
Then andra Boken.
1. Kapitel.

Omden AmericanifTe Provincien Nya Slve-
rt^e/mtbVirginien, deras belägenhet ochfruktbarhet

EneprovincienKyalUft)^
rige/ är belägen uti den Norre delenaf
Americaoch Landskapet Virginien, hwil-
3et förmenesafsomllge hafwasitnamnbe-
kommit / antingenutaf en flack der wid
Stranden/ sä kallad/ eller och af Konung

MenrättastafDrottningElifabet utiEngeland/
hwilken alt stadigt lefde uti sit lungftuständ- det ligger
37. grad: til sin högd (som det Virginifle Gompagniet
Anno 1606. haftver det landet igenom sökt och befunnit)
sträckande sig öster emot stora Oceanum,fo&er/tilFlo-
ridam nory tilNyaFranckrjke/ och wästerUt/ til de här
tik daas okunnige Länder, Men sielfwa the Swenstas
LandN^aSwerige ligger tilsin högd39- grad,och 40.

2 min./



min./ på bägge sidor Wid Dela V/are Revieren: fotfat*
tandes uti längden ifrån Cap: inlopeiLa?en,30.mjl wid
pas/ alt up ttftefj strömmandestore affal nordost; hwil-
ket the Swenstentaf ratta ägare the Americaner sig
swckewjs tilhandlat haftva. Bayen etter Inwiken är 9.
M)l läng/och6.a7.mjlbred: tf)eAraericaner kalla den sam-
ma Poutaxat; the Engelske de la Wareßaije, afMöns.de
la Ware en t[)CtaéCapitain3 fomt>Cttaßevieret utt^etAm-
miral partierAnno iSQQ.uptäckte: theHottäNd-
ste SuidtRevier van Nieuw Nederlandt/ til en atstilnad
ifränNordRevieret som the wid Nya Amsterdam desut-
to: men the Swenste katta den Nya Sweriges Nlswen.

Hpad detta Landets Fruchtbarhet wtdkommer / sa
hällos det fördet liufligaste och ftuchtbarasteuti hela A-
merica; emedandet öftverfiodarbåde utafallehanda slags
Diur/Foglar/ Fistar/ dyrbara Trän och attstönsFruch-
ter

- stötandes et) heller kunnanågonliufligareorth finnas/
beqwälnligarc tilallehandaplantering och bättre komer
öfwermsntct wara Kropparsconftimtionän afwenden-
ne;Hwilket ock Capitain Joh: Schmidtutisin Ncsebestriftmng om Virginien1622.nogsamt bewitnar/ tet(jan fåle*
des strifwer: Skulle thengunstige La<ar«n Wmma
idettaLandet/ sä fingehan wisterlig se en ratt £«*
stegardutiWerlden: ty det y^vergärallaLandsta-perUti Europa och America «ti luMge <?cl) segelrike
U)aM:^dettaLanstapet areock ftone/hogeßärg/
nedrigeDalarochandreftisteN>atn:Tvärandesder
al! tmnskiont och härligt/ atman lUnscha/detGlld yafwer såsom tilljka/ och pä engäng/ utidet-
taLandskapet/ welat m<ttmW<m for snön ställa
Mkonstigt extrack Sch ftfbil^ aft>eJAtt?^tbem3D«

aS Then andra Boken/
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Der are ock mänge(må obebodde<b«c\ och flå fWUmed Trän/ seendes uthlika somsinä eller lun-
dar *c. och widare förmälerhan:det at pädenneOr-
tenenöfwermärtansundLufft fruchtbart Land/ lu-
stige och n^ttigeNiatn/ faar mg intet tror/ atna-
peligenen/adaltOrt ntlnågotLandskapkan finnas/
derest for Mennlfflanbeqwamligare och anständi-gare wore/ an denne: <l)chat tag dettaLandetmed
sää ordmå bcj?nfw«/ sä ar detsä bestassat / at alt
dn?adNluscouochPolenhaswaafätskillige slags
K,ädaochBek/Fiffoch mänga andrasaker: l)w>ad
Franckrjke hafwer iVOijnochSalt: Spanieni
letJt/ Stal/ Mon/ tVjn och annat mera: Sä-
dant kanmander (esterMngelandernes berättelse )
tjtitomhalfthundrademjl/ nogsamt hafwa utistormyckenhet/ och förråd for det hela konungariket.

Nar the Swenste aldra först are komne seglande til
dettaLandet/ hafwcr det ock them sä lustigt och liufligt
förekommit/ at w intet funnit något ljkare namn/ at
gifwaden Orten som the först anlände til lands pä/ änat
the densamma/ fördesi liuftighet/ Paradjfet eller Paradjs
udden kallade; hwilken wid Cap:inlöpettBayen belägen
ar/ och afstraxthär widbifogade Aftitning sees kan.

Nar nu förtidenwarande Gouverneuren der samma-
siades Sir William Penn, anstälte sinresa t)t Anno 1682.
inNovemb.och the fommo deremotLandet/ haftver them
mötten stdanstiönoch liufiiaLucht/ utiLussten / lika som
denstullekommit ifrån bastå wättuchtande Trägärd/somnyshadekommitiBlomma;hwilket FrancifcusDan:
Paftorius J.V.Lic.undFnedens-RichterinPenfylvania,

uti
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utidesi bestrifningförmaler;läggandes och desie orden til
pHett annat ställe: che stuggerike TränochBussar/
Areder allestädes med Foglar upsylte/ hn?ilka med
(me rara sargorochmångahanda jtammor/sinSka-
paresLossharligen uthbreda. Hwilketalt/ nn wa-
randede SwenstasPrädikanter der sammastädes/ Mag»
And Nudman och HenErichBiörkutisineBrefsom the
strifwit der ifrån 1697- jämwälbekräffta/ och giör Mag»
Rudman körtel, lika som et bestut deruppa meddesie ord:
Insumma Landet må med rattaheta <£an<ms Land/
nämndes mig ickehälftensagt afbeg frucktbarhet.

UtafTran waxer der fornemligast: Nötebom/ Ca-
stanie/walnöte/Buxbom/ Mulebars/ Cypresie/3M-
icateller/ Apel/ Päron/ Kirsbärs/ Plommon/ Krikon
och stönewattuchtande Sallsenbras-Trän/ samtParschenoch Wjndruftvor af ätstillige stag/ och Cedertran2 a 3.
famnar tioeka/ Gran/ Tall/ Biörck/ Asp/ Ast/ Lönn/
Lind/ Hasiel/ Hagtorn och Alctran; men medfast annor
stönareoch liufligare Lucht begäswade dn har iSwerige
ochpä andra Orter k.

AfDiur finnes der/ Leijon/ Leoparder/ Biörnar/
.Elgar/ Hiortar/ Bäfrar/ Uttrar/ Espaner/ Minkar/
Kattloar/ swartaSablar/Märdar/ Lodiur/ Pantardtm/
wildeKattor/ Wildswjn/ Rafwar/ Sargar/ Harar och
DeManskattor tu

AfFoglar wankasder: Swaner/ Giasi/ Kalkoner/
Lomar / Fafianer /Tranor/ Hägrar/ örnar/Falkar/ Dus-
wor/Turturduftvor/Nnder/Papegojor/ Kiadrar/ w*
höns/ Äkerhöns/ Raphöns/ Hierpar/ Kralnsfoglar/
Starar och Trastar: Jamwal ätstillige stags Sange-
foglar/ Mm Nechtergaler/ Tommare/ Steglijor och

Si-



Sistor k. UtafGasi finnes der ätstillige (Tag/ omhwll-ka%Swenstas GouverneurHenJohanRisinghuttsitt
Berättelse omNyaSwerige dat,Elbingen 3. Junii 1656.
sälunoa striswer: Thehwithusdade <&fgenkomma
tjt jldst inMartio-fébec isrän/ och blisiva ther wib
paF 14.Dagar: Sedankomma the hnmbrokore /bliftva ock der sä lnnge/ och draga sedan norruti);
bxvwutasdommas kan/ atther mätten?ara något:
Kevier, Slöelle^tVatN: och ar det \V>4l confiderati-
onnmrt/ atOm hösten in medio Septemb. til med.
Oftob.komma tjt lRevieret Gast norr ifrätt och are
allenast gra/ och dragasig söder uth med stortffrj/isa storahoparat ingen det^tro kan. på bem:te
tiderkom^a och fara jätnxval Swaner/ Traner/
Dagrar/Änder/ störreoch smarre/Snippor/Strand-
lopareoch andresädane.Fist ar der ock ätstillige flag: såsom Stöör/Twalt/Dickop/ Cabeliau/Lax/ Forett/ Makril/ Räckor/ Gäddor/Horn.qäddor/Braxnar/Abonar 4.M/ Sorter/ Sitt/
Mar/Lakar och Neunögonetc. As stalfist finnes dar:Ost-
ron/Hummer/ Krasstorj Tastkrasstor/Siö-ochLandz-Skildpaddor/ Snackar samt Muflor: och alt detta utaf
ätstillige flag. Hwalfistar samt Marswin synes ock der
ossta / som gä med Floden up iRevieret. Sädant och
mycken annor^ru^t/ delsofi bekant dels obekant/ finnes
der alt wildtistor myckenhet/ och utiM:3 Lund:i Gott,
Hiftoria Antipodum pag.171*172.176. och 191. widtlöjftel.
upraknas; Men det som the Christne med flit plantera/
arbete/ Nag/Korn/ Häfta/ Vohwete/NWyn/Är-
ter/ Bönor/ Pompor/ Meloner och allMnda MsKrydder som här uti Tragärdar waxa.

Der

Om Nya Swerigeutiäm«ics.' ;«
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Derwäxer ock et stagsSad/ somkallasMagijs^ten

härIndianistt eller Turkistt Hwete/ t stor ymnoghet/ be-
synerligennardenplanteras;HwilkenEngelandarenReic-
hardt GreinvilleUttsiN RestbestnftttNg0M Virginien1585.
med desi.e ord bestrifwer: Magijs feer ut lika som IL/t---gelf?e Arter/ och ar til färgen mångahanda/ lywitj
rob/ golochHimmels-blå: Narden males kan der
utaf godt Brödbakas/ theHngelsta hafwa ock
densamma stsomAorn tilberedt/ och deraf swagc
dricka brygdt/ ochnar man laZger god^umolader
til/ giswerdenchet starkasteOt)l:Rornenare ss«
ivermattansruchtbare/ ettallenagifweraf%1000.
1500.ochwal^oOO. denneMapjsenar rryhändaslag/
ntaftTwilka de twenne wara 6. eller 7. stor högt/
och mognas inom half elfte eller tolfte N)ecra:
det tredie(Fmter sig ongefehr 10.stor ihogden/ ochTvarderutihalffierde tnartabeit mogen. ©amma*
ledes warderochden affordomingenieurenivij&Sv?e-«rigeHenPehr Lindström/ ideshandstrefne Traaatom
detta Landet/ somhar uti Kongl. Cantzelliet förwarasidet VII.Cap.med sadane ord astnalat: Maijs, eller det
IndianiffeHwetet/ Ilverer ther medhicvlte/ rsde/blä/liffarga/brune/ gule ochbrokote Ax: planterasmed
Nuporifyrkant/ säsom t>utnbl<mhar iSwerige;
ochutihwarßupa sätter man 6 eller 7.&orn/wap
er fa hog/ athansiar en alnosiver karlen/ och pä
hwar stlelka 6. eller7* Ax/ med länge/smale och spit-
»lge Blad/ somSwardzJ?wage*H?Ar iSwerige/
bocb «ro stabenaflika Coleur>nebhornet/ der ef*terblifwer Ax/ aifavarter/ men masiedehls1alnWg«/<npgrttjHcfes«m tiockeste 2(rme»/ somlige

smalare/



OinMpaSwerigc uti
smalare/ och efterkom tl)earo tioeke til/ med 10/ 12 '/
13 / fa och14. radar Rom omkringanda «p itopp;
hnMenarm 100c. fatdz Gudz walsignelse. När
bege aren nys mogna ochman Värmer dem li-
ut på Glsd/ ta aro the vmrmättau natnrelle Ochliufltöetilatåt* lltafdenHn?itaoch guleMayfen
fa bakas Bröd/ meit afden^röde/ lifarga/ bla/
brune/sivarte och brokoee/ maltns til(ölyljfomblisiwermycket starkt/ Men iFeHnnerliZklart. Henne
Magys^afwec ocknagr? Curienie Mun/ planterat här u-
tt jtnc Trägårdar/ och är befunnit at den/ närhär warit
wackraoch torra Somrar/ jämwälhar kunnat wäxa och
tit sin mogenhet kommit/ hwitket tag ock bäde sedt och
pröfwathaftver.

Der finnes jämwäl ' ibland annor/ en öfwermättnn
stiönoch kosttligFrucht/ somafthe SwrnstakallasWat-
tulemoner/ the wäxapåRankorsäsomPompor/ och ärr en.
part afdemsästore/at mlmkan faöftver tre kannor Must
uthnr en Wattu-Lemon:Närhan blifwerupstnren/jasär
han strart en liffärga Coleur innan/ det som dä inutiom-
kringstålen wäxer/ 2.Mer 3. fingers tiokt/ har en öftver-
måttan liuftig och stiönsmak/ och smälter imunnen likasom Socker. Desie brukas der om warme Sommaren
tiläta och dricka/ som lästaock kyla en Mennistatraffte*
ligen.

Der waxer ock ett flagzPung-peppar t.quarter läng/
med 2. eller 3. fingersbrede/ bruneßalljor; Mensastark
och amper/ atnär manbryter allenast en liten bit der afl
och Safter den sönderstötiMaten/ st far den mycket star-
kare smak der utaf/ änaf annanPeppar.

Härwid kan man ey heller ftrbjgä at nämna dm
E MM
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wäxt ochörtsom detta Landet mast ar bekant utas/ ochi
denne tidenutiEuropa som brukeligast/nembl.Vir^in,stt/
Tobak / det waxer der wildt t stor myckenhet;men plante-
ras/ efter förbemeltep LindströlnsBerättelse/pafölljan-
de satt:FörstfasbegFro päplanteSängar ifwcitsomBiUfro/ fedalt när plantorneblifwast store at
the sattias bom/ ta planterasde iHvupor/enihwar-
jelxupa/ och dmn?m.-er sa hog at hon står 2>arleunder armarna; det fMock -wara Saltpetterjord/
uti lyxvilUit^Zobafmsaas och planteras/ sompäden
ortenMim ax- ondt efter. HwarManadeller lyxvw
3. n?eckor eimllan/ gä tl)e omkring (in tobaks Plan-
tagie,ochbryta a^ topparna pä bwiv:planta / un-
dantagandesdml »nan n?ll yasii^a til £ro*pl<mt<>r/
der igenomstär bc§ krafft neder uti Bladen/ elliestbliswer han ey starkare Alt annat tom Gräs eller

NnrTobakenblisiver mogen/ hackas han afjtielkarna som Rähl; och Au jioreLlobakz-Huusbygde/ derutihalt torkas; thehonombä<
de under tak och omknng väggarnamed spetorup-
sticka: sedmlnarhan befines iagom torr/ inpackas
hanuti jtoreFat/ och sa sorsendes tilandra Orter.

Widare/ ar dettaLandet icke allenast med floder och
friste-utan ock med mineraiiffe och halsosamlne Watn wäl
försedt/och afdm Alzmachtige Guden förordnat/at detsom Mer afsides och något längt«p/ är mycket ftuchtba-rare an det som widMike Watn är beläget.

Denstore och smäBostapen trifwes jättnväl/ ja uti
detta/ som andreAmerkanijie Länder/ mycket wäl/ ochförökarsig öftvermättan/faat thenSpanskeHistorieSkn-
benten Anthon, deHerrera förmälerom enmansom haft* twänne
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twanne tackor/ hwilka på tje Ährstjd/ stolahaftva utaf
sig fyratjotuftnde går afiat. NartheSwenste förstfcm>
mo dit/ hafwa the intetmera haft med sig/ anallenast ett
eller twäPar af hwart flag/ bwilka sedan pä kortt tjd fö
förökades/ at man der pä intet något tahl wiste/ utan
tvär alt fultistogen/ och hwilken som behöfde/ fick der
fritt efter behag taga.

Förutanalt sadairt som nu formalt åtI beratta ock
nägreat der stal ttnnaöåtiMigeMetaller, och der ibland
både Gutt och Silswcr. At der stal wankaGullbekrass-
tar jamwal ingen. P. Lindströmisin föremdeTrattatsV.
Cap.med fottjande exempel ) som sig der i then Swenste
c?ouvei-neurenHer:JohanPrinh t)d tildraglt: Mltgättg
(strifwcr han)haftver mAmerican wMiihosbemelte
Gouverneur, <>C^> dä han fick se athansFruhade en
Gullringpå fingret/ frågadehan henne/ hn?adgar
bw och drager sådant skarn vä tina Finger effter?h-wllket nar Gouverneuren Hyrde/ srägade Ame-
rican omhankunde skaffa honom sådant/ sa wllle
hangtftva honommycket annatgodt igen/somho-nomkunde tiena; hn?arpahansivärade ja/ sådant
XVit iag ett helt Barg fult med: Gouverneuren tog
sä framen famnrottochblåttFrjs/samtBly/Rrut,
Speglar och Synålarzc wisandeshonomoch sa-
de/ see här hwadmg ssal giswa tig/at tu Tvil skasifamig ett stycke der as tilproff; men mg xvilsanda
txvannt afmimEarlar med tig; hwilkethan intet
wille/utansade/ iagn>ilgä förstochstaffa tigproff/
omdet dig dä tienar/säartjdnogatwstickar nägo«
med mig: dermedläfwadehanprofochemottogsaAccidentierne,Nägra.dagarbW efterkomhanigenmz

O 2 ett
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ett stycke sä stort {omettpar ls.nytnafwax/.\Jxvi\ht
bemelte Gouverneur proberade, ocybesaNMlVttra»nyc-
ketgodtgull/ bekomock en^temmelig hoop' der af/
ft»m hansedan lat gisra Gullringar och Irmbandutaf; loftvade A American mycket mehra svmring/
HM hanLVllle wlsavvärakarlarsomhanrollie/ skt.c-
kamedhonom/ hnmrestdenaBargetläge; hrvilket
danock läsivade/ mm fabc sig intet denne gängen!
hasiva tjd der til/ uran wiik efter nägredagarkom-
maigen/ bekomäten»mgor tilssanks: Men stdanbemelte American kom tu de andreoch begynt \ftyta
fördem/nödgadethehonom at bekännahwarfore
hanbege stänker bekommit hade; hwilket nar thefingorveta / siogo tl?ehonom ihnl/ pä det ar denne
Orten ickestulle bllfwaost kundgiord/ menande^ at
det stulle landademtilnågot mehn le. Pttelllqare
omNyaSweAges Lnndz belägenhet ochbcstaffenhet/"kan
Os afhär widbjfogade Asutmng och fölljandekapitel;
hwilket utaftwänne Lindströms arutdragit/
echitienlig ordning fort.

2. Kapitel.
OmNyaStverige/ tilalla.the förnämsta Or-

ter ochNamnsom Mdesibifogade Aftitning
finnes kortl.bestrifwit.-

.Etta kevieretär besatt mcd en stor myckenhet
!afthe Indianer/ och särdeles som det
lbeplanta/ bestämdesUtisex ätstittige Platzar

qvi-
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qviqvenfke, Wickquakonich,PafTaiunck och Nittaba-
konck; warandespå hwar Platz möftversteeller Sack-
lieman öftvcrsittFolk:: och är detta ef* mycket ftuchtba-
rande Land / fa at detöfwerfiödMaf allstönsFruchtbar-het.

Öster 0MRevierefc-
Capat Maij,. ljMr uppä 38' 31-26. och 30. min.-

Södwäst ifrän Csp. Maij Kgga 3. Bankar träd/ intet
Wpt under Watnet; och at stgla emillan dem/ är intet
säkert/ utan det Akraste är/ at gÄ emillan dem och Cap.
Mai\ Mt tfrått Caput Maij och Cap.Hin!bpen,dte Öster-bankar och Öster-Strand in tilBomtiesudden/ å bäde si«tor at finna: ia/ sielftvaOstrawder/ stal wäl warast storisom hon fas harmed stnht och alt.

<2Bit),OijtfeflGngli 5
,Mfsborg eller Afamohac-

kiogz,fitantin) hafwer the Swenstas Forte tilförenestadt; men efter en. tjds ödejättninghafwer det förfallit
och yttermera theIndianer) alldeles t grund1

förbräntoch ruinerat;.
Ut^fKagkilcamzackins-^jt/ ar swart lord med

Sandbeblandat/ ochät jundareDrwerat wistas/änwid
Ojtfeflin^R, ar ock st en beqwämlig Ort tjiplantagier/
hwarest frodigen allehandakunna tcåxa/ sardelATobak.

Iftän KaciakanizacJaen tilMemiraco, dre in
omdet streket naqre åar / somdoch intetannatdreänlut-
ter Rjtfiachter ljka somhäriSwerigeuti de dyoge In-
siöarneFlyet plägar wäxa med den tteäggiotehwaseuV
med osäyeliastormyckenhet aftioekeoch starke röttersam-manwuxens st atde bäraKarlenatgä uppä/menunder
siar Wattn ochDy. UtideseMftachter/ wäxa ettsiags-

EZ rött^
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röttermmed Landet öfwerfiödigt/ som afthe Swenstakallas Swjne-Rofwor/ 1 påseende och smak nästan som
Nrte-stockor/ hwtlkethe Barbarernära sigmed/ nar theras
Brödoch Södtryter. Med desierötterlMa ock ©tinnen
siguppe meD öfwerWinteren / hwar astheblifwamäch-
ta feta: the tagas der dä intet in/ utanga.istogen Win-
taoch Sommar som Wilv-Swin at öka sig/ochnar man
Mgre ofdem ssachta Mlsa stiuter man lem ihtal.

Altifrån Qbijsqvahofjt oc(; tilNaraticons-Kijl/
wäxerstor Myckenhet med Calmus allestädes utißjtflach-
terne. UppädenneplahenennllanMemirakoochMakies-
Kjlen/ wäxerstor myckenhet Walnöte/Castanie/Perschen/
Krikon/ Plommon/ Cypresie/Mulbärsoch Fistetran/samtmänge andrarare Trän/ som man et) kan namn gifwa/
finnes icke hettet pänagre andre orter utiRevieret.

Allestädes widReviersKanten/ ifrånCamcl-^jlen/
och inM^ctamclc2nc!c2-^sim samt der och hwar i
ftogen/ wäxer stor myckenhetmed hwita/ bruna/ Moch
rödaWjndrufwor.

Wid Arvames ocf) Tekoke, haftverHollandemes
Forte tilföreneftåDt; men ar nu af Renappiigrund för-
hräNt OCp ruinerat.

mtfoxtHiortC'j&)Unl wäxer Perschen och Mhur
måttan walluchtande Sairefraire*2rdn:

3från Aqyikonasra och til Binccllln^,ärethögt
Land och intet mycket heqwämligit at bruka: på Denne
Örten wexeriFiste-Trä/ hwilket är ljkt Buxbom och luch-
tar som rå $«?; Det remnar intet eller (återklyfwa sig/u-
-tannar man haftver Viordt med annor Wed/ Eldpå det
Mma/ jmälttrHet bort' Här wid Sineeffingh, -pläga

Renappi
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Rensrppi fänga MyckenStöör/Twalt^Dikop/ Skilpad-
dorsamt annor FM.

Mit föreRaiikoqves-&jl/ wäxerHumbla/ och om-
kring Aflajungh Hampa te.

Ifrän Qvinlcoringh til Ranköqves-j^/ är ett
bargachtiqt Lnnd; doch icke sädMe Barg somhär tSwe-
rige/utmlMull-sch Sand-Varg/ Backar eller högar:
Och der somnagre Barg finnes/ under dem/ fa är icke u-
tan/ med mmdere themastedels aro afnatureninclinerade
tilMetaller; Såsom wjdMekanfioSippus, der finnes
Varg inunderut medWattnet/ hwarest är godSilswev-
Malm- och mit före detVärget widReviersKanten/ lig-
ger stranden all öfwermedFyrstenar/ när man demsom
rät trinde äro/sönderflar/ sä finner man der utiKärnor
jöulsma Nrter/ störreoch mindere/ afklart Stlfiver/ af
hwilka tag der mange ioo:Dehar sondersiagitoch uttagit/,
strifwer merbem:te Andström. confer.Sup.pag.3s".

Rankoqves-^iJ/ är en fiskrik M och navigabel
med stora Farkostar/ dwpet löperutmeD stranden/ detal-
lenast ar wärst / at der ligger ettGrund mituti stder ät
Aquikanafra,

UtiWarentapecka-^jf söder om Revieret, är en
plah mitutiKjlm somaldrig'srys/ hwarestMdSwaner
pläga hälla til.

Iftän Werientapecka til Trakonik, är tt högt
och bärgachtigt Land/ doch sandigtoch Mullachtigt: Re-
vieret är gwndt samt der ochhwar stengrmd/ Rjtftachter
ochKruppelbustar. IfrånTraconick och ända up ät O-
ftersidan/ är det stiöntochbeqwämt atbära fwattMagiis
ftmTiära; hwarest theBarbarerhaftvaimånga: plan-
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tat: något ondt ar Der atkommamrdFarkoster tilLandz.Der boo ock mycket pä östre^danderup at/ af the Man-
teefer, hwilken Nation ock tllraknar sig Revierec Jufto
-titulopoffeflionis .- the aremmycket igenomKrigochHr-
log förmmstade. Landet dMnnanförear mycketrjktmed
Bäftar/ Uttrar/" Esparj/ Minokai/ Kattlosicr/ Elgar/
Biörnar/Wargar/ Hiortar och Leyon / lamt allehanda
andraWilldiur: myckenhet med Swaner/GMKal-
koner/ Dnftvor/ och«annor nnld Fogel.

Poaetqveffingz < Kjl/ ar afitatnrensärdelesutwal-
der tilalladebästa lagligheter man wil6n|la:der är högt
Land abagge ftDor| och det förstafallet/ kanicke tvära öf-wer ettMousquetetfotifrån sielfwa Revieret:meD Far-
kostarkan man ock st nar lomma Owarnstället/ at man
MkanmedTag uphisia<

Menejeck, dr en stor $1/menickeheller jabeqwämsom Poaetqueffingh.
WidReviers fallet Afinpinck och ofwan fore wid

Reviers kanten/ ar wäl landet rjktoch medstor myckenhet
afplantagier beplantat/ doch icke simnerligit ibarande til
Korn;men medosäycligmyckenhetmed Wjndrufwor/hwi-
talröda/bruna och blå öswerwäxt:atDer Landzens In-
byggare/ mednägonsomhade forstandom defi präsiande
woro forfcDDe/ st jkulledet wara etrijkt Land meD Wijn.
Saär ock DettaLandetin åt/ der man ty wet någon äll-
da der på;utansiörmmes wara en Terra Continens: ey
heller hafwa the Swmjke ännu med längre in i Landet
boende Wilde/ eller någon annan wilst Nation hafft sin
Handeloch cbnverfä.tion meD/ än som meD the SwarteMHwiteMinqueflerv^illa eyheller weta någon an-

dader
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Da der på/ utan st långt som the warit in ät landet/ stär
det med Wilde Nationer, brede widNationer,af atstilli-ge flag besat. Master ömRevieret.

Wid^ap:Hinlopen, tvåset Landsens SaadM«
giis f stoor ymnoghec.

SmittanMordare-£jfen och Warge-£jlen/tt>drefc
fullt Mulbars/ Cypreste ochEneträn/ 2 a 3. famnar tiocs
ka. Wid strandenpä bemeltePlatz/ finnes stiönNngochmycket gräs

3Warge-^jten Finnes Swartlera: när hon blif-werberedd/ tienar hon tilBleck/ och ar sä god ar stildra
med somKulswart Der är ock Blälera: När den blif-wer tempererat, passerar honistildring for blät Lack.

Wid Spinneluddendrifwes med surman Wäder al-
tjduppä stranden fulltmed Siöspinlar/hwilkaaf sig sielft
tve intet are mächtige atkomma til siös igen: the aro sa
store som Skilpaddor/ hafwa ock nästan sädane huvs of*
werfta/ dochafgolt Horn/ hafwa mänga fötter och en
halfalns längerumpor / som en trekantigSäg/ medhwil-
ka man kan sägaafdet härdaste Trämed:När the blif-
wawalkokade och lagade/ jmaknde sä goda somHumer.
Uti Amkekilen finnes Blälera.

IranMenejackfe^jl och til Chriftin^e, är etsiät
ochmycketkosteligit sruchtbarandeLand/godt ochbeqwämt
tilalt hwad man derwilplantera/ sä tsarer det medstor
ymnoghet: är ock meD Farkostarbeqwämligt Ddr at kom-
ma tilLands.

Wid Chriftinae^jl/ är <§£anf?en Chriftina up-
bygd) och sedan stamman for den/ en liten Stad af in-

F geni-
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genieurenPer Lindströmafstakat/ och sedermerabebygd;
menutibelägringenafHolländerneigrund förstörd.Den-
neChriftin^^jl/ dr en diup och stgelrjkKjl/ löper lättat
upilandet/ och ar på bägge sidor /sa tvål femup til Me-
néjackfeÄjl afNaturenet beqwamt Land/ til allehanda
planterande/samt allehanda flags rare fruchtbarandeträn/
ja/ ett sådant fruchtbarande Land/ som pennan finnes förswag atbestrifwa/berömmaochuphöja:ja/ fördesisrucht-
barbet stuld/ fa må det kallas etLand flytandemed MM
OchHonung. Conf. fup.pag. 29.30.

Här wjdChriftinae^lf/ wäxcrock Windrufworistor
yfwerfiöd/ och hafwa de Swenste en gäng funnit der en
Wjn-Nancka/ som warjt twäalnar tiock / hwilkens Tiock-
lek man aldrigpänågonNancka förr sedt eller hört W-
wer.

Wid Tennakongs -
Stranden/ är Gummi gutta:

»är den blifwer brukad/ är hon ja god som gelb Ocker;
men der utiLandet brukas den intet annat til/ änat fär-
ga Kyllrarmed. PädenneOrten wäxer Walnöte/ Ca«
stanieochuturmattanstiönawälluchtande SaifefrafTe trän.
SöderomTennakongs Eyland/ ligger enInsiö/ der at-
tjd är fult med foglat uti.

Foglcfand, är en hwjt Sandholma som ligger torr
om Sommaren.

UtiSwapeckfisko eller Hwjtlers Kjlen/jfinnes stiön
Hwitlera/ när denblifwer torr och tempererad/är hon fä
zodsomßlyhwit.

UtiHviskakimenfi^ Sippus etterKjl/ öc^ivitn^boms önstnnes Rödlerg:När ten blifwer wäl riftven$$ tempererat, kan honbrukasistettet förCinober.
Iftän
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3frånWindrufwe-uddenosup tilNittabakonck»
waxer osajelig mycket hwtte/ brune/ bla och rödeWjndruft
wor.

Ifrän Nejakue och til Poenpiflings-jtjl ar inte-
LandethwarkenascheChristne ellerBarbarerbebott;oant
sedt detstineraf fruktbarhet: och widReviersKantenfin-nes ingen förhindringmed långgrund eller rjtflachter som
förhindrapaffagientilLandz/ stranden allenast ar stenog.

Mit före Poenpiffing wäxer Eek/ Graan/ Lönn,
Nötebom/Book och Aletran.

Ifrän Sipaeffingh och til Nyecks-Äjl ar sI godt
Land/ som wid sipaeffing, allenastat det sträcker sig lmet
M tpidt in ätLandet/ utan ien krok omkring Kjlen: ochar der stiöntBostaps Bete tilfinnandes.

Mit förePoaetqueffingh haller ettssagsWttl/medstora Tänder;hwilken de Barbarer kallaManitto/hanflär
t Watnet grufweliga / sprutandes tetsomHwalfistar/ och
finnes ingestädes mera hariRevieret.

UtiMerekatz-£j(en waxerHumbla: Har mit före
och omkring plommon-^ waxcrmycketBöök/Plom-
mon/ Mulebars och Castanie Trän.

Omkring Wickons Sippus eller Gadde-Rjlett/
warer mycketPerschen och Wjndruswor/ samtiNjtflach-
terne Calmus.

Mit före Sipaeffing och omkring Mehanhickan,
waxerhwjt/ swart/blä och rödEek.

Wid Sanckhickan wäxer Winter Eek/ som löftvet
sitter pä öfwer Winteren/ och intet faller af förr än om
Waren.

$2 M
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Pä platzen omkring Fallet , waxer Wal-

nöte/Castanie/ Verschen/ Mulbärs/ PlommonochKrikon
Trän/ samt Wjndrufwor/ Han^pa och Hmnbla.

Haruti l(evieret finnes ock en rund wart/ hwilkenkattas d!3ilibaB och wäxerpä Nankor som löpa ut ät Jor-
den ljka som Pompor : the äro runde såsom en PäroneK^ur, en part sa store som de största Pompor och en part
hel smä säsom Snus-Tobaks Dosor/ are gule/ fläte och
tunne som glaas/ hårde och sege somHorn: at om the an
fattaigälfwet /sagä the icke garna sönder:innan äro the
fullemedKärnor likasomPompc-karnor- När thesie are
utgrafne/ sa haftver man et stiönt rart Karil der af/ om
man willatadet wid den stapnatsom det dähaftver / eller
man wit sägadetitutil Lomeliier etter Ska-
lar; sa äro the for desirarhet och stönhet stul wärde/ at
besias med Gulloch Sölfwer:en del afdemfinnas sä sto-
re/ som kan gä 3. eller 4.kannor uti

Här wankas jamwälett särdeles slags Fist som the
Swenstakalla Tarmfist/ och är utanHuftvud/ et qwar-
ter läng och 4- finger bred som et sprund/ doch nägot bu-
kot mit uppä/pä ywar sida som etsmalt reep/ och utialle
4.hörnenlöperen längsmal Tarmuth/om ?.alnars längd
sch sä tioeke som en gros Twinne-Träd: med de förstatwä tarmarna sugerhan til sig maten / och de andre twä
gifwer handen Wn sig: han stiuter dem ut och drager
dem äter tilsammans igennär hanwil/ at de intetsynas/
och der med förerhansinKröphwart han wilmed stor be-
händighet/som är rätunder atseuppa:sielfwaHusetom-
kring Fisken är afbruntHorn.Der tilmed finnes ock har et stags store och faslige
Ormar som kallasRattestanger/ thehafwa Käftar som en

Hund/
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Hund/ och kunna hugga och bita afen Mennistios Lemsom han wore med mPre afhuggen; pa Stterten has-wa theHornleder som staldraj lua som Barnstaldrorne/och nar han lnarker någon Mennistia wara for handen/
ta lägger han sigiringoch jatter up Stterten at staldra
med/ som höreswal ic>O.alnar ifrän Ormen/ och dä kan
Mennistian der af tagasig förhonom til wara: han kan
wara ongefer^.alnar längochtiocksomenMennWos tioc-
kaste Been/ och sa mänga Hornleder som han haftver pa
Stierten / ft mänga ahr ar han gammal: hans färga ar
brokot/ swart och gol; doch ar hans stift mycket kosteligit
förhafwande Owinnor- nar the binda detom sig/ta war-
da the straxt latteligen förlosiade.

FörenamdeLand-^arta, widhwilken denenabestrif-ning, somdetta c^pit?!ar utdragit af/ war bifogad/ ar
utasin^enieurenr.LindNrömutlen Tafia wid 4 alnars
längd och 2. alnarsbredd aftitad; och satt uppeiKongl.
Radsalen här pä StockholmsSlott in til Abr 1696/ oä
Hans Högstsal.Kongl. May:t/ wär fordom Mernadig-
ste ochiewig åminnelse glorwordtgste Konung(^ki.den
xi.af högpristlignjt til GUdz rena Ords nthwidgande/
jämt en jardelesKonungslig mildhet emot sine gamleUn-
tersatare the Swensteuti America,lat dmCatechismumsom minSal.Farfader Holm:» for-
dom ?<lttoriFrösthultoch Herenwj/uppädet deriOrten
brukelige språket/ öfwersathafwer / afTryc-
ket utgå/ och den jämteet ansenligt tahlafandra Gudett-
ge Böcker/ igenom trenne stickelige och lärde Prästmantildenne Orten sörjande

-
ta warr förgodt funnit / at ock

denne c^art? wid samma tilfälle stulle imindre Formaf-
ritas ochiKoppar stickas; hwar igenom den samma schF 5 wida
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widasomharses warttftän förödelsenbefrjad: emedanhonähret der efter1697. den 7< dä StockholmsSlottynkel.igenomdenbeklagel. Wädelden blef förstört/ jam^
walibland mycket annat omistettgit ar förkommen.

3. Kapitel.
-Om Waderleken och ahrsens Tjderuti Virgi-

men
och Nya Swerige.

Tjd utivir-
S\M^l m̂ien och Nya Swerige anklanger; finnesMMMdc äfwensa wal wara dcr föränderligsomhar/ sä*-^aatsomligeHhräroder kallare och somlige warma-

re: det samma ähr neml. 165-7. nar har töat sakall Winter/ at Valt tilfrösoch den tapreHielten/Glor-wyrdiastiÅminnelse honung carl gustaf mcdsin
Armee gicköfwerIsen in pa Fuhn/ galant»/ hälfter och
Seeland/ hafwer och der (som migar berattat) warit sastorKiöld/atRevieret hadepa en Nat lagt sig ja starkt/
at en Hiort kunde der öfwer löpa/Rittet/ som the Indi-aner hafwa berättat/stalder intetsådant förrtväraiman-
naminnet fiiedt. Ettiest ar der en tempererat Waderlek/liuflig och mycket halsosamLusst/ lagom fuchtigochwarm)
at intetkan planteras och sas/ som icke der öfwerfiökeligen
wäxer och tillager;Och fast anDer futter iblandragnaroch
ärmulitwader/sa tvärar det dockickesa längesomhar/utan
innan2.eller 3. Tjmar are förbj/ får man straxt en klar
Himmel och denblide Solenes stim igenaskäda

Winteren tvärar allenast högstitwaMänaders tjd;
ty förstutiJanuario,begynner Det at bliswa något kalt/mituti formerar Kiöldensig/ och wld ändan bliver den

största
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största »internt/, få'at för.lular fögakalt/ utanmäst
blastiochragn/ men wid andan på Jan.och begynnelstnpH
Febr. ar der masta Viuteren.

Wären ar der mycket stiönochangenäm/icke meDnå*
gonstorm etter härdt Wäder/ utan medsachtasmätMägn
och klar Himmel.

Om Sommaren är der merendels liufiig och medel-
mättigwarma/ undantagandes/ uti Auguftioch Septem-
bris spanat)/ dä är der ftmwarmast/och somltge ähr sH
»armt/ at folket med stor längtanönskasigRägnochmil-
lit wäder/ ty däbliftverdetstraxt.stvalare.

Höstenär der liufiigoch torr/ meD någotkaltibland/som Joh,Campanius wid ähr 1645". obferverat. Här om
strifwer ock ingen. p. Lindströmutisin ()anDfTrefne Trac<
ta% Vi. Cap.medDeUe Ord:tVmterentagerder sinbe-
gynnelse omähret sldst in Novemb. och undemdett
mitiDecemb. Och andas mit Uti Januario.sä atbeg
längd a den ortenickekann>ara ssiver 78a9.N)ec'
kor aldmhogst/ walsästarkmedanhans tidar/somdankan n?ara starkast hariG.Swerige/ och nar
han flat tilarhanmachta päfftiQ/ at derhafzwa-garne icke sähartiRevieretmsiogo/saskulledetmed
tiock Ispäsi eller4.Nätterkunna lägga sig: och
narhalt siar itp/'få bryterhanhastigt löstiallaHi-Ur»e/ atdetmedstor förundrasar ar fe/ ochbnp
rver sinkos utätHaftpet med AbbaFlodsäsomsto-reBarg/ med ett sådant brakande buller och gny/
fåfotn med enhelhop med store styckenholyet con-
tinueriigt«|-lÅg^ttbe/ ochdablisiver det straxt war-
maSommaren Rägn faller der intet ofta / me»
nåt d«t stiersa stiep/det må med stort astedunder?a?



Atmanmed stor fastighet mänd Himmelen ähsra
ochaskäda; ty narästiangär flat'^tmmelett&elod?hällm fomhan jtodeibrand/atdet jynes intetan-
nat ånRskochSldzlagar. -Observerat wid ähr165-4.
Widare omNhrsens Waderlek/ haftver min Sal, Far-
faÖetMag.Joh. Campanius den tjd han »ar Paftor uti
NyaSweriae/ der sammastades uti twcnne Ährnemli-gm1644. och 1645, hwarManadoch alle Dygn / begge
deste Ahren igenom/ på det nogesta observerat och anteck-
nat; hwillet"som let alt förwidlöffiigt worehär at infö-ra; tvhaftver man aftet ena ähret 1644 allenast detta
förnemstasom korteligast welatmhdraga/ hwarutaf alt-sammans latteligen larer kunna stönjasoch oömmas.

Januariust
Utidenne Månaden war ifrån deni.til10» mulit och ragn/doch

altid klar Solstin ibland och någotkalt/ med wästan/ surman ochnordan Wäder:ifrån den 10, til20. war först kalt och föll nog
Snö/sedanRegn och tiokt Töcken/dochSolskin ibland/med nord-
wäst/östsunnan/södostoch sönnan Wäder: ifrån 22.til p.blästekalt och hårde iförstone/ sedan komSnöoch Sniöglopp/ ibland
warwarm Solsten/ med nordan/ nordost/ wästnordan och sur-man Wader.

Fcbruarius»
Iftän i.tillo.war kalt och klart wäder/ ibland »arm Sol-

sten och mast östan wäder:ifrån 10, til 20.regnade stundom ochstundomhaglade/ der cmillan roar kalt och klar Solsten/ med fun*
nan/ nordan/ södwäst/ östan och nordwäst wäder: ifrån 20. til
28. warkalt/ klar Solstenoch nägot sniö/ sidst stilla/ warmt ochstiöntWarwäder/ med nordn och nordost Wäder.

Martius4

Ifrän i. tilic?. war wackettklart ochstillaWäder/sedan Rägn/
Dunder och Blixt/ iblandSniöglopochHagel/ mednordan/ söd-
O/ östanoch södwäst wäder: ifrän10. til»o. w«r waMt kiart ochstilla

4» Then andraBoken/



stilla Wärwäder/ stundomRägnoch stark Blast/ iblandRimfrost
omNätterna/ med surman/ wästsunnan/ nordan/ wästan/ södost/
södwäst och wcisinordan Wäder: ifrån 20.tilzl.warßägn/Bläst/
Dunder och Mxt samt Hagel/ der emillan warm Solsten/ med
nordan/ sönnan/ södwäsi/ wästnordan och nordwäst wäder/ om
nätterna siiernklart och kalt.

Ifrän 1. til10. warmulit/ någotkalt och mast rägn och wäk
achtigt wäder/ doch solsten ibland med nordan/westnordan/östnor-
dan och södostWäder- ifrän i°. til 20.war klar warm solsten/ och
om nätterna nägotrimfräst/ ibland mulit och rägn samt dunder och
blixt/ med östan/ wästan'/ södwäst och wäsinordan Wädcr:ifrän

zo.wacker/klar och warmsolsten samt sinat rägn ibland/med
östan/ östnordan och södwäst Wädcr.

Ifrän 1. til10. war försträtt stilla/ klart/ warmt och tempere-
tat wäderlek/ sedan mulit och rägn ibland/ samt dunder och blixt/
med östan/surman och osinordan Wäder: ifrän w.til:o.warwac-
kertklart/warmt ochstilla wäder/iblandrägn ochhagelsamtblast/dun-
der och blixt/ med södwäst/ nordwäst och nordan Wäder: ifrän 20.
til31. war klar warm solsten/ rägn och blast ibland/ med wäst-
nordan/ wästan/ östanoch surman Wäder.

Ifrän 1.til10^ war förstnog rägndoch klar solsten ibland/ om-
sider torkainågra dagar/med wästan/ sunnan och nordan Wäder:
iftan 10. til-o.stilla klar och warm solsten/ litetregn iblan/ och om
en nat dunder ochblixt/ altmed wästanwäder: ifrän20. til;o.klar
och warmsolsten / regn ibland samt dunder och blixt/ med wäsian/
östan/östnordanoch wästsunnanWäder.

Ifrän l,til»o. warmast rägnoch mulit/iblanddunder ochblixt/med wästan och wästnordan wader: ifrän io.til20.warmsolsten/stilla och klart/ jäwwäl rägn samt dunder och blixt ibland/ med ö,
G stan

Om NyaSwtrigeuti AmeHcl. 4^
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sian och wästan wäder: ifrän lv.til;«. wnrmt solsten/ dock mulit
och rägn ibland/ med nordan / wästnordan och wästan wäder..

Auguftus*
Ifrän i.tilio.tvär tvarm solsten och tempererat wäderlek/ blä<

fle och regnade litet ibland/ med östan och östnordan wäder: ifrån
lo.tilzo.tort och tvarmttvdber/ ibland rägn/ dunderoch blixt/med
wästan/ wästnordan och nordan wäder: ifrån20.til51. tväriförstone
imilit och rägn samt dunder och blixt/sedanklar och warm tempererat
wäderlek/ med öst-och wästnordan/ södwäst/ surman och wästan
Wäder. September.

Ifrän1. til10. war först kallachtigt / med rägn/ dundcroch
blixt/ sedan warmt solsten/ med nordan/ wäsinordan/ ösinordan/
wäsisunnan/ sunnan och sudwäst wäder: ifrån 10. til20. tvär stil-
la/ klart och warmt wäder /ibland rägn dundcroch blixt/ med fun*
nan / nordan / wästnordan och östan wäder:ifrån 20. till30. war,
flår /warm solskin /mulit och rägn ibland/ och omnätttrne något
rimfrost/ med östanoch wästan wäder.

Odober.
Ifrän 1. til 10. tvär klart och warm solsten/ iblandmulit och

rägn/ och somlige nätter rimftosi/ med wästan/ öst--och wästnordan/
samt östan wäder: ifrån 10.til20. tvär mastmulit/ regn och fållad
tigt med nordan/ wästnordan/ tvålan/ och östanNäder: ifrån
20, til j«. tvacfert klar solsten/ muletoch rägn ibland/ samt litet sniö/med nordan/ nordwäst och östnordan Woder/ somligt nätter rim-
frost.

November^
Ifrän i. til10. tvär fJart följen och kalt/ sä at det frös litet

Ispä Watnet/ibland nägot mulit med Wästnordan/ surman/
nordan och sudwäst Wäder: ifrån 10. til20.mast klar/ warm sol-
sken/ ibland rägn / dunder och blixt samt härdblast/ .med wästnor,
dan/ sudwäst och wäsian wäder: ifrån 20. til30.klart solsten / dock
kalt/frost /regn och fniöibland /med wästan/wäsinordan och sun,
nan wäder. Decem-



December*
Ifrän '.til w.warSolslin och klart/ sä at det fräsIsiSis»

stranden/ iblandMSnö/med wästan/ nordwäst/ östanoch nor-
dan Wäder: ifrän den 10, til war warmklar Solstin/ och»bla>ste nägotkalt ibland/ med wästnordan / nordwäst/ surman/ och
östnordan Wäder: iftän 22.tilden sidsta/ Ivar ibland stilla ochönskeligct Wäder/ ibland mulit/ regn och fröspä igen/ med östan/surman / wästan och nordost wäder.

Det fölljandeNhret1645. kommer merendels öftver-ens med detta foregäende/ undantagandesatdä intethaf-wer warit sii mycket dunder och blixt/ men uti Augufto
ochSeptemb: finnes der warit warmare ock större hetta
änidet förra. Uthi detta Landstapet/ stallock synasnä-
gre särdeles nye stiernor/ ywilke alt stadigthälla enahan-
da polum/ och stola themEuropeiske Astrologis intet förr
tvärabekante/somFrän;Dan:Paftoriusfjln^eflrtfningom
Penfylvania. pag;19. betygar.

Om solenes up och nedergäng der sammastädes/haf-wer Joh:Campaniusdetta föluandeantecknat.
Anno1644.den8.Februarii,gek Solenup ommor-

gonen/ efter 6.idenz6.min:/ochneder efter 5.29- min:/ den
9.Febr. up silmma tijd / och neder efter 5. 30. min:

Den9.Martii.gef solen «p ester 5. in mot 6.iden
48.min:/ och neDer kl. 6.

Den 2 AprilisAnno164.3. som warPästedagen/ gek
solenup ommorgonen kl. wids./ och neder om aftonen
kl.7.;waraltsä dagen14./ men natten 10. tjmar läng.

Den 11.Maii. Christi himmels färdz dag/ gek solen
up om morgonen litet för,4.med nägreScrup:,menne-
der omaftonnen kl. 8 meDnägre minuter; är förDen stul
dagen,6. tjmar läng inMarjo,med 5.eller 6.Scrup?,men
natten 7 tijmar.

©2 Den
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Den 13. Augufti1645V/git solenup nägxe graderef*
ter5. ochneder Wid6.

Uti Virginien dr Differentia horarum4. timar iftätt
Gambla Swerige; ty har gar solenup 4- ttmar förr/och
neder 4 timar förr/ ansom der: j^atnar solen gar updar/
ardetwidmiddagenhariStockholmetterGamlaSwerige.

Differentia emillan SlverigeochHolland aren tjma;
men emillanHolland och Virginien / an trij timar/ tyutt
Holland gar solenup 3. timarförr/dn som der uthe.

4. Kapitel.
Om VilZinicn och der widgransandelrovincier,

NyaEngland / N.Holland ochN.Swerige/pa hwad tjdoch huru de af thrshristne blifwaupfundne

DMMFter manhartilhafwer talat omsielfwaLandets
MMBbcstassenhet/ wilman oct korteligen tilse / huru®^^ det af theChristne förstar påfunnit och bebygdt
D^^wordet- Velangande fordenstul tjden när Virgi-

nien ar besöktoch medFolck besat afthe Christne;
st ar det Anno chnfti1497. förstutfått af en Portugist
man Seb: Cabotnnt)namn och hans Engelske Skepzfolk /warandes sedermera den/ jampt fiere des kringliggande
Öar/ besökteaf the berömligeRiddare Franfiicus Drake
och Sir Walter Rawieigh, hwilken ockgasdetta Landsta-
pet namn/ kallandesdet farnasinDrottningElifabettil ära
Virginia, widpass $% 1534- hwarsVildutieniAugs-
i^urgnyligenntgiftven ©eographiä ftledes finnes affat
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DesieManhaftva myckenfijt anwändt tildettaLam
dets cukiverande: Och ehmu tvål det fnittrarnägre gäw
ger aftheEngelsteefter dennetjDenbliswitbestkt; wart
det dock icke heller stort belwgdt etter medFolk besat/ foran 1606, och der efter: thetta ahretstickades tjten temme-
lighop medFolk/ under HöfwitzmännerneHerr Georg
Pophams och Gilbertz anförande)hwilka sigpä den Or-
ten som nukallasNyaEngeland nedersatte: och efter the
befunno thcr tvära beqwamligt at bygga och anlägga en
Stad/ fingo the öpetVrefasKonung Jacob i.på hela
det stycketLandet t America, som sträcker sig iftän40,01
48/grad. lat.Sept kallandesdet samma/som förrärnamt/NyaSngeland; hwilket sedan Anno 1612 efter da sig
Folck angoftvo/ som lust hadeat derwittja försökasinLyc-
ka/uti ätstMge stycken forDett Hef/Oatdetsom nukattas
NyaEngeland/ ärwid40 och4i grad.lat.Sept beläget/
och hafwer pä norr sidan NyaFrankrjke/ men foDerVirgi-
nien. Widlöftel.oMVii-^inien kan läsas afJoh^Schmidtz,
Richardi Greinvilles ochkickar. Waicbornes &c. Ameri-
canifleBestrifningar.

Wid förenämdetjd neml.1006 hafwa ockHollander-nebegyntat resa tilVirginien,och denmedbebyggare at
G 3 be-



besättta/ nedersättandes sigstraxt widNyaEngeland/ochpä Den orten somnukallasNyaPorck; hwilketLand thejtg tilhandlade/ Engelstes D$ warandeHöswitz-manM.Hudfon, Km ochdttsalwna uptacht hade/ hanförjUdedet ät them/dochutansin ö>fwerhcrreochKonungs
wiljaoch wttenstap utiEngcland: DettaLandet begynte
theßhr 1614. At bebygga/ och kallade det sammaNiederland eller £oiUms; men bleftvodochicke mycket
längt der efter/ af Samuel Argall Gouverneur öfwerVir-
ginien derifrån drefne och under Engelst plicht och devo-
tion taM/ ttldessde ifrånHolland äter wordo förstärkte/dä de sig sedaniNya Amsterdamunder egen Gouverne^
urtgenmande befästa. Denne Provincien NyaHolland(eller somhannunamnes/ NyaPorck) stal tilsin längd
emot nordenicke tilsyllest warabekant; men des breddar
dhngefer 200.mjl/ dess huftvudfloder are dcsse/ Hudfons-
ström/kritanströmoch Daiwarebay:theförnämstaHar
der omkring are ManahatansInsill/ Longe-^nfuloch Sta-
ten Insul;ManahatansInsill sträcker siginiLandet wid
40.och 42.grad. mot norden/ warandes14.mjl längoch
2.bred/ och pä denne ärNyaPork belägen. Widarehär
VM se Richardi Biomes Englisches America Cap.v.

Straxtefter dennetijden/ begynte lämwäl theSwen-
(!e ochnägreTyste/ detta landet at besöka/ och nägrelbo-
ställen meDbebyggare at plantera /theförrawiddelaWa-
reströmoch pä den Ort som ligger til sinhögd39.grad:och
40.min: /mit emillan Wirginienoch Nya Holland/ the
ftnare/ närmareät hafwetoch widBaijn/hwaromutför^ligartiftlljande Capitel.
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5.Kapitel.
OmnyaSwerige/pä hwad tijd/ochafhwad

tilfalle det watt utaf the Swensta förstbe-
seglat och bebygt.

$S§fett>aD tidenegenteligen widkommersom detta lan-IMWMdet ar af De Swensta beseglat och med folk besår/Srwfti jaardet stedtutiden tappreoch scgersammeHiel-JtsTOttw Glorwördistiåminnelse Konunggvstaf
adolfs regemcnh tijd;Hwilkcn ibland sinamänga förwärtK:Fadernes land walgrundade och nyt-

tige forfattningar jämwalickeutan wisse stal/ förornade /
at et AmericanifTt Compagniematte uprattas/ fomfå"
ät andra som särdelespä dennaOrten handla stulle. An-
ledningen der til finnes en Hollanst Man haftva giftvit
widnamn Vilhelm Ufseling/han anmaltehar förstdetta
Landet/ giswandes derjemte tilkänna hurustöntoch fruht-
bart Det wara månDe) samt hwad förstor ftuchtoch nytta
Det kunde med sig bringa/ om et Vest-Indtstt Com-
pagnie tilDenandanblefwe inrättat;tilhwilketz uprättan-
dehan sig och mycket utlagthafwer sommanfan afdesFörklaringöftver handels Contraäet angående det West-
indiste södraCompagnietutiKonunga Rijket Swerige /
ftdltigenombemdlteWilhelmUsfeiing,menafDet Neder-
IdnjTe spräket utsat pä Swensta afTräns: Reg: Erico
SchroderoAnno i626.Uti denne sokerhanmedmängaM
at öftvertala ochbeweka Dem Swenstömtildenne Ameri-
caniflehandelen/ iblandhwilkaD^ffe de förnämligaste4re:

1. At den Chrijwa Religion kunde der igenom
iblandHedningarna bliftva fsrplantat.

2.Ät
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2. AthattsßottMiaeMay:yochßijksettsdray-
el ochinkomst stullederlgenomhogeligenforbattras
förutannågot MenigeMansbeskar.

q. At det storligen skulle tiena Menige Matt
til lijsa; och förutandesse allmennelige nyttigheter/
ssullehwartochetMnd isynnerhet deraf en stoor
fordel förnimma:wisarochdertilmed/huru/ochpähwad
fdtt ten famma 'mdfteiiirattat 6ltfn>a / iamt ar Swerige
hade sä god beqwaMltghettil kiöphandel/stglatton och at-
WigeHandtwarkz tmedande/ jomnågot landutiEuro-
pa och omsider,ssutar hun sin lforklarnmg med desse ord:
Omnuhwarochmester fitamneoch formägon?ille
Zisrahar tilsit bastå/ och icke har med fsrdroya
(nembligenatder titnägotsammanstmta) denenaxvån<
tandes efter den andra/utan tildetta warket wara
den första/sä skal h/ir ingenmangelbliswapäPen-
ningar/ skaloch thettaTxonlNtgarjket igenom GudznMgnelsefäetanatOga/ Macht och walständ/ån derhar tilhaft hafwer. Menige Man jkal i-
sränstoreutlagorochtungabliftvabeftiat/ ochhn?adfomyttermeraskalutgioras/ det skalman latteligen
3Veta tilgää/ochl' längden har igenom förorsakas
et allmanneligt Walständ sswer helaRM/ thest-ljkesstal denallmannelige Alagan osiver de siväraDrlogs beskattningar ochpålagor har med äther-
nnnda/ aldenstundhar wisesmedeloch utnmgar/
med en stor fördelatblifwa dar ifrän sorlätzat. Ja/
fiut.el. f?ulle ock detta warket storligen landaGudi
tll Ära/ Mennistiorna til Salighet och Malsard/Hattsßottgl.Ma<:ttil timst/^kettil fromma/ ochhwarjom
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hwarjomoch ettornisynnerhettilnytta ochsordehlHwar om jawäliäfwamoeUsfelinxFörklaring/somSwe-riges Rjkes Handel Compagniets Contraöt, dirigerat
til Afiam, Africam och Magellanicam,trycktiStockholm1625. samt Argonautica Guftaviana, trycktiFrancksurt am
Mayn1633. widare lajas kan.
Ibetracktande fördmstultilalt stdant/ stedde atför-bemälte glorwördigst t äminneljeKonung Gustaf, lät

der omutgä et öpetBrefäat.Stockholmden 2.Mii1626.
uti hwilket tilbödesalla/bäde högaoch laga/ at the »il»
le hwar och en/ efter rad och lagenhet til detta Compa^-
niet något förskjuta;Om hwilkets fortsattiande järnnät
uppä Rjkzdagenföljandeähret1627. widare wart radsta-
git och for ofivanmde stal och orsaker af Njks Stan-
deme saMtykt och bestUtit/ som Doft. joh.Loccenius isinHittar. Svec.pag.m.556.betygar. Blefaltfa der til sam-
manstutet af H.Kongt MaychFrnmoder/ Högbme Fur-
sten Pfalsigrefwen tilRejn/Kongl- Näden/ the förnemsta
afNidderstapet / KrigsOfwersterna/ Bistoparnaochan-
drautafClerkerjt/ samt Borgmästare och Raduti Sta-
derne/ och störstedelenafMenigheten. Tjden och termin
päPenningarnasinsättning/ war stält för Inwanarna
tilden 1.Martii,men fördemsom booiFinnlnnd/ Lifland
och utländes/ til den 1.Maii följandeähr/ ester hwilken
termin ingen stulle blifwa tillåtit at antagas til detta
Compagniet Och at ställa en sådan Handel sa mycket
bättre pä fötter/blefwo Personer tilförordnadesom
detta warket dirigera ochutförastulle/ iblanD hwitka/för-
utanKrigzfolket/ fornemligast waro: cnAdmiral, Vice-
Admiral, Köpmän/ Underköpmän/^lliKenteroch c:om.
miffiarier: Tilden ändan/ tvärt ock etantalmedFolkut-

H stdt
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fett och tilVirginienöfwersändt/som Landet der samma-
städes bebygga ochbruka skulle/ hwar ibland sig jämwäl
en hop medFinnar infinna mande.

Om DenneOrtens förstabebyggande/ förmalernu för«
tiden der warandeGouverneurnSir William Penn, utt
2:nesine Relationer omPenfylvania eller Nya Swerige/
somhan tilEngeland öfwersändt168? /meddeffe ord:The
förstaInwanareutafthe Thristne t)ar iLandet/
haftva waritholländare/ och der nast the Swear
ochFinnar. De förrabeftjtasig omA^nbelfto/de
selmreomÅkerbruk. TheHollmdstahasiva finGudz-
nenst utiHettCaftei/be Owensta pä 3;ne Orter/ uti
Chnftina,Tenecum,<>c^ Wikako &c. Wid (juni*
kettilfalle man ock har billigt nämner/ det som Franc.
Dan.Paftorius,Friedens-Nichter der samastades förmä-
ler/ om detta Landetz förstaupsinnande och bebyggande.

Uti sinnyligenutgängneBestrifning om denne Pro-
vinden, berättar hanpag, 5. At dettaLandet skal först
Anno 1665". v?ara upfunnit/ igenom konungens i
Hngeland Caroii Stuardi I.sslepssart/ hwllket denne
honungeni(inlifstjd icke^Viste något namnat
gifwa/ efterbeg naturlige Imvanaregingo alla na-
kna/ochhade ingaStader eller n?lFa kostallen / u-
tan foro omkring hjt och djtiöknene/ boendes uti
Nojor och Trähyddor. Men der efter rvid denne
Smarif?e Land;upfinning da priitfleit as 3?orck ha-
de mycket onyttigt Folk hos sig och masiedels
Swensta/ skal han befalt at en Ort inb siodenDella Varra, stullebebyggas och med tjden befästas/
denhanNeu-l^aMenamt/ stalock Qtfwit deSäm-
stasörlofat d^p förbliswaoch den^Orten bruka / til

beg
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dMat ifrån f£nsdanb mätte mera folk bit ssiver-förtblifwa: och desie kallar han de Gamla Christne,
Omhwilka han ock p^.31. widare något obetenckt med
sadane ord skrifwer: Dessehasiva mgalundahaftden
uprichtlgeintention/ til at någOt underwisa de törs-tige infödde Creacuren/ (^edmngarne) uti den
leswandeoch sanna Chrisina Läran/ utan t)afxp&
blottHt eget watlbs Jntreire sökt/ochbcffc ensaldige
Inwänare utjhandel och n?andel^b:dragit/ sa at
KNtllgsomlige utaf dem/sommed jammeLhristnelyafxvaitmsåt} sigmastedels ockarglistige Lognach-
tige och bedragelige wisa/ at iag om bagge icke
mycket beromwart förmälakan &c,

Hwarest bemelte Paftorius en fatxmberättelse tagit/
som sä temmelig strider iftä sanningen/ kan man icke fin-
na! At detta landet långt forden tjden som han berattar
nembligen1665-.hafwer waritbådeafdeHolländsta/Swen-
sta och Engelsta bebygt/ samt hwar och en Ort der farna*stades sit wissa namnafdeChristnabekommit/ det witnar
ätstilligelärdeochFörnämeMänsstrifter/hwarom ochnå-
gotröresuti föregående Capitelidenne Tractaten: oan-
(et at Konung carl den l. ev heller Di/ som han
förmäler regerade i Engeland ( for hwilkens tjd det-
ta landet aftven wal war upfunnit) ukan Konung
carlden 11. At och de Swenste förandraorsakar/ och
ienhelanan intentionhafwabegyntatbeseglaochbebygga
det samma/ änsom Paftoriusgifwer före/ ar redan något
wid begynnelsen af detta Capitelwisat. Det ock widare
Höglofiigiåminnelse Konung GVSTAF adolfsoch
DrottningChristina:atstlllige der om utgifneStad-
gar och forordningarnogsamt utwisa. Hwad förfiijt thejamwäldersammastädes/ straxt hafwaanwändttilatun-
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derwisaHedningarna utiden Christna Läran/ det ar ock
nogsamtbekant/ jaatn>åre Christendomsstyckenp:M:Lut.
Catechismus ined et Vocabuianum redanwid %t164.6. /
öftver '8.Ahr förrån somHen.Paftorius säljerdetta Lan-
det waraupfunnit/ warutafende Swenstas Predikantuppa sammaBarbarers Spräk öswersat/ sast änet sådant
Gudeligt och berömligt wärkär blefwit förhindrat/ sä
at intet nagötder af är igenom trycket utkommit fot än
Ähr 696. som wid flutet afnäst föregående 2: kapitel
förmält är. Och der Deffa Landetz första bebyggare sommastedels bestar afSwensta/ skutte want sä onyttigt och
illakt Sälstap som Paftoriusgtfbetfote/ sa måste jamwäl
theras assoda och the som ännu der boo/ icke wara stort
bättre / emedan et trä aldrig gärna plägar fläktas ifrån
roten och stammen/ och frukten ifrån stelfwa trädet;men
fast annat wttms bördmande Gouv» Sir W:Penn Dem
gifwa(TilathärförtigadehärligaLofordsomdeSwenstas
Präster uti sine bref Det ifrån/ om theras gudeliga och
dygdiga lefwerne betyga) Uti en sin oswanbemelte Be-
lation hwareft han med sådana ord strifwer: TheSvenska hasn?a stodema innt xvib De la vare
Srromdevest han löprtilsammanmedhaftvet/ ochlerer det n^ra onsdigt detta folket xvibioftiQt at
bestriftva / emedan sädant/ w uti Mngeland/ armycket betere bekant;Detnr sannerligen etgodhier-
tat/ starkt och arbetsamptFolk; doch hafwa theicke gät wida med planterande / sruchtbara träns
sorkoftanae/ och annatsådant fltj^t/ utan det jynnes
(om themera wtHesökasin nsdtärftighet/ån tilnå-
gonosiverfisdighet/ eller ochsä lagenhet der med
tilat dchnntläZonHandel te. tpid min ankomstsas-
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siignade chemig/ sä walsom de i£itgelf?a/ mycket
wanligen/ hwjlkaworoeilthalet mächta sia/ fot:
andet folket/sommigtilhordemeddemsammankom.JagUnock tittetdnr wib förbigäthemsodmiukhet
emotsinOfwerhet/ och theras xvattliQlyz% och höf-liggets betygande emot the Hngelfka/ sa atoch tl>e
pä intetsatt willja aftvika ifrån det gamla förbundochwanffap/somaltstadlgtemellanbagge^on:2^j-
kenewarithzfiver.Och aswensomdetar et wackert
folk/ och därjämte starkt tilsin kröp/sa haftva theock mycket nmckra Barn/och dermedmast alla hlpsen upfylte/ sa atnapeligen nagenibland dem finnes/hoos ywilkenman icke uti Huset 3. eller 4.Gastar
ochn»al dubbeltsa mängaFlickor finna skal; somli-
gehafnmock n?äl 6.7.eller 8-Söner: och mastejag
demidet öfrigadet loford Qifwa / At tag fa utaf
ungt folksedthafwer / hwilkademutinyktert lefwer-neocharbetsamhet ofwergat. Har Maskan fördenstul
deuCuriöseLäsaren nogsamt stönia/ huru wida man til
förbemetePaftorium t detta mål bör tro tilsattia;men
man lcmnar detta ochkommer tilwärtratta förehafwan-de igen.

Nar de Swenstn til detta Landet öfwerkommo/
hafwa the först winlagt sig om at ställa sig inn med desi
Inwänare the Americaner, idet thehafwa de förnämsta
af dem/ med ätstillige stanker och förringatboZafwat/
och jedan landet det ena stycket efter det andra sig utaf
demrattelm tilhandlat/ alt ifrån Cap. inloppetiBayhen
intildet stora assaller / och således det uti fullkomlig pos-
session tagit; hälst som ockKonung CARL 1.iEngeland.
ähr1631. wid-wasi/dähans^xcei:H).)om Oxenstierna
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iEngland warutskickat AmbafTadeur,månDe ock allpre-
tention som De Engelsta uppä detta Landet hade/ Dem
Swenstom tilsäja och efterlata; hwilkenDer utibestod/at
the willjapasta sig warit de förstasom det samma stola
uptakt. Hwad och for ratt somHollandernehade sig der
i@uD-Revieret ellerNya SwerigesÄlffat tilmata/ den
hafwa de Swensta jamwalutaf deras Principaler kiöpt/
hwilkender uti hestod/ at the sig förran de Swensta pa
denne Orten skola nedersatt/ och der 3. farter upbygdt;
oansedtthe nagre gängeraf the Americaner are Der ihiäl-
siagneoch fordrefne wordne/ sa at the den orten wid the
Swenstasankomstjagodtsom aldeles förlåtit:fomGouv.
joh.Rifing uti 2:ne sine Berättelser Om Nya Swerige
medmera gifter widhanden / hwilke/ Secreterarn<2öål*
törneHenEliasPalmstiöldiblandannat/ tildenne Tra-
ctatens mera fullkoMghet/ gunstigast yafwer behagat
mig atmeddela.

Sedan nu thet Swensta Folket/ som sa smänin-
gen efter hand wart til detta Americanijte Lan-
det öfwerfordt/ begyntes der til någon myckenhet at förö-
kas/blefomsider tilGouvemeur öfwerdem förordnatfor-
dom Hfwest LieutnantenHenJohanPrintz,hwilkcn efter
sinhemkomst der ifrån / tvärt har Landzhöfoing uti jon*
kiöpingsLähn. Wid samma tilfalle tvärt o^k min Sal.
Farfader Mag. Joh. Campanius Holm:s kallat afHansLxeell-Kongl.Rådet och AmmeralenHenClaes Flem-
mingatgiöraföljemed bem:te Gouvemeur, och ftresta
Kyrktowasendetder sammastädes/ hwilkethan ock for den
lust hanhade tilat igenom resande besichtiga främmande
Länder antog/ begifwandes the sig ibland åttiiflige andra
uppHresan här ifrån tilVirgmien(i 1642.uti Auguft
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Manad; om hwilken theras resa i^. såledesanteknat hafwer/ somuti nästa Capitel fölljer.

6.Kapitel.
OM Gouverneuren Johan Printzresa tilNya

Swerigeähr1642.
JJKWNno 1642. den16. Augufti,begoftve wjosiHer-lgiSSAf wné Namnuppa resan ifrän Stockholm til A-
I^MAmerica po" Skeppet Farna, och.kommo 17. til
Dahlehamn. Den3.Sept.lade wjderiftanoch kommo 6.
tilKöpenhamn. Den8 kommo wj om aftonen til Hal-
finkor och 12. tilGöteborg. Den 1. November lade wj
ut ifrån GöteborgsSlott k1.12 och kommo14.iSpansta
©ton/ ommorgonen kl.^.widpass Den 21. middagstjd/
segladen?jtPortugal forbj / der the stutte döpas (tySkep-
pare haftva en sedwana/ atnar the komma underLineam
/Equinoäialem,pläga the doppa demUti wattnetsom til-
forene intet haftva paflerat Linien: den som for sådant
wilbliswa fri/ han måste spandera drikspenmngar/ sä
warderhan allenast med wattn öswerstänkter) det lagpH
wanster sidan om of söderut. Den 26. seglade wjBarba-
rijt/ Turkljt förbj/ hwilketock lagpawänster sidan om os/
et widt/ siat och mächta wackertLand: twa höga Skan-
tzar faao wj der wid Stranden. Den 28. Noyemb.kom-
mo wspädet Hafwet som kallasBrazaten/ der som står
alt föret samma Wind/ östanWader/ dä halfwags til
Americam, ottahundrade mjlrest/ och soo.ftoto tilbaka:
Ochmed det samma seglade wj Cannarien förbj/ som lag
på högrahanden om os norr ut. Utiöster-Hafwetbläs

alt
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alt iämt östanwäder: Utiöster

-
Hafwet aro 2:ne pas.

lkssier en som bläs ständigt östan och i den.andra
jämt wastanwader

- Nar manwil reja tilAmerica,söker
»man upp östre-pallaFien;men nar man seglar der iftän
sä sökermanup den wästra/ hwarest icke ar någonStorm
etter owaderat beftuchtasig före/utangar jämt förtustötaltin til 6arribes Harne.

Den20.Decemb. omaftonen/anlände wj tilAntigu-
am, hwarest altjd år Sommar och ingenWinter/ mach-
ta het alt föret/ der boddeMgelsta och Moriancr / samt
nägrelndianersom woroder ewi^e Trålar:der höllo tv»iwar lulehälg/och foromycket walhos GouverneurenDer
sammastädes/ fingoDer god recreacion famt Pomeranser
och Citroner fä mycket wjwille taga meD osi. Har tfrän
Antigua til Virginienare 365". ifrån Turkiet til Anti-
guam 230,mjl.

Den3. Januarii1643,reste wj ifrån Antigua, och ja
seglade winagre smäLandstaper förbijliggandes pä wan-
ster sidan omosi/ som Siö-kortenutwisa/ neml. St. chri-
ftoffer, St.Martinus,Sr, Bartolomeus och Agi'lis,t{)e si)N-
tes allaisänder och war intet långtemilfan hwar andra.
24. funnowjgrund/ och 25. fingo wjseLand pä wänster si-
dan om osi. Den13. hade wj stor storm uti safter Siön
in tilSöndagen15. dä Holt det något uppe/ men straxt
der efter omMåndagen begynte det äter igen at storma
machta härdt/ochwaradeöfwer14 Dagars tjd/säatwjal-
drig hade haft en faDan häftig starm/ med Sniöglopande
fbm war Den26.och 27. Jan. At wj daiBajn for Hornki-jenmiste 3. stora Ankare/ ©afton/ Blindan och storMa-
sten:SkeppetSwanenkom päGrund/ochmiste jämwäl
samma stags redstap som wj/uti sammaStorm;men den
t^Februarjikommo wjdochGudj (of »4( fram til Ny-

Skan-
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Skanhen ChriftinamutiNya Swerige/ widVirginien,
efter Middagen kl- 2.

Efter mannu jaledeshafwer befett denne therasresatilNya©petige / gwilmanock har tillägga det som M.
j.Campanius omsinhemresader iftän ähr1648. antecknat
hafwer/ som fördesi hastighet/synes nägotmärkelig.

Den16. Maii,sedan iaghade bekommit hederlige af-stedepasiiftän Gouvemeuren och Försiimlingarne/ begaf
jagmig? med de mineiHErrans NamlluppäresaniftänElfsborg utt Nya Swerige pä Skeppet Swanen/ ochkommo 18. tilBajn: emellan Elfsborg och Vajn raknäs
9. mjl/ och for de mänga Sandäsarna och grunden som
der aro/ woro wjpä ttedie dagenderemillan. Den19.kom-
mo wjUtur Caput Inlope.

Den4 Junii fingo wj förstseLand/och denI).bittida
om morgonen Engeland/ först den Staden som kallas
pieymoth, och sägo fa Engeland Den dagen/ natten ochoch hela andradagen med:inmot ändan war denStaden
Däwern/ der wjock fago det Caftell som Diefwulen stal
haftva upbygdt päenNatt)enhögMur fyrkantig; Wid
andanpä EngelandwarStadenDyns,och widden sam- '
masyntes den Engelske Skiepzflottanligga. Engeland
är et stort Land/ öswer100.Mjl längt/ och lag pä wän-
ster sidan om ofnorr ut: Wid siösidan syntes fullt med
hwitaKritcbärg och Åkrar ibland.

Den14* Junii $go wjFrankrjkepä högra sidan sö-
deruth: EmellanFrankrjke och Engeland dre7.mjl/ och
ligga twart öftvergentemothwar andra/ wj reste emillan
demHMIdoch fl/ at wjhöllowärkosa altut med Enge-
lands sidan. Päsammadagen 14» omMäraonen/ möt-
te wj twenne SwenstaSkiep/ det enahete gt^*Fortuna,

I det
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det andra luUu3 the kolnmo ifrän Swerige/ och stutte
lövatilFrankrjke/ luliuz war et wackert Skiep/ heel nytt
och war förärat ätKonungeniFrankrike. Den17. lunii
bitida om märgonen fingo wj se lutland/ pä högre sidan
söder uth liggandes. Den19. kommo wj uti Sundet til
Helsingeör/ och den z.Mihinte wj Guoj Los lyckeligen
oc wäl fram tilStockholm/ samma Nhr 164.8.

7. Kapitel.
OmFolketigemeen som reste tilVirginien, och

huru the Americaner hafwa sig emot dem
förhållit.

JUS^WadFolketigemenanbelangar somtildettaLan-
«Swlli tct re*"te och öfwcrsandearo/ sa finnes det för-W«Wnamligast hafwawarittwaggehända/nemligen/
RMMförsttvär sielfwa Compagme Folket hwllkaatte

hwar och en eftersit stånd och wärde/ ärligenät-
nörosin Löhnoch MänadzPenningar.

Sedan war endehl som hade luftat försökasig / och
reste fördenstuldjt af egen god willia/ hwilka ock wtse
frjheteroch förmånerblefwo tilsagde/st at det stod dem ftit
atbygga och boo der ute ester behag/ eller ock resa radan
igen/ när dem fa lyste/ derföre the ock til en atstilnad t*
frän de andra/ kallades Fnjmän

'

FörutanDefje sticka-
des fuller ock iförstonetjt as löstPartjoch Missgärnings
män/hwilka der stola bliftvit brukade som Slafwar/ til
at grafwaoch kasta upWallar och Skansiar/ men fingo
elliest mcD the andra intet hafwa något omgänge/ hwar-
föreoch dem en särdelesPlchder stal hafwa warit tilför-
ordnad at bo uvpa.

Först
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FörstUti (-ouverneurnB lok.?rintx tjd/stal har jäm-

wälblifwit tilhopasamlat en hop med sådant Makt Folk
och til denne Orten öfwerstickat; hwilket när the andra
Européer der sammastädes förmarkte/ hafwa the icke we-
lat tiNadiaat enfothafdemstulle der kommapä Landet/
utanmåste alle föras tilbakaigen/ dä större delen underresan arobortdödde och omkomne wordne; hwilkctmigen
gammal trowärdigMan/ Nils MatssonUtter widnamn/
ibland annat berattade/ som der warit och tient uti tje
Ährs tjd/ och efter sinhemkomst der iftän/ tient försthar
underKongl. May:tz Ljsi^uZrclie, och sedan warit Fen-
drikunder Wästerbottns Regemente och öswerstenHen
MeUlfsparre/ förhwilkenhans trognettenstHansHögst-
salige och glorwördiastiäminnelse Kong <2^B.i^ den XI.
honommed Underhall asWastenaKrigsmans Huvs uti
sin Älderdom benådat haftver. Sedan war och widstraffaldeles förbudit/ at icke någonsom hade illakt rychte om
sig stulle til de ämericanisteresor antagas; pädet atGud
den Alldrahögsteicke mätte det medfolliande goda folket
sanltSkiep ochGodzmeddetondaoch wanartadesinhämd
och straff öswergalata; halst som pä godt och uprichtigt
folk intet war nägonmangel/ utanhafwa sig der tilsädanmyckenhetangiswit/ sä at inF.r.Lindströmberattar/ at
wid hans aftesa här iftänhafwa öfweriOo:de familier
godt uprichtigtFolk som alle hade gode Bewis och godt
Rychteom sig/ medHustror och Barn/ mast blifwit pä
Landet qwarstäendes/ sedan uppä Skieppen woro inta-
gne sa mängasom kunde rymmas/ hwilkahade forialtalt
ftgoda och wandtipenningar/ förmenandes ingalunda
ar detta therasupstt stitlle kunna ja flä deln felt.N6r the Swensta försthafwakommit til dettaLan-

I2 det
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det/aro the afDeAmericaner wäl fägnadc/sa längetheha-
de något fom dem anstod/ och De kunde fa handla ät sig:
när det felades/ wille the icke garna lida Dem/ utan sökte
huruthemätte fätilfälle at dödaoch utrota thcm,mcn all-
denstund de höllo the Swensta före at warakloke til at
(riga/ ochder tilmed woro mycket rådde för therasKrigs-
Wapn (sompa annat rum stal förmalas)wägade thesig
intet garnader til; doch kom det en gäng sä wida/at the-ras Sackeman eller Konung sammankallade sina Nld-
sia samt gemene Man/ och rädstogo sinemillan / huru de
skullebara sig at med the Swcnsta/ efter the saintogo ochbebygde derasLand/ och hade intet något som the wille
mera sällja ät dem; filtet doch sälunda beflutit/ at
the icke stulle utrotadem/utan de wille alsta dem / tvära
theras goda Wanner / och alt|D kiöpflaga tilsammans/
HW som tbeSwensta oförtöfwat wantade tjtSkiep med
allahanda stöna wahror/ hwilken pallade min Sal.Far-
fader Mag. lob.CampaniustblanDsina Colloquiapä De^e
BarbarersSpråk anteknat hafwer/ och wid flutetafdene
Tractatenläsas kan: Sedan lefde the Swensta och dese
Americanerigod wanstapoch enighet/ umgäendes altid
meD hwar andra

Särdeles hafwa deockmrcketwisias hosbemeltemin
Sal.Farfader; tvnar haniförstonehölt der Gudztienst
utide SwenstaFörsamlingarna/ kommo tbeoch sägo up-
pä/förundrandessig storligen/hwad han hade för mycket
at säja/ efter han sa allena stod och talade/ och alle Dean*
dra medsädan tystbet hördeder uppä/ sättandes om ho-
nomhel widrigeinbilningar / säsom hanstulle intala fol<
ketnägre stämplingar emot dem / fordenstul ock han samt
the anDrePrästernaiförstonelefdeistor ltssfara dageligen

för
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fördem; hwar om the ock sedanhafwakommit och frågat
honom: Utafdetta fick han tllfälleat talamedoch sasmä>
ningenefterhand underwisa dem om HENren Gud/ at
han tvär en til ftt wäsende/ men Trefaldig tilPersoner-
na: och huruden samma Guden hade stapat Werldenaf
intet/ och en mennistiautasJord/denhankallade Adair.
afhwilkenattaMennistiorpälordenehaswasit ursprang:
Och huruden samma Adam sedan formedeltt sinohörsam-
het/ hafwer försyndatsig emot sinSkapare/ och aWmed
sin synd dragit synden öfwerallasinaEfterkommande: och
huruGudafHimmelen jandehjt nederpäJordensin en-
födde Son lEsum Christum/ hwilken tog Mandom i
JungfruMariaLifwet/ tilat frälsa och salig giöraalla
Mennistior: Och huruhanpä etKorsi blefuphangder och
dödat/ och pä tredie dagen eftersin dödäter upstod: Och
sedan efter spratjoDager igen til himla faren/ och at hanomsidcr en gängstullekomma tilatoömmabåde lefwan-
des och dödak* Sädanthade the stor Lust athöra/ och
förundradesig mycket der öfwcr/fattade ockhel andra tan-
kar om honom an tilforcne/ blifwandeshan dem sedansAmycketkärare/ sä at the altid tåte bitida och sent hafwa
wistas hos honom:Och detta förorsakadeat han med att
fijt giorde sigitheras Spräk kunmg/ på det han sedan
måtte wäre högnödlgaChristendoms stycken uppä theras
Tunaomahlöftvcrsättia; At \Åmxea\ det Folket forntmörkret Tvandrar/ mätteock sa se etstortLivs/ ochoswer them som boimorkoAande ffiiw klarliga!
somhan utisit Förtaltil denuppä desie Barbarers Spräk
öfwersatte Catechismum betygar och striftvit haftver. Och
fast an at fortemelteCampaniusmeddetta sit godaupfät/
intet ss wida kommit/ at desieBarbarer clrederigenom til

I3 dm
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denChristna Religion blefne ömwändne/ haswa likwäl
mäna,e genom hans umgänge at minstone en liten smak
vtasGudz sanna kännedom bekommit /stat theutinästan
ladanna ordhaftvamast utbrista Capj lod:Schmidt
berättar omthe Wirginier, neml: attfa widatheCbri*
sinasStycken och Bstzor ofwer gingo thc Barba-
rerspilar och bogarUti ffmtandet/ f» N)lda lnände
Och theras Gud öfwergäde Barbarers.

Det Trohets och Wanstaps-Förbundsom theSwew
ffe meDtefleAmericanertngåt/ haswa the och sedermeraförnyat/nar somdä här warande Secrererarn uti Com-
mercie Collegio JP»j.Joh.Claudijßifmp,ivaVtf6t;pi^natttt
Commiflarius och Gouverneurens Ailiftens Rad t Nya
Swerige: wtdhwilkensankomst efter dä Gouvem.M.
Printz wardadan rester/ och han förordnatsin MagHl.Joh. Papegojaisit ställe/ och han jämwal änteligen wil-
le resa der ifrån; tyupdrogs Gouvernamentet til benute
lok Rifing, da hanstrax wid första anträde sä walmed
theEngelsta och Hollendsta/ som med de Americaner det
gamla Förbundmande stadfasta: omhwilket med de se-nare P.Lindströmisin handstresneTractats 11. ca?,
jalundaberättar.

Dm17.Junii (nembl.l6s4>) församladesipritttz-
Hoff 10, Sackemen eller Oftv3rstar Af de Barbarer:
dä taladesmeddempådenstHraDrottttmgensvag-
nar iSwerige och söktes hos dem Fred och god
VOanftap / vämittnandes dem om de Länder de
Swenstehaoe kispt «f dem: de klagade at wäre
Skiepskulle brachtdem ondt tilhandaester sä män-
gableftvodöde;tog;sä framsorarmgar och deltes
ut dememillan. Kar thegäftvorne undsätt hade/giugo
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gingotheutochrädgiordetilsammans/ kommo ft-
daninIMI/ och taladeen ben:d Naaman, nafste de
andre/ at the iblandhade tält ondtomog/ocl>giort
otzförnar/ wj woro godt folk/ se ther sadehan/
hn?ad tdebringa ost / och the biuda ost wanstap/
och strörsigsä nägreresor nederätArmen/tilsynerllg
god wnnstapsCecfti. Sedantackade hanpäallés
theras nngnar/ för skanct^erne/ och sade/ at wj
har efter en mycket fast wnnskap hälla stole/atom
thehade har tildag;utiGover.prinyens tjdn>aritsom en och etHierta/ klappandessigdermed
forbrostet/ sä skola thehar efter watt som et hus-
roudmedcg/ ftttade sigder medomhusivudet/nves-wadeomkring med handerne / säsom dann»ille en
sast^nut knyca/ sade ochderpäenlogelig liknelse/atsäsom en Cainbasar enrund xvajet / utanremlm och
ssära sä sko!e tvjochharefter warasom etpufxvvfoj
utan remna/ och omnägor wittedem anfalla/ stulle
U?j gisiva dem det tilkanna/fornummo thesådant e-
mot otz/sä wifle thewnlmsrkamidnats tibost ther
omLvarna:Vch tå der pä sivarades/ at sädantwo-ro efetgott/om thealle willethet sä bejaka och
hälla ', ther pägiorde thealle ethögtropochsamtyc-
ke; Lastades altfä Styckerne/ hwilket demmycket
n?al behagade/saiandes vuhuhu, mokmek pickon, h<^rnukan trogår Storbostanlös/ och gafs dem der
med XVjn ochBrennewjn. Cå stod en annan up
och talade/ at allesom der n?oro/ Kulle dettaFör-bund fasthälla / och ickeognågot fornargisra/icke
flå ihial wäre Swjn/ eller annorBostap/ men om
ttågo» ftmbebettnfae/aftt>ews b«t fljow/flwae^ti

der-
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derfsre wardastraffat/ andromtilwarnagel; N),
skulle mansattianägreColonier pä pafiaiutuk, hwa-
rest mastedelenafdembodde/ tilat feetilom någon
funnes ther med/ st skulle the jfassaderbot upp«:
och contefterade sa/ atalle theLand somn?jaf themkiopthade/ stulle horaost til. Therpä tog;up kio-
pe-Breftven (ändock der roar allenast endelaf dem/mmresteniStockholm) och lästes allenast Nam-
nenderpa »p/ och dä de dsrde fme Namn/ höllo
thc mycket deraf/ mannar nägonnambcssom war
dsder'/ siogo denederhufwuden/ der med up-
pe Imedlertid sittespägälfwet store lättlär/
ochandre 2&'4t:ilfullemed Sappan, det nr/ eGrötafMagis,eller Ittdiamskt<^>wete son» ther n?tirer/men
fl>e förnämsteblefwo slttiandes/och det ringare fol-ket äto jig oerafmntte. ?c.Denne tro och wanstapsomt>efjeßarbarer^afwatem Swenskom tilsagt/ finnes ock
dem sedanin tilnärwarande tid obrohligen haftva hållit.

8. Kapitel.
Huru the Swensta hafwabebygdt NyaSwe-

rige/ och hwad for ©fångar ochBefästnin-
der

gar the uprättat.

IM^Waddetta Landets bebyggande af de SwenstaM»DBwidkommer/ fa are desie solljande de förnämstaJlsl^l©fanfar och Befästningar som the der haftvauprättatnembl.
Hapokahacking,Chriftinse Skany/ dennewar

den förstaSkantz som de Swenstaupbygde nar thekomo
der



deriLandet wid Hhr 1631. widhwilken ock stdan en liten
Stadaf ing.P.Lindströmwatt afstakat och sedermera
bebygd/ och kallat HamnsStad;menblefuti
BelägringenafHollanderneigen förstörd.Tutaesenungh,Teniko, utidenneSkanhenbod-
de Gouverneum 1k. Printz, och lät kalla den sammaNya i?eborjj; hwaresthanoch lät bygga en Sate-
gärd försig och de sine/ mycketkonstigt och walbygd/med
trägård/ Lusthus och säoant mera/ ochkallades Prinh-
j^ojf. Up^ä denne Ortenhade ock alle de förnämsteFri-
mannerue sine Boningar ochPlantagier.

Den ©fangen Chrisiltta ligger wästersch NyaGs-
tl?eborcc6fter ut ifrån hwar andra/och räknas tre Tysta
Mjlemiffan dembada. Här utiN.Gscheborghaftva
theSwensta ock bygdt enKorkia/ omhwilken Mag.Cam-
panius jalcdes antecknad hafwer:Anno164.6. den 4.Sep.
nembl.den sidsia stora Böndagensom wj firade detta ähret utiNya
Swerige/wigde jag inKprkian iTenniko, samt Kprkiogärden bxt*
de wid:förstaLik som der uti begrofs/ tvär Anders Hanssonsdot-
ter Katharma Anders dotter/ och det bcgrof iag den 28.06t0b.pZ
St.Simonis och Juda: Dag.

Mccoponacka,Uplanb/ tvär en bar Platz u-
tanSkantz/ allenast nägreHuvs woroder päbhgde/ ochar en jämnPlanutmeD Siösidan belägen/ mit emtttan
Chriftinae Skantz och NyaGötheborg/ doch närmare der
til/ engodSwenst sierdings-wäg ärderemillan:här tvärt
ock omsider enSkantz uprättat.

Wootfcffung-Sing, Mfsborg/ denne ©fangen
är belägen föderMifrånChristina / närmast tilGaput in-
löpet t Bayn, hwilken Gouverneurn Joh. Printz lätUP-rättastraxt han kom der utiLandet/ han ligger n>lD pas

K f^ra
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fyra TystaMjl isränChristina med sina Stycken 2. eller
3. tolfpundmgar/ och. der Ms förstSwensteLöftn'nar-Swenste Skiepp femma tjt;men blef doch stdan af theSwensta forlätensch förstörd/ester der woro sa mycket
myggor/ at folket intet kunde nmlbaugaisig for dem/ ochkallades Den derföwMyMnborg.

'

Panajung U>ar CommandanrenSven Schutedone-
rat, derunder war^orsholnw Skanybelägen/ W*ken efter Gouverneurens pnntz aftesa/ wart forläten ochasde.Barbarerigrund förbrälld.- Manaijung, Skorkjlen/ denne war en wllcker li-
tenSkantz afTrawärkeOord/ med Sand och StenarnpftMemillan pråmarfet/ och Palzater medhwasia ud-
dar öfwerftuppa afbräden:^ han lag fyra T^ysta Mjl i-
frän Christina öster ut/ med sina Stycken 'larnbasine;
denne si walsom deandra/ are alla wid Siokanten be*Ugna.

CliimfdTirtglT, det NMForte, detta war ickeMgon Skantz/ man ellieft mcd goda Träbyaninaar afhwitstark Nötebombygde twwmeWaningar höga/hwlt-
Vet warttForte godtnog emot deLZrdZrel der iLandet/Andesachta warafagodt/ jom en temmelia Skanh/ der
Gud »ide bewara/ och wäm fielftva icke förmycket sta (ta
til säkerhet/ utanhälla god Wkcht om sig/kunnaHednin-garna theminteestada: och dä för tjden bodde der femFrjman/ hwilka Gouverneurn gaf (ef den til at at boschhaftva sina Plantas/ Mer och Nng / the kommo siaVer temmelig wackert före och stodo sig »49.CKarakung;, Ström-eller wattuqwamen/widKMne..PlMn/ ar en stark ström/hwattst ocf.Gouvereur.

M»
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latupratta m wacker Wattuqwnrn/ der warafamMbåde grant och groft/ bitida och sent/ huwthe willia/ttl-
forenewar der utt Landet aldrig någon Wattnqwarn:
Ickeheller par der någon ©f an#ntan ock jfrHuvs starktbygde af härda/ hwttaWMötebomen/ hwar uti jam-
tvålFrjmen bodde.

Chamafiungh, Finland: der bodde Finnarnauppa/ och warmed starkaHus bebygd/ dochutanSkantz:det ar beläget iftanChristineSkantz twä och en halsTysk
Mjl siöwagenöster uti)I Landzwagen ar twä Swensta
dryga MLManathaan, V.yperoHandet/detta ar et dland
straxt wid ChnstineSkantz/ hwarestKyparenoch twenne
Holländare bodde/ som gtorde Tunnor/ Nmbar/ Saar/Vätar/Mspingar/ Galleior och lachter.Techoheraffi, OlofSttlles år en liten
Platz som en af the SwenMKrjmannerna bodde uppa/
widnamnsom föremaltår. Hedningarnaplägade myc-
ket hälla til hos honom/ ty det ligger wid siöknnten/ och
är et litet omfintit han hade tiokt swart Skägg/
och derfore kallade the honom/ som bent:te theras impbu-
tioutwistvr/ hwilkctbemHrker/ i>enftt)arttl4gg«te Mannen.

De Palhar som Hottänderne wid denneOrten hade
inne/ are desie

Tekååcho, Ärfwames , det tvär et Forte som
Holländerne hafwa upOpgH^Gouver. Prinrz hwilket
the kallade Fort Naftau; menare sedanaf honom blefm
tadan drifne/ och .©fangen sedermera af the Barbarer!
grmw förstörd.
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Sandhocken,tt>at ock en Skantz som deHalländ-
ske hafwa låtit bygga uppö de Swenstas Land/ emot
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Gouverneurns ätstillige proteftel", Den de kallade FortCaffimir; Hwarföreock the SwenstamånDe den 165-4.
med storm intaga och Hollanderne Mcdcck der ifrån igen
utdriswa: Då han sedan efter ing.P.LindströmsRitning
och afmdtmng godt som afgrund a" nyo mycket fastaretillika med utanwarcken wart fortificerac och förbittrat)
och sedan Trefaldighets Fortkallat.

Manataanung, Manaates, är ock en Plgtz som
Holländerne bebodde/ der på hafwa the bygdt en wacker
liten Stad/ hwilken tog mer och mer augment hwar
dag/ och t>!efen stiönkiöpsiadntaf) atderwankadesalle-
handa Saker fahla/ lika som uti sielftva gamla Holland/
tjt och the Swensta ährligen hade sin seglas ifrån Nya
Swmge/ til atkiöpsiagahwadthe hade bchof/ och lig-
ger lov.Tysta mjliftän waraiSiöwägen. Der wors
också danagrePlahar/ som the Americaner hade sinebe-
synnerligePlanterings och Bonings tilhald uppa/hwilka
efter therasNation sålunda namngäftves.

Mechakanzijåa, ther hade de sina wGaPlantas
och hemwist/ tjt ock the Swensta |å wal so.m de andra
Cronans Nationer,Der ute/ alltjdreste Siöwagen/ tilat
kiöpaM-giis eller deras eqcnteligaLands-Säd/ och ligger
16.Tystamjl österi/tån mara.

Santhickan, der gr et Strömfall/hlvarest the ock
hade ett Plantas pä en wjdsiat Platz.JVrakunfickan,Thomehettikon ochPimypacka
dre ock deras PlantasLand/ afhwilkaDet senare ar myc-
ket fettoch ftuchtbarande.

Tennako'Manaatet, ar et dland och jämwälafdembeplantades.UtafdesiePlantas-Landen hasira de ock
sina
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sinanamn/ genomhwilkaDe kannas (tanquamperaiffe-
réntip Bpecitic3BManthe andrastmboopaalMaPlatz'
at^aroc|Ddr/iafom:Mechakanzijåft RenappiDe som pä
denPlahen tvistades: SanthickanRenappiDesom der wi-
stas pä den orten: Arakurtfickan Renappi; Thomehitti-
konRenappi. Pimijpackan/Renappi&c.

9. Kapitel.
Huru the Swenjka bortmiste N,Swerige/ och

hwilka som der öfwersedan rdbant^
MÄledes som föremaltar/ hafwatheSwmstabe-NDbygdt detta Landet/ och begyntkomma sig si wal

M Mder mcd som den Americam|le handelen wackert
i^W^T före/intil GlorwördigstutMminnelst konung/

garl Gustafs tjd; menattdenstund (Sm--
t*ge da wattpa allaSidor mcd Kriginwiklat/ sänt den
Tappreoch segersame Hieltenmäste fächta emot stx mach-
ttge Fiender (somHistorienoch den Medailie som widbe-
melte högstsaligeKommgzBegraftnng afGulloch Sols-wer ar utdelat/nogsamtbewitnar)



Om Nya SwcriZe uti 79

Gäss det hwarkcn tjd etter lagechet detta warket som sig
borde at stöta eller fullfölja:der tit med blefwo ock de
Swensta Skeppensom tilDen andan woro utredde/ utaf
Spaniorn på resan/ Sfären öchPälen til faveur up?
passade och stledes förhindrade/ M.Loccenius
mHift.Sved. p. 556 betygar. Wid detta tilsallehafwer
sig ep hellerHolländarn förstMmatatbestita sigomdetta
warket tilat förstöra/hwar om ock denNdle ochHöglarde
Sam.Pufendorf uti sin Inledning til SwenstaHistorien
pag. m. 932. förmaler.

Fördeustul öckhände at De HollauVsta som sig wid
Virginien ochNyaSwerigehade liedersat/ jamwäl sat-
te sigupemot rhe Swensta/ stckiandes theras SkanHar
och Plalar som theder sammastädes innehade/ sig atbe-
mäch ttga:hwilkcn oenighetMer doch tratt1654. engäng
chml tlnillanbilagd/ igenom the Swenstas dä tvärande
Gouverneur Johan Rifing-, meddeHsllaNdffas?ed.Bt^.
vefant;Men thc uprcste sigdochMjandeähret ätherigew
etnst them/kommandesden3V^uFuKiMnNord-it.evi6-
ret fcerManaharan eller Nya AlnfterVamwssrbeläget:mts7.SkeipochFärkosmr/ til 600.-a 700. man starke unDer
bnn:te Stuvefants anförande/ och utan nägot fientelt-
git förkunnandeoch giftven orsak the SwenstanttSttd-
Revieret cch Nya Petige anfoflo; tagandes förstMMttlägerwidElfsborgssmdKläg sorfaklit/ hwarest thewgonagreFrjmän^lfangg. Dsgen der efter figlade che
FortTrefaldighetz förbiochLandstego wid Strand-udden/
Vereside begynte at upkasta nagre retrenfchementer,OC^
straxt meD Hot cd) perfvafion upfsrdrade Skansen rf"
Commandanten dkr uppå-Sven Schute, hwMnockefter
flig^tra<aeranDe lnedFienden mande den simlmaat dkW
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pbtt listigt och stadeligit accordupgifwa -
dä the hafwa

tagit Officerarnaiarreft Uti Skansen/ men the Gemena
ftrtpäSkieppen/ besattandes sedan alle posternemed sit
folk/ strykandes neder the Swenstas Flagga/ och sini
stället igen upsatte.

SedannuStuvefantf)at>ef6r|it ringa prijs inbekomit
denne Skansen som war lika som en Nyckel förN.Swe-
rige/ och medFolk och Amunicion bast försed/ belagrade
handen 2. Befästningen Chriftina tillika med Sta-
den Chriftins-Hamn,som Ingen.P.LlNdströlNs Aftitning
der pä här utwisar : .Förstörandes der til med Nya
Götheborgsamt Husen som utan föreSkansarna woro/
med theras Plantagier/ stöfiandes folket af therasNgen-
tomoch Boskapen total flogo;hwarföredeSwenste nöd-
aades efter14.Dagars Belägring ( sedan the med atstil-
«ge stal sökttilat reducerahonom med ensådan Fientclig'
het at afstä ) medbemelte Stuveftant uti accord atträda/
och samma -Skantz åt honomimangelpäFolk/ Krut och
andra nödtorfteratupgifwa; doch förbehottitatStycken
och alt hwad kronan och Compagniet tumörte/ stullc af
Holländeme widpafordranefter inventaniinhaldsomdauprättades/igenreftituerat warda; måste aW deSwen-
ste marcherauhr Skansen/ doch meD fult Gewär/ ftygan-
deFana/ gående Trummor och Piper samt brinnande
Luntor/ da han afHolländerne watt besatt/ den Swen-
staFlaggan iteDer tagen/ch theras t stället igen upsat.
Officerarna och de förnämstableswo tagneiarreft och för-
de tilManahaten eller N.Amsterdam/ och sedan der iftän
tilHolland; men gemene man wordo nödgade at giftva
sigunder Holländeme och bliftva der qwar: hwar om ja
walGouver.Joh,Riiing, som Ing.P.Lindström uti ftnc

Be-



TAB. VIII. O» NyaSwerigeUti

A.ChnaeFörr. V.Chri:a?#j{. C. Chri.-a» HamnsStad.D.Tenne-
Landet.L.Fistekjlen Slangen-borg. G.gnuggcnéot^

H. Zlottn-borg i-Fligcn-borg.K.^imcr^olant).L.Kiöket.^.Hol-
ländamesbelGrlng.N.^amn.o,Otina.t,Rjtftachter videp.37.

3 Be«
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Berättelserhar om widlöftigare formdia. Men som de
Holländskedetta wäldemot theSwcnste utan någonrätt-
matta orsak föröfwade/ hafwa thc icke heller mycketlänge
fat fagna sig Der utaf; ty det hände ahr 1664 atKonung
carlDen 11. afEngeland/ stickade en hopFolk med sy-
ra CofhifTarier tilVirginien,at fördeladet bebygde Lan-
det der sammastädes utiwisiaGränsor och stilnader/hwil-
ka wid samma tilfälle/ hafwa borttagit ifrån Holländer-
ne/ iförstone thcras förnämstaStad Nya Amsterdam/
00 straxtder efter Fästningen ochStaden Aurania och A-
rofapha,famt€oficfjctDeiaware, som med Swensta och
Tyska tvär besitt/ drifwandes dcrjämte bortderas v
neur,och mästedä de Hottänsta sa wälsom the Swcnsta/
bekänna sig tilKonungenasEngeland/ och tvära honom
underdånige/ ellicstblefhwar och en cfterlätit at bliswa
ochbesittia sina Huvs som tilförcne/ hwilket Richardus
Blome utisin AmericanijTe Vestrisning Cap.V betygar.

Altsäkom/ och war denneProvincien NyaSwerige
underEngeland/ in tilNhr iöst.dä forbem:te Konung
CARL Den 11.bortforärade dm samma til enAdelig Ver-
son/ widnamn Wilhelm Penn,oc() detianseende sa wäl
tilDefjFaders HenLordPenn wälbewiste ticnster / som
hans egne meriter, båDe åt honom och hans Arswinaar
til äwärdelig ägendom / sa mycketDenne Provinden tsine
Gränsor innehåller: stolandes allenast til en ehrkänflo af
denne Förläningtwenne Västar årligentilEngeland in-
lefwerera / som samme KonungsDonations Bref Der up-
pä dat West-Munster den 4.Mart.l6Bl.med mera utwi-
far. Sedanbaftver forenämdeSir.W.Penn foflianDeah-
reti6B2.den i.Novemb.med 20 SkiepbeaMvit sig på re-
fantildettaLandet/ hwanst närhan efter 6. wekors seg-

lande
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lande lyckligen war ankomen/ haftver han först winlagt
sig om/at ställa sig walinmed the Chrisme/ och sedanmed
de 62rl)arer som der iLandet woro. Tilatsä mycketbät-
tre beweka theChrisme til trohet och hörsamhet/ hafwer
han/ förutanandre wackre tilsajelser/ straxt utgiftvit en
Stadga och Förordning) bestående af följandepuncter.
l.Sastal ingen utaf detla Landetz Bebpggare tilfin tro eller re.

lizion blifwa !ncc>mmncler2t,utan hwar ochenNation witz frihetester«latas/atbeställa ochbpgga Kprkior och Skolarefter sit behagoch godt-
finnande.

SkalSöndagentil offcntelig Gudstienst anwändas; ochsålunda LäranomGudmedallifwer och alfwar drifwen warda.
;.Til at sa mycket beqwämligare uptuchtaungdomen/ stola de asisides boendeBönderalla beglfwa sig tilsamman/pa det thehwaran,

nantilGudz LofochetChristeligitLefwerne matte upmuntra ochsåle-des jämwäl theras Barn der tilwante blifwa.
4. SkolaRättegångs Dagar pä witz tjd offentlig hällas/at den

ena matte afhöra den andra.
s.,Uti de widgränsandeStäder och Bpar/ stola wisia Domare/som hälla Lag och Rätt widmacht/ förordnad' warda.
6. Sk.?lSwordom/Gud;försmädande/Gudz namns Mitzbruk/

Trätor/ Bedrägeri)'/ Fpllerij och Drpckenstap medHals-Järn af-straffas.
7.SkolaallaHandtwärkaremedsinförordnadeTaxatilstedz wara.
8.SkalhwartochetBarn/som tilsine tolfahr kommit/ tilnägot

Handtwärk/ ellerannan redeligHantering bafdt blifwa.
Mcdde Indianer haftver han ock sig sedan instält/

och dem pa stdaatsat tilwanlighetoch fridsamhet bewekt:
athan iförstone hafwer begäswat de förnämstaafdem
med atstMge stanker och foraringar/ och sedan köptutaf
dem det ena stycke Landet efter thet andra /sil at de sig sä
smauingen/ ju langer och längreup iLandet med sinabo-
ställen tilbaka wikit haswa.L2Se-



Sedanhan således bekommit denm Provinrien uti
fullkomlig besittning / hafwer han begynt den samma
at bebygga och efter jtt namn kallat Pennfylvania :.
Stadensomhanderhaswer låtit anlägga/ heter Phila&
dclphia, och ar belägenpå et smalt strck Land/ (lem
de twenne ftoderna Delägare och Skuikjl, sträckandes
sig ilängden/ ifräudenena floden ni den andra twä/ och
ibredden en Engelst mjl. En half mjl ww pasi ifrån
Phiiadelphia hafwa ock en dehiHöglystefät förlösafKo-
nungeniElWlandat upratta en Ccdonk; hwarcst thetit wx i6Bf. hafwa begynt at anläggaochbyggaen Stad
hwilken the Qermanton tsler Germanopolim kallat.
Hwar ommerauttöfwannamdeSir w,PennsRebtiönochFran-D-Pafloriikjluifmngombeite Provincien läsi^s kan.

10.Kapitel.
Wapltel.

Om the Stvenstas tllstand utiNyaSwerige/
sedan det kom ifrånSwmges Krona: yum
yögloftigi amwelse Konung CARL dm XI.
öfwerffickar til dem Präster mcd Gudelige
Böcker/ochlvidhwad tilstandthe dcmwidthe-rasankomst funnit.

f/l^^^at) the ännu warande Swenste uti America
3§w^| widkommer; sä förmäla the siclfwa om sig/ uti
DWWsit Brefsom thestrifwit der iftän tilPostmasta-3tsJE,€K reniGöteborgHl JohanThelifn 7693. hwaruti

de begäraat bekomma tilsig/härifrånPrästman©ef Gudelige Böcker/ mcd sädane ord: Aw^bsom an-
belangar n?ärt algemena tilständ utidettaLandet/
faare n?jmast alksaWwstNsLandt-män/ (om plöja

Then andra Boken/
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ochsää/ ochhantera Tandbruk / ochleftva efter de
loftigaSwenika seder utinmth och dryck. Och
detrailanbet Åt umächta rästeligit fruchtbarande
Land/utiallehanda siags Sänd/ sä at Gudj f?ic
los/ det bär rjreligm och ymnogr w)sää och
derpäplanta/(äatrvHyafivotnrjkeiigen roärt uppe-
hälle utimatt) och dryk/ och harutsändes ährligett
uthur detta Revieret tilmesta parten tttafde.omlll-gandeOyar bädeBröd/Säd/Miöhloch Ohl/ochhär ar ymnogt &nb) jTeelof/ pä allehanda flarnVOiibwt/ FoZlaroch Visk. N)ärahustrur ochDst-
trar deftjta sigoch mycket med spinnande/ bädeMe
och %innzl ochmänga med xoaxvanbvsä atilvfhaf-xva rät orsaktilar tacka den högsteGuden for watt
dageligaKjss uppehälle; Gudhangiftve atn?jochsä mätte berömma trogneHerdar och Siälessrjaresomoch sä må spisa ost med den andeliga SpjM/
jomär GudzOrdz ochdeheligeSacramen-
tens athmmandeUtibegrättabwuk. Vo\boo ochutistor Knighet meddeIndianer/ fompä måns*
ähr o% ickehafwanägon städa tilsogat. :c.

Vidare/ huru ro) atom och tyafxpom xoant
handhafdehärutlLandet/sedandetkomisränSwe-
rige/ sä bekanne ochbeträfte tvjbetutisanning/ at
bädeutibet^ajlanbfTa/somockundermansJ&onsl
May:t ntafMilgeland/ tt>^r AllernädigsteRonlmg
haftoomtvj wålxvatittyanbtyafbtjféttybeowett^sta tyafyva n?arit meddemutirädochdädattjd/och
ännutil denne dagenate/fa at wj altjdhafwahaftengod och nådig Ofwerhet/ och wij lefwom mel>
hwar andrastnxoligenochMlcttighet inbordes/kc.tz 3 Nw
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Nuehuruwäl theSwmstahaftva lefwatoch mattat
wahlDer ilandet/ båDe under Hollandoch Engeland/se-
dandet kom ifrån Sweriges Crona; hafwer Doct) omsider
GudzOrds Predikan begynt for dem at mangla/ få at
theras Siälar/ ehuru stor öfwerfiödtheMest af thettatimmeligagodaägt/ ljkwalhaftva begynt tilathungra och
törstaefter Herrans Ord /sa at the sigingenro giftvit/ och
ingenftjt och mödahaft ospard / utan (ätit det ena bref-
tett efter det andra/ der om tilsitK.Fädernesland ofwcr-
ga/iförtröstander uppänågon bot och wederqweckelse at
ehrna;omhwilken therasberömligebegäran och Gudeli-
ga nit omden renaEwangeliste Lärans Confervation u
dland dem/ theuti jtt oswannemdebres med De^e följan-
de Ord striftva/ och dem til en åminnelse har billigt in-
föres.Sästmve) nnsdmiukel. alle samptl.becsiewm/
at sedan dethasiver tacktzHans Aongl.Nlay:t at
bewlllja der til/ atdet skulle med all expedition och
hast til ost sendasväster ochBoker/ enar rvj stvarftrifwauppäHdert kmre och tilost komneBref;sä
bedie xo\ atder må til ost sandas tn?enne Sn^enjre
präster som are n>al lärdeoch n?al ofwade utiden
helige Skrift/ som kunna/ bäde wal forswara sig
ochog/ emot alla fnljfa Läror och främmande Se-
<fter, hLpllka kunde kring om ost komma/ eller ma
gisra opposition emotoji/om sanna/ rena ochosörfalffadeGudztienft och Lutherf?4Religion,bert
»?] och införGudochalln>arldenaltjdbekenna och
bekanastolom/atifallomsä stullehända/ det doch
Gudafv?ande/sä piljom wjbekraffta detmedwärt
egepHlodiWibibis ochat begePMmanma wava

sädan?



sädanesom föraetsedugtoch nychtertlefweme/staticvj och n?är Nngdomgenom derasGndel.Tvandels»
Exempel,må och sä fora etgudeligit och Gudjn>al-
behageligit lefwerne.Der tilmedsa nr och wårödmiukabegieranat
xv\må bekomma och oA tilhanda sandas 12. Biblar,
3.Poftillor,42.Manualer, ioo. -Handböcker och Att-
deliga Betrachtelfer/ 200. Catechefer, 200. A,B,C,
Böcker: -fycoiVt* enar som w\ beg! Böckerundfå/n>iliommed all ärlighetoch redelighet dem igenbe-
talaochcontentera, eywadsomfördem kan fordrasochbegiaras/ säsomrojoch f?olomstickabetalmng
fördem tildenplaysomogutafMerstal förord-nas. Och begepräster förderasunderyäld/ sä för-plichtomxv] 0^ ti!dethögsta/atW) wiljom demar-
ligamairuinera och underhålla efter v?är förmägo.
(Det) enar somdettan>ärt ödmiumBrefar affardi-gat/ sä stolom xv) laga förÄyrfmtt et stycke Land
forPrästerna tilatbo uppä. Widare striftva tke härom:Ock jomwjnualle samptl.uppädet aldranmn-
ligaste ochödmiukastebegära/ atdenne harwärtra-
gireBönochbegiaran må nu uppä denne tvär em
f4lbig({e striftvelsesunhfanixninsi iFadernesLan-
det uti warketz onstande och hastiga föreställandestyndas/ säsomxv] afalthiertft snsta begsnstelige
utgängoch fortgång sänMjom och stolom rm betsamma altjdkomma tl^ogutin?äraßöner ochforb^ner tilGud Alymechtig/ at ben Stora Guden somn>j wHerligentro utixvått fyvzxta. \)a\xvaoch wille
ytterligarehafwa sinbanduti detta få Christel,pä
begynn werketz fmff^mibe, j ty wj fsrhoppas at

Eud

OmNyaSwerige'MAmerica. z^
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Gudicke wil fsrlata otz/ andoch wj are har uti et
Hedniskt och främmande Land/ sierran iftän n>art
egetR.Fädsmesland/ atbege prästemänochBöc-
ker ma tilof komma med det aldrasorsta och sna-rejie/ alldenstund wjhafwatwnnneresor allaredan
skrifwit til n>ärt tiK&fxvwlyttmom
Präster/menhafwa icke swarderpäbekommit/der-
förestbreftv:n/tztan txcifmliawimtt framkomna.Bedlandes firdenstuliLder^>3r: lohan rhelin at3
williengisra edert bestå haruti ochn>j jkolomM-
der igen forjkytta utasalt n?ärt £>kzts. te.

Säsnart detta theras formge Bref/ som wardat:
Penfylvania den 31. Maii,1693. och tttaf 30. Personer un»
derstriftvit/ tilStockholm öfwerkom; forornade och be-
falte HansHögst-Sal-ochiäminmlse glorwyrdigste Ko-
nung CARL den xi. afhögst-berömlig sorgfällighet om
Gudz rena Ordz utwidgande/ samt en särdeles Konungs-
ligMildhet emotdesie sina gamlaUndersittareutiAmerica,
at denne theras begäran ffufXe med det forderligasteiwär-
ket ställas; pä det theras/ fd efter Gudz Ord hungrande
och^örstandeSiälar/ näaon wederqweckelsebekolka mät-
te: ttlhwilken ända ockbemelte Högst-Sal,och omGudz
OrdnjtalskandeKonung/ lät ofordröjelder omöftvergäet
Bref til NrckiebistopeniUpsala saligDoöorOlausSvebi-
Uus, sälunda lydandes<

WARL medNudz Näde/ Sweriges/
Göthesoch WandesKonung;c.:c.

GMär ynnestochnädige benagenhetmedGudAlz-UWmechtig/Tro Manoch Erkiebistop.WijsandeEder
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Eder har mediMder enMrifft afett Brefsom
den Swenjka kolonien uti America pä Södre

harstrifwlt tilPostmästareniGötheborg
Johan Theljn,och han hjt til watt Tantzlie inlef-
wererat hafwer. Järnår af såsom Wij med stor
hugnadhafwcr försporthwad fören särdelesGu-
delignijt och omsorg det folket drager om den rena
Evangeli|Ta£ärans Coniervationiblanddem/ och
förderasBarnoch Efterkommande ; Altsa are
Wijochderafbemektewordne dem där utinnan at
handräckia och Wlla. Och férbenflul hwad de-
ras begärananbelangarat oma twennePräster/
sä är war nädige Willje/atIgörenEder ftjt til at
upsökaoch förestdem med sadane lärde och Gud-
fruchtige Mänsom de begära/ wiljandes Wj sä
snart som the dre resefärdige/ lata behöriganstalt
göraom deras resepenningar. DeBiblar/Pa<
stillerPsalmböker/ Andeliga Betrachtelse Böcker/
Catechcfer och A,B,c,Böckersom be astunda/
mit Wj lata anskaffa/ och dem där med benäda/
säatPrästerna må föradem med sig dem tilhan-
da. Wij twifieintetmedmindreItilGudzNamns
ära läten €ber angelägit wara/ at säledes som
förbemält dr anskaffa trogne Arbetare til denne
HerransWijngärd. Hwarmedlochwardegiö-

M ram
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rändeshwadOst tilnådigtbehag länder. OckWij
befalleEder GudAlzmechtignädeligen. AfStock-
holm den18.kcbruarij, 1696.

C. Piper.
Uppadetta harHögst-SalKonungens Vref/ inkom

ftraxt SalErkiebistopen med underdånigt swar/ at han
der om ofördröjeligenbestalla stulle / intercederandesdar
jämte förde Prästman / som dit stulle resa/ at the efternagre ahrs förtoppmatte sa resahem til sir Fädernesland
igen/ omdem få lnstt; hwar på att^forwte högst-siiliae
och iammnclse glorwyMgste KMW stledes i Nåder
swarade. "nl'
RANL mcd Wudz Dtie/ Sweriges/

W&it ynnest och Nådige benagenhet meb Gud
Alzmechtig/ TroMan och Äkchiebistop. Wij staf
Eder weni. jkrifwelse-daterat den 21. hujus, hurusom luthlofwatil fölljeafWärNadigVbefallning
at willia giötaEder fiijs til at bckemma twänne
lärde och GudftuchtigePräster/ som Me resa tit
America och informera,de dar WarandeSwenffemiden rena EvangclifpÄ Läran; Men somIda3
jämte wmligen intcreederen for dem hwilka där
tillära Msts/ at tcm4ttel)(ifmaforfdfrabe til at

fa



OmNya Swerige uti ämeric^ 91

fä komma tilbakars efter nägra ährs förlopp och
däblifwa med anständigeLägenheteriNåder ihog-
komne/ pä hwilken händelse/ äter andra i deras
stallen kunde djt sändas/ emedan bet elliest synes
mara swärt at öfwergifwasitFädernes-Land/utan
något hopp at komma tilbaka/ ochresa til sä widt
belägne Orter; Altsa samtycke Wij der tiliNä-
der/ och hafweIat göradem der om försäkrade.
Hwar med Wij besatteEder GudAlzmechltg Na-
deltgM. Stockholmben.22.^Februarii, Annoi696«

CAROLUS.
C.Piper.

Bleftvoaltst widKongl. AcademieniUpsala/ trenne
stickelige och lärde Prästmän utsedde/ som lust hade at
denneresa tilAmericasigatföretaga;hwilkasnamnworo/Andreas Rudman Geftrikius, Ericus BiörkVes-
mannus, OC^ Jonas Auren Wermlandus: de rwK
förratv»oro rdtordinarii,men Aureitstoddet frittatblifwa
der eller ock resa tädanigennär honombehagade. OchpH
det the sa mycket mera säkert och obehindrade mätte wara
pä denne theras föresatteresa/ hafwer ockofwanbemaltehögst-saligeKonung/ med themaffärdat ettbreftil Kona.l.
Commiffions Secreterarn wid detKongl.Hoffwet iEn-
geland HerlChriftonher Leijoncrona,athan der a orten
Msle draga försorgför them/ fa at them. för theras per-
jonereller medhafwande Böckeroch Saker/ ey någothin-der eller beswarmatte tilfogas/ utan fast meraniuta god
säkerhet ochbefordran/ stpäresan som pä siclfwa orten/M ngy
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när the tijt ftamkommo: Hwar titt ock Nrkiebistopen sa-ligOoKor o.BvebiilUB mande themmed behörigbrefochbewijs til den SwänstaFörsamlingenuti America förse/til orden sillunda lydandessom folljer:
ThenLhristeliga ochHederwardeSwenstaFör-samlingen utiAmerica, önjkashar mednäde/

frjdoch walsignelseaf GudFader genomlE-sumKhristum.
N^ÄsomMders Riarligheter afberomligsorgfal-
eNlighet och ähäga om den EvangeUfre Lärans
n>tdmacht utibeit^weitffeAmencanif^c^op
tfmilmgm/od) tfc>etttl?ertmbetbc|ltobe
llgheters andeligaN>iihlgängochSalighets befor-
dran/sedanimmeraMders kiarllgheters förralärare
icfenom dödearo asgägne/hoshansRongl.May.^/
«min allernädigstekonung/ iunderdånighet hasiva<liortanfsknlng/ at bekomma nvAttitc Lärde ochVudfruchtlgeArasiman/som Gud; heliga Ord i-
bialldILdersklarligheter predika och Sacramenceru.
utdelamätte; Altsäemedanhogstbe:teHansRongl.
tNay.t/ säiafseendeder uppä/somasden allmenne-
zige Christelige njt/ hwilkenHansNongl. £|Tay;t
ouphsrigt drager for den janna Evangeiifrc Lärans
bibeyällande ocl> fortplantandeinåder har behagat
»nig anbefalla/ twanne sädane prnsteman at utje
och anskaffa; Cy har ock lag/ både til underdä-
nigst följetheraf/ säsom och ianledning af rhet-
ntafGud/Hans ÄOrtol May.t ochGud;Försam/liitsmiö.anfömoddeMmdGpllcht/ cher til kattac

Hch
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ochutsett t\)z%t twennepersoner/ neml.Mahllarde<^ert Andreåm Rudman Geftrikium,Philofophia;Can-
didatum ocl> <£>*£* Ericum Biörk Vefraannum, hnpilkch
efter föregångneprof fftcfeltge beftndne med
smcht ochnytta atkunna utdela sanningenes Ord/
are ochutilesivernebekante asettGudfruchtigt och
stilla sorhättande/ warandesafthet tCortfleliga up-
sätet/ at -willia taga sig denna länga och asin?entyrligaresan före/och efter de afGud sig fsr-lantegäfwor tienaMders kmrligheters fsrsamling
med all troooch flitigt/ säsom the och af mel?i;
<>ogstbemelte Hans Aongl. N?ay:yhsgstpriselige
ynnejtmedresepenningaräro benådadeoch forfebbe/onskandes man them ther tilGudzAndes nade/lyc-
ka och walfignelfe. Fsrdenskul t>afwer iag ey un-
derlåtabort/ hossamptel.thenSwenske Americani?-
skeForstmlingensrefpeftiveLemmarochLedamöter/
fordemelte twennePersoGer tildetb^sta härigenom
atrecommendera. Skolandes therasarbete tt>er u-
tinnanbestä/ atrent ochklart läraoch predikaGud;
heliga ock saligiorande ord/ såsom detithenheliga
Skrifft; Canoniffe Böcker af propl?eternaithetgamla Och Apoftlamaithet nyaTeftamentetutit\)Ztt
heliga Bibel xvibloftiQen ar författat/ meit körtel,
ytirhenChristeligaRyrkians allmenneligen weder-
tagne Symboiis, thet ApostoMe sä w4lsom Nics-
no och Arhanafiano, jämtisynnerhet thenMicvange-
li^eFörsamlingensantagne oförändradeAushurgi-
f?eBekännelse och fleresymbo)if?eBöckerförklarat/alldelesutannågonNlenniMg fuperftition ock bij-
Ura. Ther jämte f?ol« dtocfMchgeneffterGudz

instich-
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injtichtelse och ordning adminiftrera ochUthdela thei^OgVPArbtge Sacramencerna .samtigenom flitigtpre
dikande/ förhörochundervisande bn'fiv>a c-acechis-
mum ochBarnelaran efter thest ratta förstandoch
grund Che fFola och beftita sig igenom ett Gud-
fwchtigt/ nöchtert/ stilla och oförargeligitLeftver-ne at soregä och föreläsasinaHhsrareutialla Chri-sieliga dygderoch osningar/förmanandestl^emsam-maledes til;utiensumma,skola sig såledesbädeiLärdom och Lefweme skicka och förefalla/som the tandtia in förthenöftverstaHerden/ ta l)an
kommande varder/ en gäng stola och kunna giöra
räkenskap och ansivar: Ochdrager man ther emot
tilt&bta kiarligheter/ samtel. sörbem;te Christelige
FörsamblingzLedamöter tl)et xoifia förtroende/ at
t\)t theffe -<>>er: Anders ~&ubman och <^>en Erik
Biörkförthems ratta Sialesörjareanamma och e-
mottaga / samt them all«hen heder/ lydna ochhör-samhet bewijsa som thetta theras embete anstär /
therjamte them for thenna theras embej^moba/ ef-
ter Gud; befallning och egitlöffte/med therasnöd-
torfftigdeter underhållandes warda. -^war med
lag troligast önjkar then Christelige AmericanifYeFörsamlingenall begärligwalMånW lyckaochtiln?ärande utitroneskundstap och stänoacytighet/
uppä Salighetenesv?aZ/ befallandessamt och syn-
nerliga thes LedamöterutiGudzmechtiga beftybb.
Dlyrrermehrasäkerhet/haswer iag detta med egen
Handz understrist och UpfalaDomQpitelsn?anl.Sigillbekrafftat/som f?iebbettpfalad.25.lunii,A:o1696.

OLA/US SUEBTLIUS;
ArchicpifcopusUpfalienfis.
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ThesiePrästman giordesig fördenstulmed det första
rescfardige/ bcgifwandes fig på resan har ifrån den4.Au-
£ufti samma ahr 1696. och aro komne den 5 til Dalerön.
Den7 hafwa De fattböhroch bcgifwit sig til siös/och an-
landt 23 tilHelsingeohr. Den 8 Sept hafwa the lagt uth
der ifrån/ och kommit den 10 Oftob. tillLonden/" hwarest
the woro öfwer winteren. Föttjandeahret den 4Febr.
hafwa the äter ställt sin resa fort medett Nngelstt stiep/
jaffns benemdt/ som da ibland andra lopp till Arne-rica,
och ankommit sa omsider lyckeligenftmn tittdenSwansta
Colonien samma ahr 23 Junij 1697 / hwarest the aro med
stoor gladie emottagneoch fagnade wordne: Hwar om/
samt wid hwadtillstand/ the Swensta der widderas an-
komsthafwawarit/ the utisineathstillige bref/som de jkrif-
wit deriftän widlosteligenberätta/ utafhwilkaickeotian-
ligt synes har at införaHerr Erik Biörks,titt;Superinte-
ndenten JfogtvijrDige och HöglardeHerr Doft. israel Kol-
modm. fat, Chnftinae Kijl 29 Oftob. 1697. der uti ordm
Mmda lyda:
IM,Tdan som iaq hade then hugnad /ochblefafHögwördigtFa--

jren med the,j förnäme strlswclst bcwärdat/ jag thcr uppaoch
med mitt ringa swar upwachtade/ som och ett af den 4Febr. af in-
nehall/ at wij ta stulle lemna Sonben/ och giswa.otz om

o
bord/ cher

wij länge nog i hambnerna D.al och Porsmouth lago/ innan
Convojerne och Capitamen blcswo klara/ sä kon bod; omsider sä
wida/ at wii t lEsu namn den i! Marmhisiade ankar wid Pors?
muul^,gacndt till PJytrouth, men ti)t;n förby/ ftcndcs ald'r<zfidst
landet Lszard, den 24 Martii ett berg / och sedan intet förran virgi*
nien. Att uppehålla HögwördigeFad'en i någon vcrättelse om
thcnna war siöresa/ thcr istulle jag blifwa för widlöftig/ om jag
thet bcgDnte/ utan säger otlencft tbet/ hwad en siöfarande haar at
bcspetza sig på / thct mäste wij alt undcM/ sä mycket mchr ed?.of*.

tarc/



96 Then andra Boken/
tare/ som wägen längre war / nu mot/ nu med/ nuförmycket
tungt/ nu för grymma siormwäder/ särdeles s gånger/ the oststoor nödoch ängzlan påförde/ sä at then förtröstan wij hade atsee thetta folck och land/ hade stora anstöter/ doch som wart ären<
de war Gudsoch Konungens/ samt alla andra gudfruchtigas/ ochangick mangens salighet/ hwilkas böner med waras/ Gud wisterl.
ansaZ/ sa wälsignade han otz och med ett glädicsullt stut/ ochhalp
osi at wijintet eller länge måste dricka gammalt watn. Ta pä
thenna resan wijhafwa erfarit en sädan Gudz Näd/ at jag ön-
skar mig kunna utföra then som jag wille/ och ther upwäckia andra
then stora Guden tillijka med otz therföre at lofwa och ähra/ sä för
besrijelse af then nöd/ som mangen pä wattn mäste undergå / som
at wij isa oflidlig tijd/ dock sä frideligen fingo segla ;Men i thesamma dagar war;dagar töckn/ at wij intet kunde see hwar an-
nan/ woro allenast s stiepp af 2B tillhopa/ när töckneu hade gatt
bort/ doch sedan till14 stycken jämkades/ hwilket war den »7/ -8/
och 29 Kwtii, ta wij ännu under Mgelska och Franfka wattnwo-
ro/ emedan winden war ost något emot/ och. wijmåste lovers.

När wijnu länge hafwa hijt och tijt / efter som winden foga,
de sig / seglat/ och wijsärdeles / som woro owana wid en sådan
resa/ nu efter.land började längta och kora/ hände omsider osi den
glädlen/ at efter lods kastande nägra gänger förgiäswes/ funno wij
den ;i ester middagen ;4 famnars diup; och sedan middags
tijd en störrehugnad/ ta wijalle af däcket kunde ste land för osi/
nemligen 3mitk« ölandlitet nedan före war ingång beläget. När
wijnu sa wore anlände / kom en fruchtan som war glädic wille
förminska/itp sunnanwädrct satte ost neder/ lag och ännu ost hardtpä sidan/ plägade förr aldrig länge sta/ utan ga iwäster och sänordwäst/ ettmächta häftigt wäderZhär a orten/ samt mycket ftr^
ligt j siön/ at mången warit sa när/ at han Mlekasta ankar/ochmäste doch for thet wäder till stos igen / och gä ther ibland länge
nog/ som förledit ähr en mäste is wcckorblifwa isiön/!innanhankom in igen. V?ij mäste ock ut/ loverade hht och tijt/ ta Gud osifä gunsiig war/ at thet surman/ som moot wanan länge stod/ somthet intet gick tillbättre/ sä blefthtt osi inttt wäm/ at wij omsi-

der
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der hinteup til»år ingång/ c»,,. Heanj den 2. julii om morgonen
tå thet aldeles (ungt/ och »ii kasiade Ankar på 7. famnar diup
med Mdie och tacksäijelse etc.

Wij gingo stdan dagen efter bättre upisäkrareHamn til Sä
lames R.evier, hwarest■ wij någre dagar för Capkeins beställningar
|fttta läge/ gingo sedan den10-dunii åt Mariland Neufort, Raphmoöh,
Patraedi,Lookout (föisepomten eller udden öfMariland) och Po-
taxen förtytilGeve",mit for en platz Anapoiisbenämd cher.Louver.
neuren Francis Nicholfon bor/ hwattst Ankar den 19.Zuniikastades.
Jag wtlle/ men kan icke/ ey heller bör ZasörbtjhwHd ost hos förmdeGouver,hände/ bod) körtel.nämna- Wij gingoiLand dagen efter/
tänckiande o§ strax om bord igen/menbleswo af honomhemkallade/
sä ährade och traderade; War allernädigste Konung och desiKongl.
Huvs sa wöldsamtihogksmmen/ at om »i; särdeles til denne ma»
«»aiit sände ifrån Swerige>/ hade han intet mehr kunnat giordtv
och thetta i(it hus sä länge wij thermxommbl.i 4.Dagar; hade
o§ altjd med sig nar han fpa^erabe samt wisandes allehanda ting^
Ochnär wij omsider märkte stieppet cher något drcha/och wijläng-
tade til wär nt / hwar tilwij 00 båt tingade/ sä tog han afoss
altbekpmber/ och han wille tvära försäkrad om thenman ofj skulle
föra: samt huru wij ftulk ttpgdt komma tilwäraSwensta. Thet
töarintet nogat han o§ n»d sitbord isämänga dagar sägnade/utan
tlär wij togo assted/ fölgdehan osi pä en wacker platz til tilwägz/
gafost en summaPenningar och lät 2.Karlar bära sämänga'Batt-
lersom de kunde/ibåten med ojj/ fulla med allehanda drick:Ha»
är en ogifft man/ men ser ut som en kiäk Soldat/ och then sin Ko-
nungsbästa söker/ som han ock det nog wP/ allenast pä ett och ett
hälft ähr/ han ther wjd Annapolis har warit. Wij före sä omaffto-
nen den 2;. Junii ifrån stiepper med alla wara saker/ tå wijintet bö-
ra glömmaCapiteinem godhet/ som lät osi altsammans fritt utati
ringastefrzlcht en sådan läng wäg/ och med en god wmd gingo tt>tt>
pasi 70.Angelstc mihl til en platz ndmbHgenTranftown flutet påElk
Rcviercn tilandra dagen kl.10.hwar ifrån en änstlft mijl nägre af
wara Swmska bodde /tjt »ii med glädje lade/ »åra saker uptoge/
öfwersägeoch funno alt Gudi Loss behållit öswer en sä läng resa.

3t Innan
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Innan wij ther ett dygn hade warit/ har icke allenast rycktet om »åt
ankomst flugit otroligcn omkring/ utan folket to-a 12.Swcnfia mjil
»oro hos ojj med hästar/ at föra ost bättre up iförsamlingarna/ sä
fägnade of?/ atmänga förglädie Zrcto / och willcintet tro förande
fingo se of/ tå the och nu som bäst. hielp behöfde. Ty mil) samma
tjd som wij owärdige til thetrahöga ärendet utwaldes/ blcfthcn en-
da ti}t hade, at lita til Mag.Jacob Fabritius död/hällandes the sedan
sig til fin; foreläsare Carl chriftopher Springer en stat och ringa man
elliest/ doch igenom Gudz nåt)/ som igenom ringa/ stora tina uträt-
tar/ dem dä tilen godstöd/är en man thcn all sin fl/t och wälfärd för
Gudz Ordstull har ospard/somiag stadigt märker.

Dma7.Junii höllo wlj allenast en liten bönoch tackschclse med
thenna nedre Församlingen. Den 29 foro wij tilPhiladeiphia,en
litMwacker Stad/ at auglfwa hos vice Gouvcrneuren WiJhelm
Marckam,.|)roi(feno^ ochsä,mycket mehr. fägnade som han säg roat
säkerhet af»åra. Patz at:faraht

Den 30. junii war den öfre Församlingen som är närmast til
Philadeiphia, Wikaka Församblingkallad/ as patzen som fnrftan flår
pä/ tilsämman/ och hördesig hela »år resos beftaffen^ef för.hallas/
begynnand.es aftheras egitbreftil Swerige/sahansKongl. Map:tz
etc.. tytt samma gjordes sedan ithenna nedre Församblingen nu
TranhukzFörsamblingnämdaf thes kyrkios platz/den ajulij then
tag owärdig nuund^min stiötzell>afwer / giörandesmit första til-
trade ilEsu Namn.denu.lulii de luftitia Eharifecrum.

At nu något närmare tala omFörsamlingens tilsiänd/ sa haft
»a the suller intet fullbordat hwad i.theras strifwelse stär/ af orsak
at the bo mdcb.ta owigt/.tp landet äröfwerflödigt wattmikt/ at the
omKprkioplatz/ som beqwämare än thenna är/ tjt wij alle ösiver
wattn fara mäste/ intet hade kunnat komma öfwerens/ the ock en-
dels welat lemna tytt tills,the ssulle fä se/ om thc nägo«sin kunde
fäPräster/ och thetärende tå^ them,hemställa/ som tag ock igenom
Gudz Nad/ om mannan platz mer beqwämligharmcd thcmöfwer-ens.kommit/ och at ther pä enKprki», af Stecn byggia mit öfwerTranhuken ther hon nu flår/ pächriftina, lärer och Fan fRe blifwayämd chriftinaÄyrfia/ ellersom man med t/denkan finna/ som man

hops
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happas tf>er pä intet ösweret ährlärer arbetas; tpFörsamblingendj:
förmögenoch låter sig mächta wäl intala/ thet iaan«d fog och stiählthem förehaller etc. Ijämförande af cheras Gudzticnst/Ordnin-
gar/ Ungdomens förstånd t Catechefen och mehra /lift/ med någon
FörsamdlmgiSwcrige/ sa är här oordentel. som hotar of* med et
stort brswär och arbete/ sä ianseende til wär get)/ som wär egen
hog elliest/ at fa dem få lika som någon iSwerige är/ och möpel.
kan (tit/ hwilket intet är at undra pä; t tp the Präster the haft/ser-deles tlMne sidste/ af ålder och siukdom utarbetad intet haft bekpm<
mer om läbant hmu thet fMt gä til/ ochungdomen uptuchtad blif-wa; men hoppas ther Gud unnar of? lifztiden/ här stal med Gudz
hlelp bifvea bättre med Kyr?ia/ Prästgärd/ Ordningar/ Catechifmi
förhöroch annat sådant/ sa at then sommed t/denefter 00kommer/
ffo( finna tkcn wäg rögd/ som wijnu orögd rmottagit. Hwilkct
beswär som thet för o}j/ få mycket större blifwer/ som wi/ ensamme
dre/ och ungdommen mycken/ lärer kan ffie tit»inga ost til ombyte
och lisa/ tå tag hoppasHögw.Fadrens Gunst lärer oj? intet sela/
om thet sä wida med 00 stulle komma/ twifiandcs sa mycket mindre
ther pä/ om Gud thcnne wär allernädigste Konung/ wärt Fäder-
neslandtilnågra ähr än i liiwct wilförunna/ thet»i; troligen iwä-
raböner ibland annat ihogkomma.

Lmwet är clliest få fällbart/ som tlje någonsin thet bestrifwit /
med allehanda wälsignelse öfwerflödande/hwar afFolket lefwer öf-
wermättanml/ ntan något tlvang och träle Arbete: Weta och affögautlagor; kalla sig. böndnvefter de sådant arbete bruka justsom
iswerige/ men hälla sigiKläder och annat som det hederligaste
Borgarefolck. Färstt hafwa the allehanda sä ur Wattn / somuhrflög/ wetande afingen brist pä någon ting som tl>e andre Land här
omkring/ the här ifrån som ojftafl behöfwa säd tilbrödoch dricka/
Gud läte them sä lefwa nuhar efter / at thc lika tta' signelse mage
muta. Ingen fattig weta the afhär ibland sig / utan alla sörsöriasig sielfwa/ ty Landet (lär helt pppet/ och them til tienst/ som macht
har ther afnågot at bruka.

The wildeoch ware äro som ett folk/ mycketmehr förtrogneän
med the Engelste/ som the ock pä {it språk kalla thesie Swenste sitW 2 ts\t
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eait folk/ och wisa siWel glade öswer »år ankomst/ at ffje nu se at
Swerige wara til/ the>om the föga welat tro n>åra tilförende/esterthe ingen sedt forira ther ifrån. The äroock mycket benägne at höra,Cat«chifmum pä sit språk tryckte/thm wäre/ hivilka theras fpräk såsomsit egit kunna/ fös them läsa / sä at en eller annan har tält wid fö-renemde Carl Springer, at lära feen sina barn. Ho wet hwad thcn
gode Guden no!( uträtta/ wij och ther om bedie/ ft&k ep heller haftwa wärt omak ospardt/ när wij komma l,tct iroo och blifwa theraSspräk mächtige. The gämast nakna/men mänga och helt klädde/
mächta höfiige/och tilat afumgänge med wära nägotlära/ mycket
benägne/ samthel tienstachtiga och hnide om the Swcnste/ at om
the stulk fä höranågot ondt stie tbtm afnägon/ gifwa the sig intet
roo/ förän the fjafwa thct tilkänna Zifwit/ htelpa sidan til- thet at
Hindra.

Om thetssär tilat giöra; hoppas iag Gögw:Fadien hielpa
*| t»l några af the nytryckte böckeraf Hans s"ongl. Map:t såsom
särdeles l.Kprkio-Biblar/ närGudHet Tryck har til ända wälsig»
nadt/ ty the leto alla Biblarna uhr händren pä ost at wij inaen til
Kprkian kunde fä behålla/ samt af the andre böcker; Tp ifrån €n*
Fesand och 5$ är altid tilfalle- Jag kan och ick? utan undran berät>
ta» detta folket tilberöm/ at tå här knapt 3. Swensta böcker sim»
Nitz/ haswa the doch warit sä bekymrade om sina barn/ at the huru
the länt then ena med then andra/ sa kunna the alla tämmelig wcil
läsa innan til/ sä at ingen bok af theHans Kongl:May:t them be»
nädat med/ ligger utan bruk: ochsä delte/ efter som husen dro/
sch <he kunna nu läsa til/ sä at then som nu bäst kunde sig af then
ltler tt)tn botm befiena/ then fick henne/ en annan en annor/ sålun-
da har hwaroch en at fägna sig afKonungens stiänck/ som the och
med Zlädie och tackschelse weta at ömmat Then store Gudbe,
tväreHans Mapttmed hela (betKongl.Huset och wärtFädernes-
land i frid och alädie; 00 til fdgnab/ som sa wida afstdes äro<
tå) dock aldrig afiäta then stund wijlefwe/ at wara/ fast dn ibland
ihe ringajle as thetz undersätare och önskel: wälständz sörebediarz
jemte denstpldighet som rot/ numedan wijhqr?lw/ Gudz Ord liks
mätwbönkfwauFttc.
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Sädant medmera bekräftar jamnxllMag.And.Rud'-
man uti MeBref/ särdelesidet som han har striftvittil
Profeflbren iUpsalaHen lacob Arrhenius, dat. Pentti-
vania den 20.oapb.I6y7.utafhwilketfor korthet stulman
allenastdetta fölljandewilhär tillägga.

Skieppct (som the restepä) gick in til virginfen, och der tfrått
efter afgjorde bestälninZar tilMarijland, hwarcst wij lemnade stieps
pet den Junii,och soro upföre Baijcn med en Slup upiElkßevi-
"ret, der wil straxt funno Swcnfft Folk/ som sig hierteligen öfwertvär ankomst fägnade ;rpchtet for genom hela Landet/ de komme».
strax, med Hästar emot oj* hela 30:mjlen ifrån / och beledsagade oK
läng ereupiFsrsamblingen/hwarest sedan wiihade opwachtadGoe.
vsrneuten,Fölsambllngarne ihopa kallat ochfördem wära ochBrefupläsit/ anträdde wijiH«rrans namn wart/Embcte/ jag wtt>
denöfteFörfamblinZm/ som namnes efter Kprkioplatzen Wkako,
och HerrErichBiörk den nedre wid cfanftina.

Kprkiorna äro Zambla och ssröpliZa/hwarsöre wij befijta ostem genom Gudz hielp nyaat bygga / den nedre blir pä chrifti-
mi den öste pä wikako eller Paflijong/ der Prästegärdtll
eller Piäsiclandet är / 4* Engelske mijl ifrån PhiladeJphia,
en wacker Stad asQweker upbpgv. Zollet är mycket strödde och
boo glest/ doch åttaHt wed watnet/ sä atsomlige hafwa ié.,ra/| til
Kprkian /-hwilkct oachtande de ljkwät hwar Söndagkomma til
GudzHus ett. Och widare strifwer han:

TherasHus äro timbrade pä Swenstt maner/ reda och^witt-
folken maat ester Swmstt maner och bryggagodt Dricka; bejj w*
tan weta be giöraätstillige drycker af Äpplen ochPersikor/ hwilken
förradekalla seider,mpckct tiussig at dricka/ är sek befindtlig roa*
rahälsosam.Til warKyrkjas bygnad samsättiathe sig willja sammanftiuta
4oo.^unb©terling förstsä länge: detta faller dem intet än dä
swärt/utan allaglädia sig öfwer lika som de hade fät Änglar
Hf Himmelen/ det demed mänga tårar och ord betygat hafwa och
Mtwbttpgq/ och wijdageltztn st/st at jag inttt wtt pä hwad ort

N 3 iMerl-
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iWärlden enPräst stulle mer förnögdoch d(f?ab lefwa än äfwcn här.DeEngelsta fdgna ofock övermåttan wäl/ dro och ätstil-
lige afdem som hällasig tilwäraFörsamblingar; Wij boo strödde
ikring/ och ner ibland Engelsta och Iwäker/ bod) behålla de
språket fä rent somdet någonsin talas iSwerige/ weta intet afsyn-
nerlig Högfärd/ det de säiia är säkert/ are in allés til talet widpast
1200» Vidtar/ kunna talaSwensta/Wilsta som sit egit Moders
mähl/ Engelsta/ Hotländsta och somligeFransösta/ merendels kun-
na the ock läsaibok/ och nustår iBygden en sådan lastning/ sä at
ens Hierta glädz och frögdasdär öfwer/de wetta besinna den Näd
Gud demgiort/mer än de somsådant aldrig saknat hafwa.Hwad Gouvemamentet angår/ tacka wij Gud/ atwij haswadet helt roligt och lindrigt under GDUvcrneurcn WilliamMarkam,fottt
är 00 mycket bewägen / ja sä at han tycker illa wara om wij intet
komma ofta til honom/ och hafwer Zifwit of? sm rfifpcfition utt
Kprkio difciplin. UtiRätten äro ätstMiae Swmste Radmän/dem
de kalla iadges;Mänga afwära aro och satte ti( officerare, c*pitei-
ner; Conftabiar,Fändriker &c, Arbetet för o§ dr mycket / wij dre
ensamme/ Församlingamewidt kringströdde/Ungdomenmycken och
litet underwjst/ Skolarbyages nu och Kyrkiorna lagas ock tiletc.

Widare/ om theras Kyrkio-Bygnad/ huru the den
begynt/ der med fortfarit/ och änteligen til ett önsteligt
och wälsignat flutkommit/ berattar HenErichBiörku-
tt sit Bref/ striftvit ter ifrån tilhans ErewyrdighetHen
Carl Wijströmden19.Noy.Anno1700. med sadane Ord.

Sedaniag straxt ester mitgenom Gudz Wälsignelse lpckel. an-
ländande til denne afiägse Orth/ omsider fickFörsambiingen åtkom-
ma öftverensom en rwjjoch bättreKprkio»Platz/ änpä Tranhocken
t»ar/ nembl.pä chriftina, sä satte tag aniH«mans namn at be-
zynna/ fastän med litet penningar (do.chbad Gud intet tilräknamig
min därstap/ men hielpa mig försin Ahros förfrämjande stul/ det
iag och intet twifiade om) slutande med Murmästare och Timmer-
män/ hwilkehundemig och sig sä/ at.thetwärkiag elliest intet tänk-
te pä^a z.Ahr ät minstone fa färdigt (mätte doch genom Gudz- '

til»
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tilhielp) utan hinder gä immerforti iag aldeles såsom ennps inkom-
men owan widall ting här a Orten/ war nägot bekymrat hwadändemähl thet willetaga/ doch sömförrär sagt/ pä Gudz Godhetlät gä an/ läggandes iag den förstaHörnstenen / som är pä östraandan och norre Hörnetden ;8- i6yB>warande Kprkian
tilstorleken-mnom murarna/ längden 60. foot/och bredden ;o.hög-
den 2Q. och sielfwa Muren afhärda Gråsten uptil Fönstrew;ochenhalffoot tiock/ men sedan allenast 2.soor.

Döraräro der pä fyra en stor pä wästra ändan/ och en afl/kastorlek pä södrasidan: men 2.smärre pä norre sidan / ther afthen e-
na är norre och 2. pä sö-dresidan af ljka storlek/ men ett störrepä- östre änd^n/ och ett ljtet
öfwerwästra dörensom swarar emot rundeln pä detiöstra ändan;
hwilka alle'äro iträ af Timmermännerne efter Kprki^Fönstersma-
ner/utarbetade. Taket ärhwälfft med Trä och öswerdragit inuti
medKalk/ men det yttersta taket är af Ceder<päm

AllebänkarnaiKyrkian äro afFuruttäpäStadz manerbygde
med dörar före/ men Choret rundt ikring/sa wäl det närmsia til
Maret som detpttra ftrnnket/ärswarfwat af Wallnöteträ / säsotl»ock hela Prädikstolen af samma siags trä: Choret är tildenena
Wäggen is. foot men 20. den andra/ s. foot smalare pä hwar sida
än Kyrkian är bred til. Thetz asdelning är en storgäng/ goda 3.
foot bred isrän Cboret tilstora dören/ sedan en twargäng ift-än sö-
dra tilnorra dören: emellan Choret och sielfwa bänkarna iförstaqwarteret äroch tilatflildnad en htcngäng och sedan 6.bänkar pä
hwatdera sidan til.den omtalte twärgängen/ hwilka 6. bänkar g»
intet til Wäggcn/ utanen smal gäng löper iust uppä hwarderasidan
om Choret ifrånbäggedörarna/ och are långbänkar bpgde ut med
Muren ända upförepä Manfolkz sidan ifrän södra dören ät öster
ändan/ thcr den öfwerstaär för en Klarare bänk/ men ther ifrätten<twärbänk hwarest ingången är iCyoret för en Prästbänk: pä
andra sidan ljka saftan norre dörentilPrädikstolen/ och sedan frän
den ämnade 82«lstie dörr/der tilhörneten bänk arnat for ewPräst-hustru; äter dmftan en lika twärbänk/ /och sÄMda pä både sidorbM.CHoltt; Mn thet andra qwattmtz bänkar nederomsödre ochnors»
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nor« dörarna til den wästra dö«n löpa alla frän stora gängen til
muren /som äro 8. pä hwar sida.

Til sitlftva inwigningen lät och Gud mig winna mitupsät för
det namn iag ämnade pä Kprkian/ mml.athon Gret efter/som war
»699. H:Trefaldighetz söndag/inwigdes af ».uciman, medden
Text,af pr,1.6 v.3. HBrrenhasipergiordtstor tingmed
eg/ tl?eg&0 ilvtj glade. Och kallad den Trcenige Guden
til ära för detta första Wärk H: Trefaldighey Ryrkia.
Mag.Rudman och tag woro klädde ihwita r^fai:far/ sä wäl ef-
ter wärtmaner giorde som här kundestie/ menMäsihakar kunde wj
intet komma tilwägamed: Herr Aurenprädikade sedan andraprä-
dikan taHenans Nattwardutdeltes/ kwilkenSöndagföllipun-
gen wid pasi z00,.3)a(. Koppm.lt; tp här war mänga hundraPer-soner asallehanda Religioner, thtM lag efterät sedan med mat ochdryck/ sa mycketgiörligt war spisade/ samt Grannarnaikring/ som
ötMigeafdem togo hem med sig.

Wjd denne tjdpä å^ret/ war ännu ingen sieen lagd til den
andraKprkiä;ty therwar ettss långt wäsende innan the kunde koma
sftverens om sielswa Platzen;foro alt sä the samma Murmästare
ech Timmermän här ifrån ti/t/ och begpnte sä lyckeligen/ at den
Kprkio-Bygnaden inanahretz omgång jämwäl.blef färdigoch inwigd

mig thetta ähr/ Dominica 1.poft Trinitati» den a. juli» med ben Text
2 sam:7. v.a9. Sätagnu tilOchWfflftcjtt« tlttsLlena-
resHuvs/ at thet bliftver ewigt for tig: Ty tu
MLviiHBrrehafwer chet talat/ochmed tmXPAl<=fl^neife skal tinsTimares<>usn>alstgnat wardatil
<N?lg tjd. Ther tilsä wida f?je kunde lämpad/ och är nämd
gloria, pä Swensta Gud;AhrosHuvs/ som stedde li-
ka sä ien stor och förnämFörsambling/ af the Engelste och an-
dra ifrånPhiladdphia; föl^hwilkas ftnl jag ock gtorbe en ay*jti«sau!
k«>«««» päEngelska/ at the mätte kottel.hörasummanaf mit tahl.ThennaKprkia är af samma storlek/ allenast hörnen assturneps östralindan / och en twärmur päbeZPnt/ pä den wästraändan,

"som



som dock tilen tid blifwer stämde ofullbordat/ tilmanfar se pä hivad
sätt Gud behagar med Klockor ost wälsiHna: denne Kyrkia har alle-
nast sten tilsin Grund/ dock intet cintä sa god som thenne här nedre
är hel och hatten bpgd af/ ochsedan med tegel hel wacker ochprydc-
sam/med hwart annat glaserat tegel bygd; hwilka Kprkiobpgnin-
Zar.komma ost hwardcra at staiSwcnst räkning wid pasi tiugu-
tusendDal.Kopparnut och något melTr / hwar af iag ännu stäri
j-000.Dahlers skuld/ och minMcdbroder och något sa bort äth/ e>>
hafwande nagorstädes at ljta bm hielp/ utan hwartcra Församlin-
gen mätte sökia huru at krasta sig igenom som the kunna etc-

Sä hafwa roij (förhwilket then store Guden ware här / ochehwart det spöricsewinnerligärat) förmodcligengat igenom thestör-
sta bcswär/ och fuller fatt wakra Kprkior färdige/ sädane som än
någonsin här äro bygde/ isynnerhet thenna pä ckrilkng, tilsinstor-
het/ säat sielfwa the Engelska/ som nudochhafwa regementet/ ochäro tusendtals mot osi/ jelnte ockirjkedom/ matte undra der öfwer
och statta 0§ sätte/ somoch NUNyligen twenne Quuverneurer med sit
följekummo wid annat tillfälle at see waraKyrkior/ en ifrånvilgmi-
en r«ncjz Nickallon widnamn wär store gynnare/ och then andra
widnamn e!»ckttone Quuverneuri^Hlilancl mätte ock tillstå; men ost
fattas nu atstillig prydnad/ the wijhär iLandet intet kunna haf-
wa; såsom et par klockor hwartera/ hwar sin Altar-Tafla / wackra
Kalkar och?»tenelsam(Lius-Eronor/ kostelige rum hafwa wij ock
för et litet rolmv eller Argwärk och mer stjkt. Sådant ther åtskil-
ligt som nämt är/ bchöfwa wij ännu/ det stulle wara en särdeles
Gudz stickelse/ om thesom mächtige äro / som finge höra af sådant/
blcfwerörde/ at wäga något pä osi förGudz ähra stull/ wära Kpr-
kior till rjkedom och prydnad:/ lemnande sine egne namndär pä sig
til åminnelse / jämptekyrkians namn / hwilke bägge allaredan are
nämnde/tilhwilka det ftäncktes: hoo wet huru Gud ma röra nä<
Zons Sinnemehr/ somälsta Beröm för Gudz Shrozoch,see thm
gierna försrämjas;Emedlertidäro wjganfla wäl tilfredz med thenwälfignelse ost afthcngode Guden är beskärd/ Gud afwände det
Krig som wjhöraatuptändas/ om icke redan uptändt är emotSwe-
rige! sa hoppas wljmedtjdenhafwaatMigthuMeliait ther ifrån/

Q ' isyn-
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isynnerhetBöcker/ at förwänta. Jagharock omsider fät en Sko-
latilgäygz igenomen stickeligPerson/ som och tilljka förestårKläcka-
retiensten/ ta iag tilförene mätte wara sä det ena som det andra/
men än intet, fät nägot pä sä stadig fot som iag wil/ imedler tjd
mätte ithet/zsom' annat/ giörasom man kan etc.

Nu sä wijalt mchr och mehr stiötaFörsamlingarnasom thct^ch.
här en stori omsorg fordras/somiag nu icke allenast/ och min Med-
broder giörFölsamlingenen säfullkomlig Gudztienst sömiSwmge^
ther merendels twäPräster finnes widhwarFörsamling/medc«tecl,:
förhör efter ät med hela Församlingen/ förstaManfolks och sedan
a Qwinfolks sidan/ altiordning uthföre;fordras ockksted för den
andra prädikan/tä större delenafFörsamlingenkommer framiEho<
ret/ ther iagjäter och fram frägar det samma och samman tildeff det
någorlunda fasnar/ anwändandes ytterligare störrt delen af We-
kanjat faraikring FörsamlingenHuvsifränHuvs ähret om/ sä
mycket gisrligit kan stie och som iag wet the behöfwamig til/ at sä-lunda.mehr och mehr fortsättia Gudz ähra ibland,them/ etc-

11. Kapitel.
Om theSwenffaPräst-män som först plante-

rat Gudz Församlinguti och Nya
Swerige.

MW^Tterst och til fluth / om desie SwenstautiArn-eock billigtmed nägreOrd/ theMM"Präster som förstder sammastädes pradikat ochWmk^Jplaattxat ChriftiFörsalnling;Hwad fordmstul
dem widkommer/sähafiver manännuintet fun-

nitnägon underrättelse om fiere än desie fölliande.
i.Haftver wartten widnamn / Reorus Torkillus,

Oftrogothus,om^tt)ttfenMag.Carapanius således antek-
Ilathaftver: Dommus Reorus Torkillus Oftrogotus är

född
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föddhjt til Warlden uti Fäsibärg och MyndalaBy etc-
Hangick t SkolanutiNylöös/Der han wari5.ähr/ kom
sedan tilLindköping/ hwaresthan giorde finbastå pro-
grefs t.IQ.ähr/ kom fa" til Skara/ derhan wari3. och ett
fierdedels ähr, och sedanSuperintendentiawart uti ©o-
theborg vocerade M. And.klints honom förstat bliftvaColiega deriSkolan/ ech sedan tilsin Cappeiian,dethanberömligeni5ährftrestod: kom omsider till Virginien,
hwaresthan warpäfierdeähret /ochbekomder enHustru/med hwilkenhan dfiaDe ettBarn. Den23 Febr:bleshansiuk utiChriftiiiccSkantz / afsomnadeden 7Septemb.asta-
tis3i-,och begroH 9 Ditosamma %t1643.

2. JohannesCAMPANiusHolmenfis,hwilkenärföddhijt titt Wärlden Ahr1601 den »5 Avg. har iStockholm/hansFader war ionasPetri,Klockarewids.ciarasFörsam-lmg har sammastädes. Sedan han gar igenom sinaStyckenwidSkolanoch Gymnafiumhaftver han Stude-
rat widKongl. Academient Upsala/hwarest han ock Ähr
1633. den 19. Juiii ordinerades tilPräst f as da warande
Erkiebistop JohXenaeo, Fölljandeahret dm 23.Martii,bleshan antagen at föllja the Swenste dä Dutt-mächtige Legater tilRMand/ som wore Hög- Wal-
borneHerrarPhilip Scheding,HcnrichFlemming,
Erich Gyllenftierna och A,Bureus &c, Efter sin
hemkomst der ifrån/ roar han förstSkolemästareiNorp-
tattjeoch sedanPräst ochPr^ceptor päStockholmsBarn-
HUUs. Anno1635.den 26. Sept,difputerade hanprogradu
utiUpsala/ DeKlamra, Anno1642,den 8.Febr.gicE
hanunder Promotion och unfick gradumMagifterjPhilo-
fophi», Då warandePromotor Magt Laurentius For-
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nelius PoéTeos ProfefTor. (Samma ahret dM 3. Febr
wardthan afhögaDfwerhetcn kallat / tilat fölljaGou-
verneurn Joh: Printz til America, och föreståDe SwM'
staFörsamlingarneder sammastades/ Hwaresthanwari6.
shr. Efter sin hemkomst der ifrån/ it»art han förstPre-
dikant Arnmiralitet, och sedan förordnad til
Paftor wid Frösthultzoch HerenwysFörsamlingariUp-
lcmd/ hwarestchanD Lutheri Cafechifmum med mera
uppa tet American- Virginiffe Språket/ som haniAme-
rica begynt/ fulkomnat och rcnstriswit hafwer; der han
ock efter en 33 ahrs tijd Oudel och förnöyel-lefnad/ 1633.
t)cni7.Sept pa sitB2'äldersahriHcrranom afsomnade/
och watt utibein-te FrösthultzKyrkia fölliande ähret den
7. Febr. Hederligm begrafwen/ som hans Monument ochgrnfsteniHög-Choretder sammastades .uttpffar.

3. Laurentius CARtDLiLokenius, omhwilkenman
intetmera har kunnat finna/ anallmast at han ärkom-
men til VirginienUti Gouverneuren Jjpcn lollan Printz
tjd/och hafwer warit theSwenstas Pradikant ochSiale-
forjqre in tilähr1688. da ock han omsider ar iHerranom
afsollnlader.

4. Skalock der hasiva warit en Predikant uti (-nu-
verneurn loh.Printz tjd/Wld namnIsraelHolgh,hwil-
ken efter sin henlkomst der ifrån/ stal blefwit Kyrkioherde
utiWastcr-GötlandiOs Sokn.

Förutandesie stsla ock twenne SwenstaPrästman
rest ti! Virgmien utiGouver.loh.Rifmgs tjd ;men intet
längre Ht warit/ ån allenast et ähr och ro.Månader/ e-
medanLandet da.asthe Hollandssa blef borttagit: den
ena stal warttwidnamn/ Pii^c,.?

- -
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/ hwilka sedan efter de-ras hemkomst der ifrån/ stola blifwit Kyrkioherdar/ den
förrautiSmaland/ vch den senareiHelsingland.

Sidsthafwa the ock haft en Tyst'Präst Mag, laco-
bus Fabritius widnamn / hwilken haswer predikat pä
det TystaSpråket öch uthdelat H: Sacramenterna hosdem öftvcr i6.Ährs tiw: och fast an han förmedelst sinhögaälder mist sin Syn/hafwer han likwalhållit Gudz-
tiensten wid macht utiden ena Församlingen; Mentden
andra hafwa the behulpit sig med en Swenst man föddhäriStockholm/ Carl ChriltopherSpringer widnamn/
hwilken der förrattatGudz-tienstenmedPsalmer ochBö-
ner/ och med Läsande utasPradikningar uti en Swenst
Postilla/ som the uti sit oftvannämde Yres jamwalbe-
ratta

When
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