty dä Hans HögstSalige Mongl. Way:t/ uppd bege sine
gamle Undersatares i America giorde
allra underdämgste ansökning/ omnägra andelige Böcker och jkickelige Prästman / dem alt sådant i Näder sörunte / och af en ogemeen och oförlikelig

nijt om Mudz ähra / och de wilde der
kring wistande Hedningars omwändelfe til Wud och Saligheten / pä egen

Kongl.

bekostnad/ igenom trycket lat
utgå / min sal. Farfaders och Kyrkioherdens Mag. Joh. Campanii pä t>efe
Barbarers språk öfwersatte sucken Catechifinum,

och den samma tilljka med

de andra gudeliga böcker nådigast bp

wersände ; ar icke allenast the Swen/ som nästan aldeles
ftai Khristendomd nyo
uprättat/ och iwar försallen/
ftän wilfarelsens mörker befriad / det
'

a3

de

di allena näst Bud/ Gders MonA
May:ts Högst-Sal.Werr Vader och
Gders Wongl. Way:t tilstrifwa/ och
med tujendefalts lyckönssningar uphöja och berömma : utan ock de wildeLarbarer arv der igenom / medelst MErråns tilhielp sä rörde / at de med stor
förndljelse och undran / helt gärna höra
den samma/ af de Sweujke sig föreläsas/ ja en del der utinnan sina barn
de Shristne underwifa lata. Hwilket
det ar ett stort MERrans wark /
lärer det ock framdeles genom Nuds
wälsignelse/ winna widare framgäng/
Hedningarna ewig Salighet / och Moders Nongl. Way:t ewärdelig ahra/
lof och äminnelst tilsöra. Hwilket iemte den högaKongl. Nad/afHans HögstSal. Nongl. Way:t allernädigst bewist / fördristar mig i försäkran om
Wders Mongl. May:ts etnot allom
högst-

as

som
sa

högstbeprisiiga Näd/ Utta fdfom m
wälment Gaswa^ in för Wders Wongl.
Way:ts fötter/ uti allerdiupestawdrdnad underdanigst at nederlägga.
böijer
Mud den Mrahögste /
Konungars och sine Smordas hettan/
til sädane gudelige wärks förfrämjanock utkouat Mders Wongl.
de/ han
Way.t tit en Konung ci Förste öfwer
och underltgen genom WIsrael/
fin
ders Wongl. Wayits stora Hieltemod
och kringhela, wartden kunnige glorieufe aäioner mderflagtt fitt folks fiender : Van bestydde och beware än wida-

som

som

sa

Gders
fint
Nongl. Way:tv på biffen näst Nud
hänger/
otallgas
re / for sitt helga namn

Sällhet
iftån allstäda cg fahrlighet/ kröne Gders Mongl.
Way:t alt mer och mer med lycka och seger/ stadfäste Dder Mongl. May:tden
fm Kvngl. Thrvnen / ftmt hela det
få

Kongl.

Kongl. Huset uti all önstelig trefnad och
walsignelst/ samt odödelig ähra och be;hwilket med alla/ bäde gamrömmelse
la och nya Sweriges undersitare o® inbyggiare/ af innersta hug och finne ön-

star

Wders Wongl. Way:ts
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Allcrunderdanigsic

och troplich-

Thomas C. Holm.

Företal

tilden gunstige Läsaren.
Et torde M afwentyrs nägrom/ stsom en sM

sam och onödig spsta förekomma/ det jag mig före,

tagitDenne Tractattn om rrovincienNpa Swaigt/
nukallas Penfylvania uti America, at samman^
ssnfwa ; halst jag det
Landet/
sä sierran Aän detta
tofot Swea Mffe är bMgit/ aldrig med mim ögon
besedt/ och
Det der tilmed nu aldeles ifrån Swcriges Cwno
afhändt är/ torbe ock derföre spnas wara lika angelägit/ m
»iftttm nagM
tmt)m-dmffc hade/ eller icke :Men
hck> tilhafwcr mg icke dess mindre wisie jliäi och orsaker drifwit och upmuntrat. ty
fast än detta
Landet nu under de Engelstas jurisdidion hörer/
blifiver detljkwäl
«f mänge Geographis och Hiftoricis kallat NpaSwerige: detwaw
der ock ännu of dm Zamle Swenfle kolonien bebodt/ wärt spräk
klart och fullkomligt der tält/ samt den rena Evangeliska Läran/
sä rent och oförfalstat hos os/ genom Guds försyn

som

samma

som

som

och n/f*
Mande Konungars/ Höglofl. iäminnelse/ samt hederlige Prästmäns försorg och^sparde möda fortplantat oAbibehälkn;
S»
icke oanständigt synes / ost med rätta nsgon
ftitt^P ät minstone 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. HwarÖre ock i ankdnmg der af? när jag för nägre ährsedan/ begpnte
M Mnsmse He Paper och f?riffer/ som ännu kunde finnas
Mar/

Paflw
ifttt min sal. Farfader M*g. Jok CairifSänim Hofm^fovDöm
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 ©rDenftaColoiiien , 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 dmsammastädes waritv utan ock med andra lärde sch trowärdige
Mäns skrifter och berättelser/ och det i någon ordning bracht/ lato straxt wid desi ästäda«de nägre förnäme sch curkufe Män sit
synnerhet må jag
goda behag och omdöme der til förrmrka. I
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 och befor drm-e/ som ibland sim förnäme och högwichtize Ämbetes beställningar? icke allenast bewärdiZade mitt första
Projed däp uppä/ med nädgunsiige ögonbefr/ utan ock/ til större des
feta igenomläsq/ ochsi » höga ynnest der wid höra lata. Der til
lmd som jag nagre Gr bort ät/ haft någon beställning widKom
Zclige Antiquitets Archivum,hwarest beiynnerllgen för händer haft
w<S/ til at sammgnsöka och iftsn glömstone^s mötker befrja/ alt
hwad>

hwad

och Fadernes
som HM kan landa / til wära Förfäders
detta

/4itom mine
och ihogkommelse/ sä har jag ock
oiciinZne Mor/ wid ledige 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 först underwisat/
jemte siclfwa Landets och des Inwänares art och beskaffenhet: m
tan ock/ atstillige Konungar och andra förnäme och hederlige Personer/ warda här namde/ som nu are wäligenom döden afgängne/
men doch hos efterkom,ederna/ försine berömligegärningar och wäl
fördelefweme/en höglosiig åminnelse och lofwärdig ihogkomelse förticnt hafwa hwilket alt/med fiere andre orsaker/ mig än wldarestyrkte til Fädmies-Landsens tiensi/ denne korta Tractatcn at omstrifwa

Lands heder

och sedan til trpcket befordra.

Jag sörstr mig färdenstul tilden
gunstige Läsaren / at drr han något sig til nöije här utinnan finnandes wardcr/ behagade han det tillstrifwa/ icke sä mycket min
jgg här widkunnat anlägggia ; utan fast mera
ringa ftijt/
de atstillige lärde/ förnäme och hederlige Män/ hwars skrifter och
berättelser/ jag til desi större fullkomlighet och wiGet/ här wid kunnat mig afbetiena/ och pä sine ställen tilbörligen nämde warda :
allenast det förmodar jag / at hwad jag uti en god mening/ enfaldigt upteknat/ den til ynnest benägne Läsaren / lärer med gunstige ögon astada / och til det bästa uttyda ;hwar nud jag honom
Gud alzmächtig troligen anbefaller.
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b
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Then första Boken

1. Kapitel.
Om America i gemen/ dest belägenhet/ jördelning/
af the Européer är bebygd/
och huru den
samt hwad förregements torm the der föra.

samma

runda Mlot/ beElaFordenes
stämdes afwatnoch jord/ warderutaftheLärda

och

jordennes bestrifware uti den gamla

och nyawerldmfördelat.Dengamlatverlden är den ihwilken wij boo/ och begriper
utisig
ftm ligger norr ut/
och^k-icam,
öster/
söderut;Den nyatVerlden kattas America,och ar belägen waster ut/ hlvilkenaftven sa walhafwer wartt til ifrån warldcnes stapelse/ som den gamla;
Men osi som beboo den gamla werldm/ är den samma senare bekant blefwetr '"Och ehuru »dl man här allenast
tänkt wija en liten Relation eller Vestrifning om tenAmericaniffe ProvincientTVÄÖwecigetViO V ironien: sa sys
A

ms

Then första Boken.
iieldo^h wid detta tilfattet ey otienligt/

2

"

man ftrst om

ka^

America, eller (som Den aftheSiöfarande
fattat/ iaemen naaot formaia matte. Hwad sordemnm
deftbläaMtwidkommer, sä hafwer Den efter then lär-

ifrån/ o<^"J*
?ePÄ^Ciuveriia|Wttrtttö/ öster Mare
£T
dd Zur Mer Pa-

lanäcum ock /Ethiopfcum, wäster /
MagelFretum Magellanict.ru OC^ Terram
dficura,
Polo
Arftiland under
lamcam norr Mare Glaciale och deGeographi

fSet'i
och Lärde/
co wSÄwUn«rt mast alle
bejkriftvit hasiva/utt Amcricam Scptentnohwilka denMeridionalem,
;
samt des tilhörigeoarmenom
nalcm och "
esters^
ett
som Alftva naturen hafwer den samma således
PairtUus
nnjlbrett fördelt/som kattas
Wswid
vas
Panamicis,fd
at hwad ofwan emot norden Metter
n^
gerfkattas denNordre'och nedanföre mot löder/ ven So-

.

dre America.
«
«
Der
at
marka/ftrst/
belangande/
America
ftär
G\rv cnrdre
MnusMexicanus, stora floden/ s Laur nti
/ VÄ^S
provincier som
the Européer
sedan desi hufwud
sig därbemächtigat och bebygt haswa/ afhnnlka desie are

-

U

...

the förnämsta.
Mexico,

,^

i .^

Spanien: denne ar den förnämsta
eller
och ar af FerdmansomCort^o,
the Svamer besima uti America,
j
och unen Svamor Anno chr. zh intagen
i
the
stiönstad hwUkenAr:^dr uti ar en
der them
sit Reiidens : lämwaloch
Svanstas

L

kalt
Vi"^«/hafwer

kiebistops säte och Universitet.
somlige Det jafla:Nova QraHy« Mexico, eller
atjnu
nada liaaer ofwan föreNya Spanienoch beitdr af '5,8
först
the
raller
upftmnit: har finnes ©u« och Sllfwer/ Mm
hafwaätMige
rl^iäa,
flags dyrbara stenar.
samt

«;e KoniV^^^

som

|pan|r

Om America i,gemen.

%

Florida, är ock af De Spanier uptächt/ ort Derfore
jäledes kallad / efter theDen uppa en Palmsöndag uvfimno/ hwilken the katta Pafcua de Flores: The haftva har af
allenast en dehl inne/ med Städerna s.Matheoocijs.Au*
guftino; Men hwad

som widare emot Virginienligger/ in

till Staden Carolina, det hörer the Engelsta til: the haftva tagit det ifrån Fransssen Anno1600, hwilka först 1564.

begynt det at bebyggia: här finnes ock metaller , särdeles
Koppar och Bly.
Ganada,nnl>er detta/ begripes i«gemen alt det öfriga
emot norden/ in til FretumHudfonis, ochar jamwal af the

förstnptächt;men efter the intet der ftmno något
särdeles som dem anstod/ haftva the det samma igen öfivereller 62? von nichts:
atfn>it/ farianOeéDetCapodiNada,
,
Provincier
atstillige
ibland hwilka are the förhar tilhöra
,
Nova
Francia
wid
fiodenS.Laurentii, är Att förnämsta /
Secuio
uti
ra
af the Fransoser/ Francifci 1. regementz tijd/
uptächt
och bebodd.' här finnes Koppar och bly. Qyeförst
bec, är hufwudstaden der uti/ hwarest theFranftstasViceRoy hafwer haft sitt Refidens/ men ar ahr 1029. af deEngelska eröfradoch intagen.
Louifiana denne ar wid Virginien belägen/ och af
Fransosen Anno 1678 först uptächt och sedan deras Konung tildra således kallad/ hela Provincien warder räknat
til Novam Franciam.
Eilotiland,TerraLaborador eflerNovaBritannia,
ligger ofwanföre Nya Frankrike/ tviDSinum Hudfonis/
stal jämwal der finnas,Gull och Silfwer/ samt kostbara
stenar/ såsom Marmor/ laspis och Smaragder.
Virginia,här wid dre the Europeeste Colonierne, fa
som,NyaSwMe/NyaMngeland ochNyaHolland:
A2
om
©panter

,

Thcn Ma Boken/

'4

om hwilka på sit rum/ uti den andra boken t denm Tractaten/ widare förmales.
Ettstycke af Virginien, kattas ock Marylanb/ eller
Terra Marise, hwar ifrån the Européer bekomma det bastå
Virginifla Tobak Twart öftver wastcr uti) j are och nagre nyligenupftmdne Länder belagne/ ibland hwilka aro
Nort-Wailes,Sud-Walles och Nya Danemark: Hafwet
som
der til ligger/ kallas Mare Chnftmnum; men hwad
si)m widare sträcker sig emot Polum Aräicum, dethörer til
Terram Incognitam.
Uti denne Nordre delen afAmedca, 4;e jamwäl wid

afnastförftutit Seculo, neml. ähr »686. och fölliande/
stulet
Landstaper/
ätskillige NyaLänder

och

som tilförene intet

namnLudcw
haswa want the Européer
bekante/ afen wid
Mimonar;
Hennepin,
vicus
Recolleét.» Notarj Apoftol.
uptakte: hwilka emillan Nya Mexico och Ishafwet stola
wara belagne/ och wida öfwergä hela Europa uti storlek/
sträckande sig öftver soo. mijl ilängden/ och warda af 200.
Nationer folk l
alle hwar för sig hafwa sine sarstilte
språk ] bebodde: blifwande der til med af en stor ftod
löperigenom landet bewattnade / :c. Han bestriftver der
jämte et öfwermättan stort wattufall/ wid ftoden Niagara
och emillan fton Ontario eller Fronrenac och E^rié beläget/
(fe ?äb.vi.)hwarslikemppeligenihelawerlden stalsinnas/
Det stal wara ösiver6c?O.foth högt/ och nederfatta utföre
et stort berg/ hwilket det
itu fördelar/ at det pä
bagge sidor nederfatter: Watnet ifrån den strackeliZa högben/ stal brusa fa starkt/ och gifwa ett ftdant don ifrån siA
wäder 15.mijl wag höraskan: och dr wid
at Pet wid
Hen Hennenins bestrifmng dar om/ jalunda afritatsomdet

som

som

samma

sa

surman

här bifogat finnes.

Han

Om America igewttt.
1
Han är der til med iden meningen/ at den norre de-

len af America och lapan stola sträcka sig tllsammans/ och
giftset anwisining/ .huru man en kortare wäg an tilförem

2:ne gänger parera #:quino£hai linien,stal
De/ och utan at
Ghjna
kunna resa til
och janan; Hwar ombem:te Hennepin,
hwilken il;:wa ährs tio stal haftva bewanorat Americam,
uti sine 3:ne Restbejkrifningar der om widtlöfteligare förMler: 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 nouveau Mexiqué &laMer glaciale &c, Tredie Nouveau voyage d'un
Pays plus grand, que 1' Europé &c. NuNyligast igMOM

trycket utgifne.

America belangande /sä är derwtd at taga i
M^Odreförst/
swviuB Amazonum, somfiyter österiftän un-

der linieri, uti det Atlantifte hafwet/ och Fluvius Plåtas
ler Arsrenteus, hwilkcn flyter mot söder Uti Oceanura:

el-

se-

dandesi förnämstaLandstaper/ som äro fölljande.
Terrafirma^ ligger till Sinum Mexicanum, mitemot
ifthmum Panamicum , och kommer the Spanier til/ trär*
andes Der Uti ätstillige Provincier, jasom Terra firma in
fpecie, som och kallas Caftilia Aurea. Panama är en braf
handelsstad. Porto Belo, 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 uptächt af en Spanjor FrancifcusPizarus
widnamn/ ifrån HWken tid/ han stadigt hafiver hörtthe
SpänA3

Then första Boken.
utt m Audientms
Svanike til. Sielftva Landet warder
Pwfeäura Qmti,ltg-

6

"<WUnien:
Mr^
fördelt: Quito etter
afwen sä huswudstaden Quitum, uti
aer mst under
bwilken är Konal.Rätt och Universitet.

under
Losßeijes,e«et Praefcéhira Regum,ligger derCivitas

ock är aIM Mit Utt Peru,Lima, Los-Reyesf

SÄ

ar den stiönesta stad utt AmeMtort: denne
Har
rica,
af the.Spanier Annodelen Ameförst uptächt
Vice-Roy
af
densödre
Kongl.
hafwer den
rica sitt Refidens.
Charcarum,
utt
Loicharcas,

har
eller Praefcanra
ock är
,hwarrest
arhnfwudstaden La Flata, eller Argentea

Erkiebistops sate. Potofi eOcrPotofium.i denne Provins ar
det bästa bärgwärk uti hela America.
Chili, detta landstapet ar Anno1535. «f the Spamer
uptächt och intagit/ och är der temmeligen kalt: s. jago
ar huftvudstaden der uti/ hwarest
etter lanum s
Gouverneuren refiderar.

Ja?obi

"

Terra Mao-cllanica, haftver sit namn bekommtt af
Ferdinando Magellano, en Pottugist man/deshwMn
belägenhet

N

Anno 1520. hafwer intagit. Efter
samma
der
der wara temmelig kalt. the Spamer hafwa W

'2-ne
stal Städer/ s.Philippe och Nombre de jefus; men efter

der tmst kalt W" the dem igen öfwergifMt. t
Tucumannia, t©e Spanier haftva masta delen här
s. Michaebs bastå staaf me/ och är s.Miguel etter FanumfanumS,
JacobideStoetter
den der uti: S.
rea,der uti dr Gouverneurens refidens»
Paragaii, detta landet kommer ock de Spamer ttll.
Anno 1501, «f «t Portugiser

Ja^delEftero,

BraåeMr

upH/

OM America igtMM.
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hwilka den samma ock ännu haftva ibesittning (oansedt
tu at drifwa
haftvaftuler understundom
Holländerne
dädan)
besynnerligen
gtörandcssig
profit/
god
ther
them
af
Socher: S. Salvator eller fanura S. Salvatoris, dr huftvudstaden der sammastades/ hwarest ar Erkiebistops
sate/ en
god hamn och ?:ne fasta befästningar. Har uti Brafiiien, är
ock nyligenen mycket rik gullnnna upfunnen/ hwilken formenes ahrligen' här efter stolakasta af sig en stor statt och
inkomst/ emedan det striftves at iv diupareochlängreman
gräftvit in ät landet/ tu mera och rikare malm stal der finnas. Här stal och wara ormar utan förgift / ochaltsa till
math tienlige.
Amazonen, dr en stor hop med fmo" Landstaper/ som
liggia under floden Amazonen, och dre intet stort af the utlandsta bebodde.

dre betagne omkring America angående/ f^
som
<«^Ame
oc^dre the förnämstasom aftheEuroper bcboos/neml.

Azorcs etterJnfulaeAccipitrum,liggiarattnär Europa, fa at manintet wäl mt/ om rättare til Americam,efc
er Enropam räknas stolattitförende/medan de hördetheNederländste til/ kallades de ock insula Flandriae;men nukonu
ma de bongen iPortugall till/ och dre til taglet ix.Hwilka alla aro mycket fruktbara; Tercera dr den förnämsta
ibland dem/ pa hwilken hufwudstaden Ångra är belägen.
Infuk
namnet bekommit afthe
haftva detta Americam,
det är MaSpanier/ efter de äro Iniula? Ante
na öar
äro belägne fram före America, när man tijt
Antiiifle1,öar/ are tern*
ifrån Europa ftglar. Och efter desieklasser:
Antilte Mamelig mänga/ fördelas de uti fyra
jores, eller de stora Antilifle öar. 2. insula Barlo vento.
3. InC Sottovenro, 4.The Lucaijfle öar. Antill* Majores
'
Waredeffe fyra.

som

8

Then förstaBoken/

Hifpaniola, hörer mästtdelen the Spanier til:
sch är Domingo den fornälnsta Huftvudstaden der uppä/ ochäldst ibland alla uti America som the Spanska hafwabygdt: pä norr sidan haftva ock theFransoser sig nelser
satt.
Cuba,ligger wivare bort/ ochlwrer heeloch hallen the
Spanier til: chäruppä ar den stora handels staden Havana,
wid hwilken denSpanste Silftverflottan församlas.
Jamaica, ar en god del mindre/ och kom tilforende the
Spanier til/ hwilka der haftva bygdt en stad som the katta
Anno 1655. Utaf the Engelsta
Sevilla deiOra-, men
der ifrån drefne. Anno 1692. är denne ömförmedelsten
lordbäfning heel ruinerad worden / hwilket de Fransoser
noga t acht tagit/ och sökt sig at blifwa mästare öftver den
samma; Men the Engelste haftva sig doch lyckeiigen förswarat: der sinnes det bästa Sacker.
Porto-Ricco, etter inf.Portus Davidis, är än da mindre ochhörerthe Svanste til/ hwilkadär uppa haftva byat en
stad som tbe katta S.Juan de Porto Ricco. Uti alle De|e öar
fines Gull och Silftver/ besynnerligen här uti Porto Ricco.
InfulaeBarlovento eller Advcntuu,ligga öster emot
Ven stora AttiHfle öm/ hwilka och Ins.Caribes warda kalla-

de/ och hafwa Millige Nationer af Europa dehl der uti.
The Fransöste hasiva deffe,inne/ Guadelupia, Martinica,
S.Crucis, S. Bartholomsi S.Lucias och Inf. Tettudinis,
Engelste Defje/ Inf,montis Ferrari, Antigoa, Inf NiThe
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 af Curland / ms.
hwilken är honom
Carl
Ins.
Kong
Engeland
11.
uti
af
förärad.

OM ämenc, igtMtK.
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Inf;Sottovento, eller infraventum, ligga oftvan
föreTerraFirma, och söder emot 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 emot dm stora Anuhtfe On/ och are dese der under de beGuanahamia;denne
kanteste: Bihbma ,Lyeayoneca och upfann/
är den första dösom lik:Columbus
och kallades
femliga/
wara den
af Jonorrt-s.SaWator, förmenesockaf
fjje
Européer
America.
fett
utaf
förstasom
haftva
Dar som ligga pa sidan emot Africa, desse/
The
Terra Nova, ligger »fD.Canada, der soM fiodM S. Laurentii 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, S Johannis, och andre som
are betagne wid Tecram Novam, höra alla Fransosen til.
Inf: Bermudes dre fmå' och ligga rätt när ihoop/ och komma alla the Engelsta til/ hwilka katta deminfalas ÄLftivas
eller Da-monum: pä desie öardr godtPärlefang.
The (D^-fom dre belägne näst ttl Brafilien, dre sina/
och komma the Portugiser til.
The Americaniffc <fc>M uti Mari Pacifico dre defie.
California, ligger oftvan förewid NyaMexico,och
eller mbrumifrån Amewnrder igenom Mare
rica af|Til£>: denne dr den största H uti hela America,oc§
aftheSpanicruptarht.
ifrån Galifornia, sträckersia
Har
ock ett Land alt in til Afien, hwilket kallas Terre de lefio,
etter Terra
det warder allenast igenom Fretum^
4

Aman,

10

Thcu förstaBoken/
T ab. III.

OM America t ZeMttt.
1
Anian,fcet ifrån Mt/och hafwer har tilintet warit bekants
det eyheller paLand-Charternefinnes tvära utsat/
hwarftreLudrHennepins
Amerianijte beftrifmng ärdetjamen wid
jmtt
här ses astecknat.
Mes
Mt öfwerPeru och Tröpicum Capricorni, liggiä
are
stoor myckenhet med fina Öar/ ft>m af the ms,
Holländste
Mufcarum,
uptachte/ibland hwilka the förnämsta are/

Pnncipis Guilhetrni, Canum', och InC Bona; ;Spöi &c.
Inf: Salomoiiis,. ligga emot Afien, ratt unders

och are af the ©panter Äiino 15-67! M uptakte: hwil^
ka iförstone hafwa der bekommit stor rikedom/ derföre de
ock kallade are salomonis Öar; men stola m wara temmelig uthöddcl the aro 20. ttlsammans/ ibland hwilka s,
ifabeiia ar den förnämsta.
Infulx Latronum, are betagne nar in til Äfien,oc|
warda af somliga räknade til Afiam / och af somlige til A©panter til/ och hafwa atsttlmericam: the höra alle
lige namn/ såsom Inlulse Vélarum, Ins.Sapanas, och inäst
are de ester Drottningen utiSpanien kalförflutitSecuio,
Maria;
Annae: pä somlige Land-Chartor nämlade Insula
Archipelagns
S. Lafari. The andra smä Öar/ som
de
nas
omkring/
ligga har och der
forna mdft alle the ©panter til.
Således ar nu America, eller denNyaN?er'lden/
belägen/ och afthe Européer bebygd: Hwad theras regemems form och repubiique der sammastädes widkommer;
fina Profå hafwa the Spanier som bebo Peru och Mexico,
Reges-, hwilka the mast efter hwart tredie ahrs förloppkalla tilbaka/ och förden kunskap the der/ förmedelst sit förderegemente och regerande hafwa ehrhättit/ tilläggas the til det
Indianiste rådet/ the regera folket både med Wapn ochLag.
Utiandeliga saker / hafwa thc Nrkiebistopar och Binien,

-33

2

stopav
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Then fsrsia ßoken/

stopariftän Hispanien tijt sände/ ta/ och mangeafdevo.

minicaners och Francifcaners Kloster.
Civile saker
ense/ (a haswa the uti hwar Provins

hwarest ,sädant afgiöres och
sine Tings och Domställen/
Mexicano Gvadalajarenfe och
döMMes/säsoMUti Regno
Hifpaniola,
Gvatimalenfe. Uti
hwar UNder ligga Antille
Majores, Peru och Quito, wänies folket alt ifrån Barndomen widandeliga och civile lagar: der hafwa the ock uprattat Academier, hwar uti både andelige och wärldzlige
ftudierfotofba^
Tye andra Européer haftva utisine kolonier Gouverneurer och Landzköfdingar / utaf hwllka somlige forestä
Militien och somugeHandelm/ regerandes mest efter sin egen ratt och godtfinnande.
ar ratio ftatus hoos alle som haftva kolonier uElliest
ti America, at hwad fem the inne haftva/ jöka wal at bewara och emot fienden forswqra/hwarsore the ock sine Stader och Befästningar emot fiendens hastiga anlopp/ med
Murar och fattar tvål befästa.
2. Kapitel.

och utaf hwilka Européer/
Huru/ pä hwad tijd/uptäkt
först ar
och påfunnen.
Mhwad tijd/ och utaf Hwilka/
uptakt påfunnen/

stal wara
och
finnes ibland
R^W förstLärde
atstillige
meningar:
En
stoor
dehlhälla
WDWthe
föreat the Gamla intet haswa wetat af America,

utan stal allenast för 290. Ahr sedan/ wid pasi/ wara först
do!umbuß, och efter honom 4upfnnnen / dä
mericus V ehmtiuß, den först uptäkte;

fördenstul the och
den

Om äm«lie, igemen.

obcm
samma
kallat
Om coiumtxi
den

haftva.

upfunno

rierne
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eller den Nya werldel!/

och

huru the först

finnes detta förnemligast uti Histo-

dkr. Columbus, bördigafdet
HärstapetNervi uti Italien,haftver want sig alt ifrån barndomen at faxa til siös/ och warit en forsaren och lärdNaturkunnig: Nar han uti Spanske Wästersiön ofta seglade/
o* blefwarse/ at på wisia tijder om ähret/ upkom pä
Haswet wästan ifrån starcke och langwarachtige wäder;
stalhan giordt sig aldeles försäkrad / efter han wiste at alle wader hadesina förstauhrsprung af Jorden/ at wäster
ut/ öftver den stora siönmåste äntl. tvära ett Land/ hwar
ifrån sädant wader komme. Haftver fördenstul sig företagit et säoant obekant land at upsokia ; Och pä det ban
måtte der til nödwändigemedel bekomma/ haftver hän
rest til ätstMge Konungars och Potentaters Hoff/ och
detta sitt upjät tilkänna giftvit: der jämte begärandes der
til Skepp/Folkoch annat som kunde tarftvas ; Men är af
alle/ iförstone bleftven förachtad och förfluten: til des
äntl. KoNUNgM Utl Caftilien Ferdinandus V. ock dts
Drottning Habelia, lata sig öftvertala/ och tilrede atColumbo både Skepp och andra nödwändigheter/ som der
tilkunde fordras. Begafsig altfå Columbus ähr 1492»
ten3. Augufti,atupfofa Americam med 3. Skiepp och
i2O.Man Spaniorer- När nuthe efter 30/ och några dagars felande/ intet funno något Land/ och i medler tjd
fördem/
theras Prowiant och lifs medel begynte manglastyttandes
begynteSkepsfolket pä at knorra emot honom/
honom fören förförare/ och befalte at han straxt flulle
wätlV3

14

Then forsiK Boken/

tvanda om tilbaka igen/elliest wille the kasta honom oflgenom
wer bord isiön; Men han formätte dock antel.
wanta
uti 3,
mycken bön hos them/ at the ännu stulle
tijd
Land/ wule han
daaar/ och funno the intet t medlerwnandesse
dagar wow
igen;
Hanoe aIG
dä wanda om
fingo Land/ od) fommo omttDcr ttl om
torbit/ at theGuanahami;
straxt lat
Lucaitfe Ött
Hwarest Columous
aiöra ett Kors / den korsfäste Christum til ätanka/ och
pä den orten
the för^kommo
uprdttate det
. Sedan stSalvator.
St.
den
til landz/ kallandes
,
ocy
(5 ta Hlålade the til Ön Cubam pä nom sidan/
■fpaniolam, hwarest the. funno mycket Gutl; Har p a Nifpaniola fick han förlofaf Konungender sammastädes/ at
bygga en Skantz/ hwilken han med 38. tvål dewäpnade
Spaniorer befttte/begifwandes sig sedan ayrct der efter/
med stoor statt afGull/ Silfwer och ädla stenar ät SparesaKonungen
hade m
den igen/ och berättade huru denne thcras
Nade af
sia qat: Hwarett han dä med stoor
tim! behedrad.
Admirais
med
unfägnad/
och derföre
dlef
/ och
Andra gängen seglade han tijt 1493. med 17 Skiepp
»o*
at
alle
ifoo.SDlan stark/ tå han wid sin ankomst fann/
gam
han der forfta
ro förmördadeaf the Indianer/ bygga
Staden ifabelaen lemnade.Här hafwer han låtit
Thomas
fa och S. Domingo samt Fästningen S.lamaicam::ochuptac1504kändes sedan Anno i4f>o.Cubam och
en
iamwal
dehl af fa--andre der omkring liggande dar/

see

samma

samma

som

som

)

sta Landet pä America.
AmericusVefputius,
'

tvär en Florentjner/ och anAmencam Anno 15-02. med stort äntrat

stälte sinresa til
afFolkochSkiepp/ påEmanuelis Konungens iPortu,
gal befalning :tå han reste underH^inl^ilimen och

OM America igeMttt.
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uptakte Kusten af GuiÄia och Brafilia, wjt til Tropicum^
Capricorni, af32. grad: lat: auftr: ochwidM ät ftodM
Dela platå, tit 32. Grader.
til On Real, pH
Andra gängen stälte han.fin
när han kom wid CapoVerdeoc^
tvären ät Brafilien, ocholycka
Sierraliona,
wid Guinea, idet ar skeppet
fick 6tttt
förgeks/ och mäste fördenstul
söm förtesigtheras Prowiant/
igen.
begifwa til baka
Haswer altfa Amencus Vesputms icke allenast besedt dche ofwannamde Om i ufmt

resa

ock siclfwa fasta Landet af America påfunnit; Fördenstul och hela Landet sedan efter honom ar kallat wordet
America,
Widare om Columbo sch 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 redan utide alsta tjder stal hafwa watit dem gamlom bekant; hwilket the förstafdenH.Skrift
|>cttnfa willia/ och afdet
lasts 2. Paralip: 8. och 9. At
Salomon
Konungen
den Högwise
utstickade Skiepp titt
ophir, hwllka alla 5. ähr kommo tilbaka med fijnt Gull
450. Centener, samt Silftver/ Elpbenben/ Apor ochPäfoglar. Detta Ophir som de^e Skiep hafwa seglat til /
mena the warit America [fdrteteé lnlulN Salomonis eller
Hifpanicla och Peru] och det fördesie orsaker : först/ efter
sticppm alle 3. ähr kommo tilbaka/ få mäste ju theras re»
tillångt bort belägne Orter warit giord:Ostindien haft
wer marit Salomon når/ och ath norr och stder/ hade the
intet kunnat anställa någon längresa til siös: Wore aM
mätte dä gått waster ut/
har utaf at siuta/ det stieppen
längre
bort ifrånK snorrens
til denNya Wärlden/som

som

as

sa

Wke

Then första Boken
Nijke worebelägen. För Det anDra kunde et) heller någon
orth iwärlden/ wara rikare och öftverfiödigare af Gull/
SaioSilftver/ Apor/ kosteliga Trän och Stenar [fom
Länder;
Americani|Te
man har låtit hemtam än äfwen the
Men Detta ogittas doch af andra som hälla fört-/ at detta
Ophir intet annat Land hafwer warit an Ojtjndien/ och
det for beste orsaker. Först emedan detwar Kon: Saiompn
när wid handen/ och at alle deffe dyrbare saker/ kunde der
tvål nog bekommas :der til meD står intet uti ofwannämde rum / at stieppen hade giort sä läng reja / at der tilfor16

drades 3. ährs tijd/ utan iHwart3:die ahr haswa the fä*
dant fordt med sig. För det anDra/ sä wore ftlller America med Gull/ Silfwer och andra siwane kostbare saker
wäl försedd/men Ostjndien/ besynnerligen China iK. Salomons tid/ mycket mera: stulle forDentlul warit fåfängt
(
maniOrdspräket talar) at gä ofwer Nn efter watn

som

och hemta the ting ifrån sä wida bort belägne orter/ som
man bättre och öfwerftodigare/ närmare bckoma kunde.
Näst den H.Skrifft, willia the utafden wise Natone och Diodoro Sicuio bewisa/ at America reDan Uti de
äldsta tjder stal hafwa warit the Européer bekant; emedan the bestrifwa en d/ hwilken the kalla Atlanridem

Infulam, wid fretum
belägen/ som skulle waAfia
Africa
ra en dhel större än
eller Lybiaj Men
och
at Plato och Diodorus Siculus intet der igenom forftå
Americam utan den rätta Atlantiffe <bn SweaRijket/ Det wisar klarUgen och widlöfteligen thm Höglärde Profeflbren D. O. Rudbeckius,Uti sitt Atlantica Tom.
I.Cap. Vll.och Tom. U. Cap. I.
Andra återigen hälla före/at nägre stiepp hafwa ful>
ler kun)

igtMitt.

Om
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ler kunnat utt desie tjder blefne til^mericam,utafowader
etter annat tilfälledrefne/ och således päsomlige orter wordet med Inwanare besatt; 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 upfunnen af Mandoc, Oven Guisneths Son/Pritchen af Wallis; hwilkcn twenne rf for stal hafwa begifwit sig tit/ och
ar omsider der sammastades död blefwen: stolandes han
jamwal hafwa låtit der bygga en fästning uppä Florida,
somlige mena pä Mexico,- företter Virginia, eller ock
denstul det och stal tvära härkommit) at uti det Mexicaniste Spräket mänga Britamste Ord inmängde are/
och at the ©panter wid ankomst tjt/ nägre Christelige

som

sa

sm

som

plägstder hoos samma folk förmarkt haftva.
Men förutandetta kan ockwisas/ at America ända
tilförene/ar af desie Nordiste Landers Inwänare fem får*
stilte gånger beseglat och bebodt: Anno chrifti 996. ww
pafi/ af hwilkom den ock warit kallat XVinUnb det goda/ och Skralmcfaland; som pä gammal Göthsta 1 6.
sarstllta kapitel bestrifwit finnes/ uti den stora Konung
Olof Trygwasons Historia/ etter Snorre Sturlesons
siette dehl/ Tom. 1, ifrån 923. 329. til 348. af den berömlige Antiquarien Walvorne Hen lok: PeringskiöMAnno
1697. igenom trycket utgiften: hwar utaf man for kortnamn som dethet stulallenast wil här införa/ theras hafwa;
ta Mittland det goda uptakt och besökt
sedan
the omständigheter/ hwar med detsamma asmalas och beC
flrif-

Thcn första Boken
finfwes;'pädet mander utaf ma fiöniahuru wida
mcrica der nfkan iqenkannas.
i. Som hafwer anstalt sin resa til detta Landet/ lasts
haftvawarit en wid namn LeifErikson/ hwilken ock nagot tilförende wart af KonungOlof Trygwason uti Norrige/ flickad tilGrönland/ at der förkunnadenChristnaLarän ihan hafwer rest dit 55. Man stark/ bygt der hus och
bodt der öfwer winteren.
18

2.

War Thorwald Criksön/ Leifs broder/

han haf-

wer begifwit sig ät samma Orthmed zn. Man ochwarit
der ökwer Winteren.
3. War Torsten Erikson/ hwilkenreste tjt tillika med
sinHustru Gudrid/ efter sin Broders Thorwatds Hk med
50. Män af utwalt / starkt och ston folk
. 4. War Karlsemne/ soln begiftvit sig tjt tillika med
samt
sin Hustru Gudrid)med 60. Karlar och 5.Owinnor/bebygallehanda flags Vostap/ ester the der dX ärnade at
ga Landet.
5. War Freidis Eriks dotter och brödernaHelge och
Finboga! hwardera med zo. wiga Man / förutanOwinnor t warandes alle desse/ förstreste at Grönland/och stdan der iftan til denNyalVeridm/ etter som the denkallat Mittland det goda.
De omständigheter som detta utaf them upsundna

Landetbestriftves med/ angående; sa lasts der/
1. AtLandet wnr fagert/ ftogwuxit och intet längt emittanstogarochsiöar.
2. At der war mänga Öar och grund stö/ nar siön
W ut/ samt hwit sand.
3.Ät der iston eller Un war Lax och allehanda flags
4.Ät
Mmorfist.

Om America iZtMtN.
4. At der war Ebbafiod/
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och at HwaWenwräktes
up med Floden.
At der war god Vchkostelig Landzfrucht/ samt sielfsädde Hwtteäkrar.
6. Daggen som föttpä Gräset om Morgonen/ war
mycket söt.
7. At Landet warmycket ftuchtbarandeaf allehanda
ymnoga saker bäde as Wjnträn/ Wjndruftvor/ alstöns fisterj / samt andrarikedomar.
8. Atder war ingen stark frost/ stat gräset litet forwisinade om winteren/ stulle ey heller Bostapen da derföreHehofwa Foder.
9. At der war längre dag M pä Grönland och Island / och at Solen gekup ftukost dags/ när kortaste dag
war.
10. AtLandsens Inwänare/ brukade Pjlar och Bogar tilWapn/ med Hwilka the fördeKrig och striddeemot
the Norsta nud.
11. At theforoöftver siönmed bark-bätar.
,2. At the boro bördor och byltor med sig/ som woro/
Gräwark/ Sablar och allehanda flags Mwaror/ hwilka
the tilbödo them Norstom at tilhandla sigafthem.
13. At the halst mitte hafwa Wapn försinaHwarorl
Men efter fom the stngo Miölk/ wille the dä haller haftvfl
den/ ännågot annat. mycket
redde och luppo undan for
14. At tbe woro
Tiurens Wralande/ som the Norskehade med sig.
15. Ar the förundrade sig och ftuchtade for the NorWsWapn/:c. .
öftverensmed the strifter och
Huru alt detta stämmer
<£ 2
reseboks

2v

The>, första.Boken/

reseböcker/
som om America ssrefne finnes/
och särdeles
provincier,
Virginien
med

och dar wid gränsande

warder

den curieufe Läsaren/ utan nägonwidare jämförelsefram-

deles utidenne korte Tractatm finnandes.
Atdetta winlanddet goda/intet anat landdr an Ar

det haller jamwäl den Höglarde ProfefToren O.
före/ fom stcs kan af hans Notis til Hervorar
Pågått pa^. 27. Warandes det få mycket troligare /

merica/

Werelius

som

ock detta Grönland/ hwar ifrån ofwanämdehafwa ftält
sin resa/ och America, mycket nar stola gränsa tilsammans/ hwilket läsas kan sä wäl afförenemde^wrlesnnii
rum/ som af JönsLarsson 2BolffsNomgiailluftrata,t>ft

Dansta tryckt iKöpenhafn Anno 105-r. Och afbcröml.^3fellor Antiquiratum Hen El. Brenner ibland annat miss
kommunicerar; Hwarutibestrifwesnägre restr jomKonr
Fredrich den 11. och Chriftian den IV. lDanmark/ hafwa låtit anställa til Grönland; da the jamwäl oförwarändes hafwa kommit til Amcricam ;wetandes mtct
annat/ än at det stulle warit Grönland; hwar om der
sammastädes fardetes P: 273. läsas kan. Detta Grönland
ar nu förtidenobekant / ja at man intet tvågen der tit finna känn/ af orjak/ mena sonmge/ at en stor hop med Is
Tartariste Haftvet/
som igenom stormtjt/drifwitz utur det
tilloppet
och ingången?
stal haswa wtäkh och således
igenstängd
der af
blifwit: stolcuwes Folket som der bodt
öftvergifwit
ftne boställen / och ( som den Höglarde
ftdan
Hugo Grotius menar) begifwit sig tänger inilandet/ och
omsider til the Americanijie Länder/ af hwilka sedan/utan
lärer haftwiftvel/ en Delaf Americae^ntpånate/
»a sit uhrsprung bekommit.
3.Eay.

Ow America i(jetttttt.
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3. Kapitel.

härkomst/ pä hwad sätt
och igenom hwad wagar/ sä wal the som

Om the

Diuren/ are iden Nya Warlden/ eller

lic2komne.

f||p|sr til hafwermanKorteligen
handlat om/
den Nya delen af Werldm/ eller A§|l@w)wttfom
merica, ar utafthe Européer bebygd och bestgMDMlad
worden; folljeraltsä nu lucd rätta om dess

infödde^nwänare/ tye Americaner, något at förmala: aldraforst ttlseendes therashärkomstochuhrsprong/ sedan pä hwadsiltt och igenom hwad wagar/ sä walthe solw
Diuren/ are iden Nya Werlden komne.
UtafDen H. Skrift ar kunnigt /at alle Memistiobarn pä lordenne/ haswa sit uhrspräug utaf Adam: der
til med / at alle lcfwcmdc på lordnme / are igenom Syndafloden omkomne och drunknade/ undantagandes Noah
c4) the som med honom worouti Arken. Fölljeraltsa har
af/ at alle Mennistior och Diur på lordene/ areArk;
harkomne och förplantadentafthemsom woro utiNoe
hwilken idenne war gamlaN>erld/ uppa barget Ararac > uti
Armenien , gr stadnat worden/ som ar til at (dja i.Mothe Nya Werldeneslnwäsisß- 8. Cap. Mäste derföre/diur/jamwal
nare/ sä walMennistior som
warautafNoe
Ark härkomne. Ester nu sä ar/ stagar Man ftrdenstnl
intet obilligt/ igenom hwad wägar? och pa hwad satt ic-.
ke allmast Menmstiorna utanoch the oförnuftigeDiuren
C3

mätte

Then förstaBofen/
mätte wamtjt komne ? Jutet kan det waratroligt/ at nägon ny/ eller särdeles Noe Ark stulle der/ efter Syndafio.
den bliftvit stadnad/ hwar utafthe
stulle sit
ursprung bekommit:
ey heller Mes det ljkt/ at den haft
werundfluppit Syndafiodstns Watn / emedan detiu öft
werfiödade och bttakte hela Jorden: mycket mindre/ at
Gud stulle pa något särdeles/ och omedelbart sätt/ fort
them der iN / som det stedde med
liadacuc til
Leyonkulan iLab^l ;utan om mankroaten
wil följaftrnuftet ester/ sä mäste bäde MelMistior och Diur uti America,wara antingen til Watns med Skiep/ eller til Landz och igenom nagre wagar tjt komne; ochdet antingenoförwarandes af en händelse/ eller ock med willja och afwalbetänkt
finne. Oförwarandes til siöskunde en snart tanka; efter thet ofta händer/ at stiep warda igenom storm och owäder drefne uti wida hafivet/ ttlden Ort som man aldria
Mkt eller wetat af: warandesoch til asiventyrs mänaa
Öar pä detta sattet oförmodeliaenAptakte;
Menhuru dmren Mlle kommit öfwer stora hafwet/ som
aftven sä walaro komne af Noe Ark som Mennistiorna/
det är underligare. Men det kunde någonsäja ! the måste
sielfwa hafwa sinnnat öfwer/såsom man ser an idaa Oxar
oftver temmelicza stora stöar simma: såsom ock Hwrtar/
hwilka stola wal et helt dygnkunnat simma. Men sädant
haftver intet lätit görasig uppa stora wilda Hafwet/ som
, eyhctterlärer någon Fogel wafiyter omkring
ra sii snäll och osörtruten iflygandet/ at hatt der öfwer
hmna kunde.
Widare kunde nägon inwanda! man haftver til
Wwtyrs fordt Diuren med sig pä stiep/ som än idag afstier
med Apmior och Papegojor! men det lam ey heller ZM
an;
22
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an; ty/ hurukunde the föramcdsig Mana willaoch grym-

ma Diur/ säsomLeijon/ Biörnar/ Witdswin/Ttgerdiur/
Wargar och andra förgiftigeoch fladeligeDiur/ sim uti
America finnas ? och omstönt et stiep eller annat stulle
der oforraotetigen ftatnat/ huru-stulle the just haft med
sig sa mänga stags diur/ efter the mtetwtste/ om thefiulle kommit tit etter ej ? Der tilmed hafwer segelkonstenoch

fiöfartenuti de atsta tider/ warit mycket siatt och ringa
hos the Gamla/ hwilkaintet andra stiep brukat/ an hel
fmå[ som omöjeliSthade warit at fara öftver fU stora haf
med/ och om the an stönt stutte haft fa stora/ somthe kunde giortsHdanreja med/ få haftva the sig doch intet wägat långt ifrån landet/ efter the tå intet wiste af nägon
Compas / hwilken förstallenast något mera än för 300.
iib,2.Hiftor.indican
ähr sedan ar upftmmn/som Ciezius
Cap. 9. & Gomara 3ib. ii Hiftr Gen.- Ind; nogsamt betys
ga. Ja/ huw stulle fy?kunnat tagit sig före en stdan refa/ emedan the intet en gäng wiste afAmerica, at denwar
till eller ochintet? Hälles fördenstulföre/Venmmeningen wara denrättaste/ at både Menmstiör och Diur stola efter Syndafloden tvära Landwagen til Americam
komne:
Efter nu fil är/ stagas derfore med ratta/ pä hwad
satt och ort sådan öswerfart mätte hafwa stiedt? tet formencs/ ingen annorstädes / an emot Norden/ hwarest
Europa och en dehl af Afia sträcker sig emot Polen/ därest
ock otwiswelachtigt den Gamla och NyaWerldmstötatilsamman/ st at gansta ringa eller ock ingen ftorre#fart
lärer wara der emillan/ an diurenHafwa der sfwer kunnat
imma och sstglmna Ma/etterMoMWintertld pä Isen
öftver-

Then första Boken/
öfwerkommit; hwilket ock Skieppare samt lärde
och förfarne Man betyga: ja/ mast alle
stämjämwal
der
utinnan
at
Nya
ma
öfwerens/
werlden/
wid Nordenhänger tilsamman med den Gambla/ genom
hwilken Wag/ alle lefwanoe haswa kunnat/ ur denGambla iden NyaN>erldm kommit.
Och hafwerdct intet stiedtpaen gäng/ eller et ahr/
utan da och dä/ efter handen/ och pä ätstillige tjder: I
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förstoneare the förstingrade/nödgadeatjokia andra Orter/
och begifwasigsig til det Land/ som woreifrän andra afsöndrat/ och oer med tjden sorökt. Samaledes och Diuren som hafwa farit wilst och kommit ifrån folket/ til dest
omsider hela den NyaN)erlden/,ar bäde med Mennistior
och Diur full bleswen.
Iförstonehafwe the kunnat warit tilsredz med bara
Landet/ men Lag/ Gudzticnst och Ärbarhet intet stort bekymrat sig om/ utan efter siwmedfodde naturligaLag leswat. 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 förr wetatj st smäningen förgätit
och aldeles förglömthaswa.
Widare / sinnes ock om the
härkomst
ätstillige meningar: somlige hälla före at the först stola
igenom det sundet
warakomne ifrän
och
lareare
etter
andra
meutafthe
BcK^eer
altsä
härkomne/
na/ af the ckinenser solulige äter af the rkXnecier och
öcc.
Men aldenstund the are mycket olike/ st wal til wäxt och stapnad/ som seder/bruk och
språk/ Mes ey olikt/ themintet wara utasnägot särdeles
wist/

OM 'America igtMttt.
!s
afatstillige siags folck aftomne; ty pä

tvist/ utan snarare
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 utan någonLag/^eli^on ochMgements
form/ förandes ett siwant lefwerne, mycketlikare ostaliga Creatur/ än som Mennistior. andra äro Mennistioftatare och äta up sinaFiender: somlige hafwa någon liten likare Negemenh Form/ ss at antingen hwar och en
Emilia, lyder och styres af sin Äldsta/ eller ock hwart
Landskap/ afen såsom en Konung/ och det alt efter sine
Bruk ochSedwana: andra äter/hafwa rätta^
Förfaders
fullkomligare
Lag och Ratt/ hwar efter the styras/
re och
I^oxicaner
och keruvwner, hoos hwilka/ fast
såsom the
än dar är Msta Barbaries/ finnes ljkwäl ätstillige Dygemot främmande/ som idet at
der/ som the wisa/ s^ wälbefijta.
sig
alla Orter/
the om wackra Konster Spräk/ Mest
ja
det
merendels
ock
och
the
sine
särstilte
hafwa
oljka/ at det ena icke det ringesta kommer öfwerens med
det andra: Nu/ sedantheEuropéer are tjt komne/hafwa
tagit sig efter theras Seder och Bruk/ ja/ sä
the mycketpä
at the och ätsttllige Orter/ hafwa sig ifrän den hedniska Wilfarelsen til den Chrisma keiiLion omwandt.
4. Kapitel.
Om the ämcncgnijke Landers Fruchtbarhet.
i gemen/ til detz
hwad
WWUldst/
den af
Fruchtbarhet widkomer/Rikedomar;
sä oswerflödar
ty
Pmnoghet
man
allstöns
ser
och
M WU pä
Marken/ finnes den öfwertaktmed allehanda
D
sttöna
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Then förstaVoken/Om

'^ g.

föda och
stiöna örter och Wäxter/ ja wältilMemustiones
uppehälle/ som til hennes Halsos coulervatiun tienlige.
Beser man Skogen/ st bestar han af allehanda stiöna och fruchtbärande Trän/ ibland hwilka/ en öfwermättan myckenhet med allehanda Diur och Foglar sig uphällaoch wist.
Beser man Siönoch Watnet/ finnes der uti icke allenast 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 til med ar der en sund och liuftig Lufft/ och pä
mänga orter st helbrcgd/at man der icke stal behöfwa någon Läkare: der ar inttt all för stor hetta/ ey heller för
mycken Köld/ utan en tempererat wäderlek: Marken och
Trän/ gröNjkas altid och bära pa somlige Orter 2. a 3.reom Ahret. Ja/ de
LändersFruchtsor fruchtbetygar
nogsamt den härlige winst och inkomst
barhet/
som the Spanier och andre Européer haftva sig uti
ric-2 sörstaffat/ sa wäl igcnoln den Gull- och SilfwcrFlotGrufwor; hwilka
ifrån de peruan, och
tan/Luropam
till
nu öfwer 200. ahr/ outsäijeliga stora Rikedommar fort hafwer/ som af .andra kostbare Hwaror/
hwilka snart sagt/ krmg hela wida Werlden förde Ae
Korteligen sagt/ stal America wara ett stdanthärliget Land / st at somlige som der warit/ och det bestriswit/
Paradjs förliknat. Och
haftva det samma wid ett lordist
warenu detta sä korteligen om America, heller den Nya
Werlden i gemen/ stsom m liten Inledning til Nya
Swmge förmält.

TAB. IV.

