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1.

OM tfyeAmericanersHärkomst och SMk/lvid
Virginien och Nya Swerige.
Äsom man här til hafwer korteligen bestädat Vir^inien och der widgransande Orter/
tilsielfwa Landets beskaffenhet/ och huru
det afthe Européer ar besökt och bebygdt
wordet; altsa söllj.r ock nu om desi infödde
Inwänare the American eller Inäianer,och

-

alraförstom theras Härkomst och Spräk/ nägot at förmäla.
om the
Hwad för menmgar hos de Lardafinnes
rnericanerz uhrsprung gemeen/
är redan nägot rört
i

det

omuti den i.Voken/ 3. Cap.af denne Tractaten; derss»
re wilman ock här tilse/ hwad som om desies härkomst berätttas. Gar man til dem sielftvaj st finnes fuller jawäl
Kationer, atstillige
hos desie/som andra
traclitioner om derasuhrspräng/men synes hel narr -och
fabelachtige ; utasHwilka man för korthet stul allmast

wll

TAB.IX.

Nt Swerige

Om the

m

wil här en nämna/ som Hen Luä.llennepin ibland andre uti sin bestrisning om America införer: The ssrtällia (säger han) at en Qwinna är ifrån
nederkommen/ hn?ilken en läng tijd.haftoer stvaswat hjtoch^djt iLuften/ men intet funnit nagott
platz / hwar pä honkunde sig nedersatta: har
rverhafwaFtstarna uti haftvetdragit medljdande/
enManhwilken deraaf
och hållit fordenfful rad sin
sig;
til
taga
dem ftulle
henne
huvar til sig Skildpaddan anbudit/ och derfore sin rygguthur n?atnet
uvhogt/ hn^aruppä sig CHwinnan nederlätit/ och sitt
unvalt: Sedan hafwer sig
Bonlngpä den
altjd skum och orenlighet afHafwet/ lagt sig omkring denneSkildpaddan/ hwar utassa smäntttgen
ar Land blesivit/ och omsiderhela det stora Landet/
nn kallas
tNen ester det fölldenne
alt
lQwinnan for länMmt nl>ara allena/ at honhade ingen/ til at fordnfwa tiden med/ och hon ätttellgen for ledsamhet skul insomnade / ar en Anda
nederkommen/hwilken nalkat sig oforaf^lmmelen
markt til henne/ och!med henne twenne Söner asi
lat/
afdeft Ljfutkomnearo.
sedan
Detzetilvättkunde
annan
ne Barn/
sedan aldrig med hwar
ljkas/ efter den enanar en bättre Jagare an den
andra: Och
the dageligen dade Oenighet sin
kom
emlllan/
omsider n?idt/ at den ena / kunde
den andra lcre meralida / atoenstund den ena nar
wild/eaenjlNttlgoch jordlMttnat art/ drautafen
gandes et Oförsonligthaat til sin Broder/
natur; nödgantafen hel sruentligoch sachtmodig
des fördenstulat söndra sig iftän honomoch begis-

os-

samma

som

som

som

ssr-

sa

somnar

n?a
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Ta

Hva (ig tilbaka ät

igen/ Och bet (in oskylHimmelm
dighec tilkenna gifivitf
låtandes éfwet (in Broders
olyksalige Hufwud dunder horas. lån tjd der eftet/ åt äter den samma 2lnban til denne (Dxcintum
ttederkommen/ och lncd henne en Dotter aftat/ utaf
nu denne stora dehwilken detta myétiM folket
len asMerlden besitter /harkommit ar.
nu detta synes n>ara (fttif*
Sä sabelachtigt
von bemelte Autor ) sä blänker boer en liten sanheiz
gmstader utlnnan: idetat denne Dnunans Sömn
och de twenne SönersBörd/synes peka uppä Adams Sömn/under hwilken Gud tog et Refben uBroders
der asgiorde Eva:
turhmw sida/ och sig
oenighet/ förlikar ock icke oafwen med det ofsrsonliga haat
war emillan Cam och Abel: ben
enas tilbaka gäng til Himmelen/ ställer oI Abels
dsd före/och det dunder st>m lat sig hora as' Himmelen/synes nogsamt jyfcapäzden förbannelse/som
Gud har lätit komma sftver ben obarmhärtige

som

som

som

Broder-Mördaren.
Sådantoch ftere fljke sällsamme och orimlige Sagor /
om theras härkomst;hwar
finnes hos the Barbarer
något
man
intet
wist kan utleta/ lemnar man
fiifom
gar
fördenstuldem / och til de Christne som der warit och
meD dem omgatz/ och ser hwad theras mening der omwara mande. Förenemde Lud. Hennepin ar t den meningen/ at the stola wara af Judarna harkomne/ och det för
desie orsaker/ efter de uti åtjfiflige ting med dem komma
öfwerens;Säsom the bygga sina hyddor som Judarna bygde sina Tiall/ the (motja\ig med Olljo/
ty* gifwa noga gcht pä Dponnnar/ the begråta si-

na
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il

na Dödamedmycken veklagan; lQwinfolken sörja
ock sine närmaste Slächt et helt ähr/ pä hwilken
tjd theoch hälla sig ifrån Dans och Gastebud/ dragandes en särdeles siöjauppä fina Hufwuden; der
tilmed plägar gemenligen dendödasFader ellerßroder/ denefrerlätne JOnkian försörja: Sä synes ock
Gud; förbannelseöftver dem wore sallen / «p
wen
oswer Judarna/ emedan the are helt rollde ocy ensmnige/ och haftva inga beständige eller
tt?iga Boningar :c.
Detta samma bekräftar jämwal Gouvemeurn Sir
William Penn uti sitt Relation cm Penfylvania eller Nya
Swerige/ som han öfwersändt der ifrån tilEngeland den
16. Avg. i68- med dcsse Ord: 'fyco&b theras ( t>efje Indianers nemligen) uhrsprung anbelangar/ja är jagfast
iden meningen/ at the mätte wara afjttbifr Härkomst utsprtdde/ nemligenutas de tjo Slächtersoch
det fUfler aMjande orsaker: fsr det förstastulle the
draga iett Land/
hwarkekbebygdt eller bekants
wore/ hwilket man intet xval om Afia, Africaocb
Europa sälia kan :och haftver den
en sä omedel'
bardomsfwer dembeflntit hade/hwar och en kun-

som som

som

som

nat utan fwärhet oftversarten förskaffa;

Säsom
ock dem sielftva/ ey heller st omsjeligt warit^isrän
uti Afien, in til xvafita delen uti
Gransoma
östra
America, sig nmgen bana. Der nast st finner iag
dem utigestalt ochmjner/wara them mycket lifta/ i
synnerhet/ nar 'mananser theras Barn/ si äro the
afen fåban lefxv&nbe ljrhet/ atman xoal kunde tanka/ det man wore uti Londen och Dukespiace eller
Berijftreet; Ja/ bet
mera är/ the komma ock Uti

som P

atfkil-
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ätfftlllgc ting ofrverens: the rnkna efter sina månader/
offra sin förjiiing: the fijra en stenar;Lofhyddofast; thebygga sina Altare pä 12. fl<xss
til
at förtiga theras sorg/ som et helt ähr warar/ för»l 4

utan:allehanda förordningar och Bruk/ angående

som

deras (i^^infolr/ och mänga andra ting/
"
iag
mig nu ihastighet icke sä kan erhindra.
3)frtlluscD kommer ock dejje Barbarers Språk of*
wcrcns ll:cd Judarnas / sa at det jamwal si)nes stadsiista/
at t&c matte waraasludistHarkomstoch aftommc;hwilket sa wal forbemclte Str Wiliiam Penn, som särdeles Mag.
loh. Campanius uti sin tjd/widMr 1646 obferverat ccl)
antecknat haswcr; förmalandes SirW.Perin, cm det
jhmtna sälcdcs : TherasSpräk ar myc?et högt/meit

dock kort fattat Sprälv 4*fiveit som det H?or«Wa /
och rjkt uttuttydningenöch bemart?n säsom
uti
felsen/ intetannorledes
plägar/
ty
ett
brukas
ord
understrisniandet^ara
M/och måste det ösrigautasdeH
stundom förtrj and
sorjtänd/. soln det samma horcr/ upfylr n?arda.
un sina terMliesi ös bet mycket ofnlkonlligt
Wodis,
m
mangel
Particin
har Ocf stor
Advf-rbis, Coniim^ionibts ik Inferie^fionibus. CCv
bafn^i* »ta miD angelngit n?ara låtit/ detta grunar första/ pa betat mig \t»tb foresallanoetif-6eltoeTi
mratt uttalrare der uti eyfela matte: Ochkan
falle%ral
säja /at jagintet wetnägot^SpräkutiEurcM
iorden och talet störreangenamhet ochhog«
som
det dafwer/ an a^wendetta/ st Mal uti fklfwa ntanbelangande beg Hertryck; Säsom
(pratet/ somOftorockon,
"Raricöcas, Öricton, Schakaexempel/
til
mazon, eQyueQnchwilkaallaärenamu AfWigÄplag^
cci) jjjf«f et fullt
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och haftvanägot.sardeles bogbt isig at bemärka:
N>idare< hwad for angenamhet sielfwa ordenhaftt>4 uti sig/ sä heter Anna st mycketsom Moder / is-.
s,mus en Broder/
Netap en godn>an/usque öret myc*
ket godt/ Pone Bröd/ metfé Kta/ matta intet/ katta
komnla; Sepaflen, Paflejon, aro namn
hafwa/ paijo
Secane, Menanfe ,Secafereutafwlsta orter; Tamane,
namn. Nar någon bos dem
Personers
ting
frågar/
nagön
er
est
som the intet hafwa/ pläga tde ylswa tilfwars/ matra ne hotta , i)\viltct om
man wll ordifrån ord på Sn?mffa osi^ersattia/ sä
Ivber det sä mycket som intet har iagdet istellet man
skulle säya / iag har det intet. Men widare / huru
detta Spräket kommer öfwerms/ och hwad för gemen*
stap det hafwer med det Hebräista/wisar Mag.ioh Campanius p»ftlljande satt :
TIRUE i. e vropa/eK vox derivata abHebrsea
nynn Teruah h+ c.Clangor, frafbus Sonus,Num
10. 5. VocifcratioLSam, 4.s.ettrop eller ropande.
TZACKAN blast/ cierivatur ab'Hcbr*o
Tzaak, p?? hoc e. clamavit, inclamavit, exclamavit, vocifcratus eft, lMTzaakak, h, c. Cla4

moremejus,Exods 22.23.
nischeti, then
intet hafwer/ utan begärer alt af anbra/i.e.Mendicus,åRadiccScHAAL
\>m hoceft rogavit, petiit, expetiit, mendicavit,
Nischeal "v}h, e. Exorari, precibus obtinere.
NischeolNischeal,^:'^]^^ expetendo exk 2
petivit,

som
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petivitr öbnixe petiit» Nischealti,■""rbw/? h/c«
»i

prceibus obtinuu
" CHARACHITTE, infignis nequam,åradicc
#

yocis 1??Eh, e. deftriiet, Num, 24,i/,

NÖÖK,i er Pater, ex HcSracoi '*$ ftillavk,
perflillavit, de liquidis :iiiffivit, fiiffumigavit, clö
aridis, Prat: T perftillavit, Provat 17. Cubile
meum Myrrha &a Pih. '*)$* agitavit &cc.m pro
gcrminare, fruclu. proferre, iivc producera kutur. 3M; abundet vel abundeproveniat,Pfal62.11.
HANNA, h. c. Mäter, ab Hebr, njn meditari j
&amente adöstranslatum,efFari,eloqui: mufll^
tare: gemere: quse pröprietasparentun^jk aliorum 5 ad huc tamen magis öcproximius Matris,
{iquidem ipfi, intiaaa flt cura de jnfantulo, cujus
& correlati rcfpcOiu, talis' nuncupatur: nimirum
;
quo Mäter indigite*ur
,
,
ANNA idem ex Hebreo »M qu^efö, obfecrö,PfaLu6*4« Pfalatg* 25, vide amplius in
15 & i<^ui2 genuina fobolis genetrix,intimé pre4

derprolis ialu|ev jVrel^radiqqt^llCHAjsrAN
mifereri,quippe matruoxT^vel^naaximjb propcium
catur

eft natorum luorum mifereri*
lONAKKAN h» eVMarnma öcmammaepapilla, five übera ijiairis,
ex ;Hcbr.?^ Suxit.p^tu"
;
gentem,
£ <l

-

tvidN:.SwMge
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gentem, lactentem cum viro cano, Deut, 32» 25»

fururum Pf^fugam, Job.3j2.Hiph» p^?V lättare»
Prat: njrrn lactavit, Gen: 21. 7. Partic: foem: loco
nominis, *££? Nutrix, Gen: 35,8. nSF t: ramus
tener, fic diclus, quod (uccum arboris exfugit,
AfF:
tener ramus ejus, Joh.Bj6 plura cum
rnipi''
AfF:
Hos: 14,7.
v^ibunt teneri rami ejus,
riipr.
i»e. propagabunt vel difFundent fe
5: p: idem
tenerorum ramorum
AfF: r^P^ejus, Ezec: 7,14»
SACCAN, +Ventiis, ex Hebraeo va pro*

fuit: eilautem magis Chaldaicum,quamHebraicum, undead diverfa fignificata traducitur,futur.
prodcft, Job:is. 3.

SKACK AN,procella,abHebr: tyg Submergi,

inprofiindum deprimi*
NATAVIRSI,

h. e exire, egrcdi ad feras ca-

ptandas, ex Bebraeo nw inclinavit, extendit fe,de->
clinavit, Praeterit: n'DJ extendit, Exod: 15. 12. \^>
?®2 declinaverantpedes mei,Pfal:73.2.&cNiph.
Praet^ff extenduntur vel extendunt fe,Num:24,
6, futurum W extenduntur, Zach; 1: 16. '^inclinavit fe,Jer: 6.4/i,tem,^^Seceflii;,appropinquavit n.Aj. feriit, petiit, impetiit Cornibus*
CACKWN Tibialia, ex Hebr. nns Galigavit.
proprie

.
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proprie eft contralii, ftringi,ut fit Jiumorc exhauKo, rugari, rugas contrahere, caligare, tenebreicere, obfcurari, Praet; nnrip caligavit Deut:
34: j.
SIPPACH, Calcei, Calcearrrenta, Hebr.nso
adhaerere fecir, adhibuit, Pih: n£p admovit.
CHARACHLTTE, Nequam, ex Hebn P1?
frenduit, Striduit, Praet: r#a ty pin frendit contra me dentibus fuis, jod: 16. 9. 10. ">^n exarfit,
exuftus, adustus, uftulatus fuit, Praet: &c "V?")1?
m, aduftio,inflamatio, febris ardens, Deut:28.22.

BACHANTA,Verberare " etiam pro iclu öc

percuticndi actu intelligitur, ut percuffio , kem

repercufllo, reverberatio, &c. Simul
fubmfertur;

& passive

plägas ab aliqvo fuftinere, cujus ideam repracfentat: reverberatio, ex Heb.npa fle
vit, deflevit, nsa.m: fletus, Esr: ic.i.^3 m idem,
+ n?a f:idem; AfF:
Gen:3s.8
9:lo:noa-f;idcm
Jer.
wqa fletus ejus,Gen:50. 4.
SAKHANG MOCHIjRICK, Turbo Domiturbines,
tempeftas magna, cx Hebr+ ip? ixv
ni,
"?hj
turbo,
procella, tempeltas*
m.
tempeftas
efle,
procellofum
"»V?
magna Jon.
proceJLs
agitari procellofe, turbulenter agcre,
CHISSOGjSoI,Luna, Nubes :ex Hebr. ron
Chald. forcis,robuftus fuit,ficut Sol in operan-

_

do,

Om fbt Arr.erJcaner Wld %}pa Swtllgt.

u9

do. In Aph, W$ apprehendit, poffedit, Prset, usqn

pofliderunt Dan:7:22. tur: mom H poflidebunt
v. 18. K;?H chal: robur, potentia, 2: 37, AfF:^pn
roborare, 4:27,-ren m. robuitus, PfaLB9:9*&c.
Item Hebr, cp^ numeravir, computavit, in Summam réd^git,
Exod12: 4.^.9? Pp^m. fcria ftadva,
c
tempus itatum, quod in numcratum Anni diem
fempei recurrir, Prover: 7:20, Pfal: 8n 8. Rabini vocant V}^ yv folennitatem fixam Novilunium å hds tcgere, &c+ quod cunc LunaSole te-

.

situr
CUUN, Nix,cxHebi\ JOaptavit, difpofiik,
direxit, -paravit, conftituit* Pluvia in tempore
pluviarum, eft Signum charitatis Dci, ac bcneS.IIUI

diétionis Divina;; Sicut ergöpluvia diiponit terram, rcdditqne cam foecundam & fruétuofam,

ut nimirum optato fe fruétifera :ita quoqueNix,
quippe quae eandem fervat naturam refpedlu

,

praeparationis» fecundum potentiam terrae iive
materiae fubftratae. Niph: rop aptari> parari, ftatui,

conftitui, firmari, confinnaris redhim firmum,

labile cM-. Praec: wofparata funt, Prov^ 19:29.
Particip: certum, ftatum» iirmum^
SCHÄTA, Hcrbafumofa» quae communiterin hujus Saeculi fcnc<stå 5 apud omnes NationcB

no
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nes invaluit, ex Hebrao nnv bibit» ebibit, com-

bibit Tab; (quodhicloci intelligendum) com*

potavit&aPraeter: nrw kVd^qi & aquamnon bibit,Exodcap*34» v«2B/ n.'P^ bibi- 1. Sam, i:15. Infin, to & bibendum> Exod. 32» 6.&c,
Et lic confequenter cum reliquis :hxccx autem rationeinftituti, pro praeientirfufficiant; qui

plura defiderat, indaget in quantum iibuerit.

DM the

2. Kapitel.

VirZinicnoch

Rapitel.

Art och Beskaffenhet wid

NyaSwerige.

nu widare thesie
beskaffenhet
ZM^Wad
wtdkommer;sä are the til warten och stapnaden

HMMgemenligen något länga/ starka/ wigaochwal
proporrioneraät?: the hafwa breda Ansichten /
fläta Näsor/ stora Lappar/ korta och
slns stvarta Ögon/ mycket
hwita/intet Skägg/men swart
breda Tander/ooch
hwilket gemene Man bruka helt stackot/
sträft Här/ afup
theras BacKKeman
står anda iHunvudet; men
som
långt
Konung
och uti Lockar ieller
samt the förnämsta/
hopwridit/ oochstledes at the intet hafwa mera an som
twänne Lackar/ hängandes en pa
en/ men Konungen
Til färgen aro the icke
Hufwudet.
hwardera sidan omutan
brun-etter golachttge/hwilket sig
aldeles stvarta/
at
der afförorsakas/ the intet bruka nagre Kläder/ utan
ga mäft nakna: der tilmcd gnida the sig som oftast öswer
mcd

izl
omthe Ämericåner h>ib Nya Slvttigt.
meD Biörnfttoch et flags stvarta som Der finnes uti Sjöstranden/pädet therasKroppar mattefa mycketbättre kunna Dura emot Solenes hetta. Owinfolk haftva the ock
temmelig wackra/ meD runde Ansichten/ höge bröstoch
rätt fina och fyllige til sine Kroppar.
Elliest hafwa dcsie Amencaner et starpsinnigt och
klogt förstand efter sin art; ty oanstdt det ar förmörkaru*
ti Andeliga Saker och andre subtile Vetenskaper/ fa dre
the doch mycket behändigeoch spitzfundige uti Handel och
Wandel/ och til at lära det som the se the Christne bruka/

och dem kan tiena ti! någon nytta: ja/ st behändige at
när the kummo til at besöka the Swensta/och the dähade
något för händer at giöra/ kunde the st behändigt stiela
Konsten afdem/ medan the sutto och talades wid/ at the
Swenffe intet det ringefta märkte/ föränthe hade warit
annorstädes och tilbyt sig faDane inftramenter och warktyg som the samme Swenste der til brukade/ och giordc
det sedan straxt efter/ ochibland mycket nättare än theEuropéer brukade stvant at giöra.
, Emot främmande wisa the sig wanlige och uprichtige f omgänge cm ock de them sådant igen bemöta/ men
artige; som til exempel/
emot anDra nog arge och
Frän: Dan. kattors fortälljer uti ej sit bref/ strifwit ifcån Penfylvania1684- och idesiVestrisning införtfinnes;
At när han förstwar kommen der iLandet/ haftver en american loftvat för wift prjs willia staffa honom enKalikon tilhanda/ men iDet stället är han kommen dragandes
med en Örn/ och wille aldeles bem:te Paftorium inbilla at
det stulle tvära en Kalkon: När han nu förstalte American, hwad for ätstilnad det tsar emillan enKalkon och en
Hm/ och händer utafmärkte at denne Fogel »ar honom
O

bekant
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bekant/ hafwer han wandt sig om och jagttil,en derbrede
wid sta ende Swenst/ iaghar intet kunnat tänkt at denne
nyligen ankomne Hög-Tysten/redan stulle kanna Foglama har uti landet.
De som elliest weta ratt med thesie Lardarer at vm»
gä/ at the icke bliftva fortörnade/ sa ar det et troget och
godhiertat folck/ säsom ock behiertade at ga idödenfor sine.
goda Wanner/ som the sin wänstap och trohet tilsagt haflva; Hwilketde ocknogsamt emot theSwensta haswalätit pajnna/ nar the as Holländärne 1655. medFientelighet

11l

oformodeligen iNya Swerige bleftvo ansalne- idet de

icke allenust thcm Swenstomder om förut warnade/utan
ock wid sielswa anfallandet/ hafwa de församlatsig och farit (fast än the Swenste owetterligt) til theras Stad/ at

hämnas pä theras wägnar/ giöranoesder stor städa/ och
Owinfolken som de til fänga bekommo/ hafwa de waldtagit; ft at der theHolländska icke sä snart kommit igewär
emot dem/ och sökt at ställa the Swensta til sridz igen /
hafwa de them alle samteligen öfwerrumplat och theras
Stad och Boningar igrund förstört/som in^en.P.Lindströmiämwäl bewitnar. Emot sina wanner aro the ock
mycket ftikostlge/ at the intet haswa sa kärt/ som the icke
kunna meddela en god Wän med sig : the hafwa icke
mycket til bästa/ dehöftva ey heller mycket/ likwal äro
the altijd lustige och glade/ strjandes intetförMorgon
dagen eller sitt uppehälle/ emedan lhcras jagt/ fifierij och
fogleMnge / star them altid som en ftj tassel öpen; Men
förundra sig fast mera öswer the Christna/ at the se them
st myckenomsorg och möda anwanda fördenne timmeliga
födan/ och bygga sig jNdane starke och fäste boningar som
the dem Par/ Mewig O besitja Me.

widN: Swttlge
ils
©in emillan äro the jämwäl mycket fortrogne och
wänlige/ lidandes intet at någon främmande stal tilfoga
den ringefta af dem någon städa ;men^emot sina Fiender
bättre fram stal wisas: theras
dre the nog grymma/
enighet sin emillan fan ock nogsamt stönias af detta som
sig ttlorog medan min Sal.Fader och Farfader der
mastades woro; rå har det en gång handt/ at the Swenat bekomma enMans-ochOwins-Personaf
sta begärade
Nation,
at föratil Swerige och wisa dem sin Öf*
theras
werhet;hwilket the indianeriforftone intet wille efterläta/
men efter the Swensta.sådant trägit af thembegår hölOm tht

som

sam-

lo the rad sin emillan der om/ och kummo säöfwerens/at
the äntcligen wille them det samma essterläta; doch med
sädana wilkor/ at the måste skaffa dem tjt igen/lcfwandes
och friska som the »oro/ nar the dem emottogo/ annars

allesamman/ hwilket Gontraca
stulle the sia ihial them
med
intet
wille
theminga/ utan lata Dem hälSwensta
fara-,
min Sal. Fader Mr. Johan C:
ler med sina
som
Holm ilifstjden ibland mycket annat mig berättade.
Widare sa finnes ock denneAmericanifTe Nation »a*
ra en ibland the skickligaste uti America, och särdeles til
den Christna religion benägen; hwilket fa »al Mag. Joh.
Campanius uti ftt Förtal til den uppa theras Spräk of»
wersatte Catechifmum som Mag. And:Rudman och Hen
Erik Biörk uti sine Bref/ Der ifrån strefne/ samt Franc.
Dan.Paftorius isin beflrifningom denne Provincien nogbewitna. Uti seder och bruk hafwa the sig ock nu i
samt
atstillige ting förändrat/fram for iförstonenar the Swensta fummo tjt; men beklagl ärdet som Sir William Penn
och andre berätta/ at the utaf the Ehristne skola mänga
laster och odygder lärt/ hwilka2sig ock särdeles förorsakaaf
Q
the

»H

Then lredie Boken/

de sig utaf the Christne tilhandla/
the starka drycker som
aldrig
dem the ttlsörene
haftva wetat utan låtit sig
med godt och ftistt Watn wäl atnöja.

3. Kapitel.
Om the
Kladebonad.
Klädebonad/ ja
bruka the inga andra Kläder /utan allenast fyrstiörten af atstillige flags stinn glorde.
Nar the haftva nägot at .giöra med the Christne pläga the ock haftva ftrkantige kläden/ bla etter röda/
som thehuswuden;
kasta omkring sig/ elliest ga tbe hel nakna ochmed
undantagandes om wintercn/ swepa
blotta
the wilde diurs hudar och fattar om sig/ wandandes det
ludna in ät kroppen / när det är kalt / men uth nar där
är blidt wäder: Pa benen och fötternahaftva the ock dä
sockor och stor afHiortehud gioroe / intet mycket olike som
Tattare eller Lappar bruka'
Sina skörtenpläga the pä atstilNgt maner Zira och
mala / ilinier och rutwjs med röd/bla och gal färga: pä
samma Mutpryda the ock sine Kroppar fajom armar/
lär och ben (bejynnerligcn Owinfolken) med strek och linicr som ormar/ af ätstiilig siags färg/ samt swarta fläckar häroch dar ibland.
När the stola wara granna/ haftva the pa halsen och
armarnanagre stag omkring med
hwilka are tbepa
uprradde
penningar
ras
lika som andra päroch träd
lor: Manfolken pläga ock hänga pä halsen sa mänga
Tume-Knogar som the as sine Fiender dräptt hafiva/ til
at

Om thc

widN:Swmge

US

at der med utwisa sin manhaftighet och tapperhet. Uti
öronenhafwa the Mcsimgs-eller Ten ringar samt smäpenninge knippor hängande/ cch ihanden en famn läng Tobakspipa/ af trä jom strufwas ihop med leder/ at stödia
sig wio. The förnämsta bepryda sina Hufwuden med
fiadrar och brokorn ormstinn/ hafwandes iämwäl pa sig
axelgehäng af stinn giorde/ med fiedrar /
nästan såsomannat
fljkt efter theras art och manerutprydetter
de. Theras
eller Hswerstar och nägre af de
pä
ock
sidston e begynt at tilhandla sigutförnämstahafwa
af the Christne knäside Skiortor/ hwilka de lato sitta pa
kroppenomättade/ sa länge det war en slippaqwar:samt
Frjs/ den ena sidanpä bröstetoch ryggen
knäside rackar afgul
eller blä/ tyckandes de alt för mycket
röd/ den andra
wäl om sädane granne Kläder.

4. Kapitel.

Math och Dryck / och

OM the

huru the den samma tilreda.

theras Math och Dryck widkommer/sa är
stogen/ Marken och Floderna theras Spis-Cam<
HN>V^ rar ; ty de äta allehanda slags
Diur/Foglar/ Fipa
der
Orten
star och Fruchter/
finnes/ ja/
nästan alt det leftvcr pa lordenne : Diuren och Foglama stiuta the med Pjl och Boga/Fistarna fånga the pa
är högt/ ga Fistarna up ide
sätt/ tv när Watnet
il.evieret,
Kjlar
löpa
sina
iftan
hwilkas ingång the da
igentäppa / och när ebbafiod är utluppin/ ar Watnet
grundt/
O3

VMM»

som

samma

som

som

Then andra Boken/
grundt/ ja at the kunna stiuta pilarna iMarna/ dragan
des dem således upp.
hungrar/ doch bejynncrl.
The äta sa ofta som demmorgon
dagen/
neml.
twä gånger om
och afton / och betienar Marken dem bäde för bord och stolar. Kött och
Fist pläga tbe dels steka / dels torka,isolsten etter rök/ och
således äta. Landsens Säd klaFiiz etter IndianisttHwemaner at anrätta : somt steka the
te/ bruka the pä ätstilligt
med
Watn och somt torka the/ stöiastan/ solnt koka the
tandes etter knuggandes det sedan sinat sönder/ pä en sten
ar något bred och wjd/ med en annan trind sten/ eller
som
uti en tiock afhuggen trä-stubbe/ bakandes sa der af bröd
isina kakor/ hwilka the med Klnssjjs blad omswepa och sedan uti astmörjangrädda. Pä jadant satt til at mala
6

och grädda bröd/hafwa jämwältheSwenstamast behielpa sig med/ när the först kommo tjt iLandet. The kunna
ock nar nödensa fordrar inägre dagar bort ät fasta och
Mat; säsom nar the are pä resor /etternär
hälla sig utan
the lägga sig iforsat försina Fiender/ dä pläga the haswa
med sig et flags kakor af
och Tobaks- saft giorde/
mycket
gode både till at flacka törsten
hwilka stola wara
hungren
i
intet
annat wore for handen
fall
med/
och
wid
Desie stola ock theSwenstas första ankomst brukat äta Mennistlo-Kött/ st at nar the bekommo nägon
tilfänga utaf sina Fiender/ hafwa de stekt och ätit
dem upp ;hwilket nogsamt af detta stönias kan. Der
(som min Sahl. Fader mia
hafwer sig en gäng tildragit
berättade at nägreinäianer bödo en Swenst man hem
med sig til sina hemwist istogen; hwarest när han kom/
sägnade the honom efter sit sätt pä det bästa the kunde/
bindandes honom at fä mat med sig/ hwilket han ock

'

giorde;

widN- Swtllg!'.

Om tht

1,/

theras trachtamenter förnämligast stekt
Kött och en ratt som war smahackad/ lika jom ftlta eller
plackfink: har utafät den Swenste med them/men ljkade
intet bättre hans Maga/ än at ban straxt efter Mältjden
mäste altsammans igentilbaka leswercra; hwilketnärthe
LärdÄrei- sägo/ tyckte dem det gansta illa wara/ efter the
wille honom alt wahl: doch fick han intet weta hwad det
war för mat/ förannägot der efter/ sade en afthem som
war mycket god wänn med honom/ at tbe hade fat fatt
pä en af thcras Fiender ( som woro andra der omkring
gransande Hedmngar) och af den jamma war det stekta
köttet och dm sönderhackade maten som the ätit hade.
der i
Theras dryk hafwer för de Christnas inkomst
;
godt
warit
än
watn
intet
annan
Landet
friskt
men nu
kunna the ock/när de fa/deras dryker wäl tagatil goda. Tobak röka the jämwäl gärna bädeMans-och Owms-Personer/efter det der istor ymnoghet wäxer.
giorde; da war

5.

5.

Kapitel.
Napitel.

OM the
samt Husgeräd.

Huus och BoniNM/

(Jfje Americaner haftva Aga Städer e-llerwisse
MW i
llPJP^ojtdöen/utan fara mast omkring ifrån den

Orten til den andra/ och t;t jom wankas

nagottil bästa fördem och tiltheras uppehälle
tienligt: Omsåren och Sommaren hälla the förnam^
ligast til/ wid friske och fistrjke Watn/ men om Winterew
begifwa the sig upp iLandet/ der
fult wildbradartil
sinnandcs. När the / bära the sine mattor med sig

resa

som

hwa-

Then tredieißookHi/
pa
hwarest the gä/ och när them ft synes/ flä the dem uptaga
stänger och boo ther under: Nar the behöfwa eld/
trän/
the en träpinne
och Wrida omkring igamle torkade
altjd
der
som
finnes uti stogen/ sa at der blifwer eldutaf;
pä jadant sät kunde the med stor behändighet forstassa sig
eld/atwärmabädesigochsin mat med/ när dem ss?

«3

lyste.

Huvs bruka the intet andra/ an som Koyor af Mattor eller träns Owistar gioroe/ hwilka the upstitta både i
rund och fyrkant/ och det pä sådant siitt: the.stöta först en
stang imarken/ och upspänna der omkring sina Mattor
are afkt2Fiißßlad sammanflätade/ betaekandes sesom
dander nedan om med bark/ lemnandes öfwerst et hol opet/ at röken ma der igenom utgå: Pa stangen som mit
ntt stär / giöra the ett trä/ hwar uppä the hänga sina Kätlar när the koka/ och nederst pä marken/ fram förstangen
ställa the en bred sten/ hwilken den samma förwarar at
hon intet blifwer förbränd: rundt omkring pä sidorna/
breda the uth sina Mattor och Fällar / pä hwilka the
pläga ligga och säfwa ; Ty Sånger / Bord och Stolar
bruka de intet andra/ utan Jorden betiänar dem för alt
sammans
Pä sina Huvs hafwa the ock ätstillige dorar; doch gemenligcn twanne/ den ena söder ät/
den andra mot norr/ och när det bläser hart/ fluta the
then ena igen med bark / den andra hänga the en Fäll
eller Matta före. Somlige bruka ock til at befästa sig
försinaFienders hastiga anfall/ och bygga omkring sine
Hus med
Plank- Wärk af store Stackar/ hwilke de nejorden
der i
fästa/ och det både irund och fyrkant/ som har
wid bifogade aftitning utwisar.
Elliest

OM tht Americiner wid N^SwMgt.

«3

Ettiest ar theras förnämstaHusgeräd/ enKättelhwar
uti the koka sin mat/ och faat eller skalar af Bark och Cederträ giorde/ utbur hwilka theMa/ samt något drikz-katilsom the dricka uthur ; hwar tilthe mast bruka en flags
tvärt som der finnes / Stilen kallas Caliibas, och 4r<if
den art och bestaffenhet som ttlförenne
formalt är.
Dchutan pläga the ock gemenligen hafwa uti sinaKoior
"jft Eldfyre/ enMeoch enKnis/ hwtlka '$&sig asthe Chrlstne
tilhandla; tilförmebrukade the jadanemibumenter as
härd Sten eller Bm giorde.
Således nästan om desie indianers Huvs och Husgerad/stimt nöjachtigl)et/forma'er jämwäl Hen Frän. D.
Paftorius med desie ord. C^ei*<ts Hyddor are giorde
eller ihopböldeunge tran/hrpilka
afsammanstatade
Bftpk
plnga betacka. The bwkft hwarken
the med
91

Bord/

w

Thm ttedie Boken/
eller andre,iMSgeräd/ utav allenast ett
taui(om the koka (in matuti (och widare strifwer han)
jag säg en Zältg iblattd the»n/ fyramed hiertattssornsjelse at sa nnl tilsamniansj
och ata en kurbis/u-ti bara u>4tu/ och mail något smör eller Arydder
kokad. Theras bord och sate / n?ar den behaZelige
jorden/ theras ffedarwow NluMskaler/med tywit*
ta the det nmrma xvauut ntsope/ och tyems
bla,t af trän
dnr nnr stodo. Jag
tallrikar/n)td
store
mig/ bege wilde tNenisklor/yaswa al*
tanckce
drig ifmc lifzdaZar / hört Cyristi lära om matteughet och nojsamhet/ och f?'**0 anda mänga af the
derutiilnan^wida ofwerga te.Nar the Chrlstl^hristne
ne komma och besöka dem uti deras boningar/ da breda
the ut pa marken Frijs och skiouaMattor eller hudar/ be-

som

diandes them sattia sig der pä mder at hwila: taga

se-

som de hasiva neml. Bröd/
Hiorte-Kött/Elg-Kött/ViömMött/farstW/Biörn-Flast
istallet för Smör/som doch mastedels är
och Biörn-Ister
ty
det ey
an pä

dan fram sadane matwahror

annorlunda
Glöden. Desie
rät/ de steka
med
icke
utan
all
rätter måste the forfmä/
tacksamhetoch
berömmelseemottaga/ elliest warda de deröfwer otålige/
sä at deras wanstap snart kan wändas uti största owanstap. Men nar de Barbarer forna til the Christnej samåste the altid lämna -ftt bordodukat pä den neDre anDan; ty
nar Americankomer tilsin gode Wann/dee han wet sig hafwa sin frihet/ kliswer han strax up och sätter sig meD fötter och alt uppa bordet/ läggandes benenikors/ emedan
han pä Stol intet är wan at sittia : begärar sa af then
framsatte maten pst bordet/ hwad som honom kan behaga.
-*
6. SOP»

Om tht

wid Nya Swcrige.
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6. Kapitel.

Om theras Giftermähl / och Barns uppUapitel.

§11111$

snart desie Americaner bliftva 17. eller 18. ähr
S^PKgöittfa/ taga the sig gemenligm Hustrur/och
J3|||2|t>ctmeiTnteis7 när the Swensta först kummo
der t Landet/ en/ twä/ eller tri stycken/ som them
bast förekom: the mästc altid hälla sig in til sin Mann/
tvära honom hulde och trogne och fottia honom ehwarest
han toqe wägen; bröt någondera sin Mann emot/ antingen mcd hoor eller pa något annat fat/ den samma dref
han strax iftäi sig mcd huggoch flag/ochtog sig en annan
istallet igenNar en Sackeman sig hos dem beftjar/ da stal hans
Brud wid ähr och dag ga hela den tjdenutisin Brudskrud/
all öfwerklädmcd theras upträdde Reningar uti allehanda figurer,larmet håret/ öron/armar och median alt
in til knän utzirat år) samt mcd smörjandehär och målat
ansichte mcdallehanda
som et fafligt Skräbuke ansichte/ warm^des hon da pa det bastå sattet/ efter
deras wjs bepryddk
Nar the Barbarers Hustrur äro haftvande/ bruka the
intet omgange mcd sina Mann/ plagandes ey haller da röra wid sin mat som the äta / mcd bara händerna / utan
mcd trad eller sticka. The haswa mycket lät föreat föda
barn; ti) når theras födsto tjd är förhanden/ gä the afsides istogen til någon beqwam busta eller trä/ hwarest
det tå pa en liten stund blifwer bestältutan någon mota:
Nar t()e hafwa fött/löpa the ftraxt i watnet och twätta
& 2
M

Tkm tredie Boken/

3*

sig tillika med Fostret; Dagen der efter are the safriste
Sedan swepa the in Barnet uti gamla
som tilförende.
klutar/ eller stinn/ och lägga Vet pä et tunt Bräde/ som
litetllängre och bredare ar aubarnet/ lindandes det Medes fast der wid/ med trennc länge och vrede Lindor/ pa det thet ma Mwa ratt utsträkt och rakt : den
första linda the öfwcr pannan/ denandra öftver armarna
/ knyoch den tredie mit öftver kuäau och omkringbrädet
iftänsig
pä
tandes det rät h rt tilbradet/ sätta det sedan
markene/ böya sii en baW der öfwer/ som pä både sioor i

lordene fastas / der öfwer hölljade ettdj/Hiorte-sttnn: och
nar de taga barnet til sia at gifwa det tages det tillika^
med brädet/ sä at det attid dttfwer stledes derwidfast lig-

gandes;ibland hänga de ock det pä ryggen och gä hwarest
dewillja:.
När the födas/ äro the til sine Kroppar hwita; men
sedan gnida the dem öfwcr med Biörnfett och et slags
der finnes isiöstranden/ tätandes det sedan t
swarta

som

Solen intorkas/ hwar utasthe blifwa icke rätt swarta uwn brune och golachtige. The hälla ock mycket utaf sine Barn, stöta dem wäl/ och gifwa dem sselfwe dj / in
pä z:die och 4:de ähret/ fostrandes dmi således upp utan
nägon annan mat eller wilde diurs mtölk/ hwar utaf the
sek öfwermättanwäl trifivas och altjd are qwicke/ ftiste
walstapade; ja at man sällan stal der fä see nägon
och
Krympling/,krokryggot! etter pä annat sät til sin Kropp
lytter. Theras Barn lära gemenligen gää / innan nje
Månader

are forbj/ och haftva itttet nägot pä sig föran

the bliftva nägot stora: dä bekomma the jämwäl namn/
och det afallehanda Mg/ som med hwar och en bäst öfwerens stämmer.
Me-

OM tht Americaaertvit) Nya Swttigt
*33
Medanthe are Gäsiar/ öfwathe sig pä fisterj; men
sidan the blifwa något äldre/ begtfwa the sig istogen och
der utinbefiita sig om Mutande och jagande/ och nar the
manlighet/
nägot
markcligt
prof
pä
nan haswa wisat
sin
gifta
sig:
at
at taga sig
eltiest
the
stam
hälla
för
söka the
någonHustrun men Flickorna blifwa nar

sina Mödrar/
och hielpa dem at bestalla om hushälkt/ laga maten och
bara sina samnmnftatade mattor och bördor: Nar thewillia gifta sig/ som gemenligen stier pä deras iz:de och i4:de
ålders ähr/ pläga the förtacka sina Bröst/samt draga näZot pä sina Huftvuden/ hwar ntaf manWant see kan.

7. Kapitel.

,Om the Americanersexercirier och hantering.
Wad desies exerritier och hantering widkommer/
åÄiii sa
W»W bestar tm förnämligast uti Mande/ jagande

Sallfgloch Kutande med pjl och boga; der uti haftva
the en stor wetenstap/ ester the sig der upps alt
ifrän barndommen öfwat: tvärandes st behändige och
wisie pä fm hand/ at the kunna stiuta en fogel iflygande/
och annat diur t ftllt rännande. Om theras jagande förmaler ock ingen:.^ Lindströmutisin handstrefne Tractat
med desie ord: Säsnart xvintezen ar nndat/ begynna the med stn jagnmg/
fPierMed en artig mtjden
ventior den
ar det hoZa gräset
der tvar;
Sackheman
nuen
er/ sä tort
Nar
Hoo
flit jagMttg n?llanställa/ dä commenderar han (it folk tätt
tllhopauti en Gircumferens pa en hals I. eller 2. mjl/
GmhanapMachtig päsolk til/ sörsi uti dw Cir-

.

som

som

som

cum-

Then tretzie Boken/
cumferencen uprvckandes huvar for sig grnset/ pä 5.
eller 4- alnar breot/ at icke elben skal runna löpa tilbegynnandes sä hwar for sig at täljda elden
baka/
pä gräset; hnMet sig märkeligen antänder sii at elden glfwer sig im&^ in ät Centrum circuli , delt the
N)ilda med härdt anskrj efterfollja/ och alle de diur
dä mnOthbeime Circumterencen stadde At*O/ |?y
somelden
och theras anstrj / beFlswandes sig alt un»
for
dan/ hn?ar igenom^ircuws sig med sit miiitTaiibc
mer och mer ihoptrnnger ät Centrum: Nar the nit
Centrum med en liten circel omkring inne hafv?a/ sä
at the sin emillan icke giora hwar andra någon j?a'Z4

da/ tå giswa the lojt med bstzor och Bogar på diuren/ at icke ett kan dem undkomma; bedommattdes
siags diur
säledes en
stor myckenhet/ afgräset
allehanda
wanka.
der
Sedan nar
säledes blifwer
sig
wärda
intet
at
ovant/
om
the
af
anstntta sädane
lagtet mera/ utan skiuta diurender de istogen finna dem ;hwilket theintethafiva ondt wid atgisra/
emedan the haftva waderkorn as diuren lika
Uti deras sammankomster pläga the ock
hundar.
exercera (ig med skiutande/ ibet at theras Sackeman
låter upsättia mycket högt i wndret en kalkon/

som

som

are uttagne och upfylter»i stallet
hwilkenslttnlfwor
igen med theras penningar: den som hittar på at
jnuta den samma neder/ han bekommer dä pennin-

garna.
Och oanjedt the f förstone nar de Swensta kommo tjt/ intet hade nägre inftrumenter eller warktyg af
järn eller annor metan, kunde the ljkwäl giöra allehandamed sina händer/ st konstigt och nat/ at the Christne
matte

OM the

wld N: SwtNgt.

n

mätte sig der öfwer förundra Sina bogar giöra the af
segt trä som der waxer/ öfwer en Mans längd/ och boga

strängen wrida the samman af fenor: Pilen giörathe af
rör/ halfaynan aln läng/ och det pa sådant siit/atwidden
ena andan insatta the et stycke hardt och segt trä/ afet
in>Matters längd wid pasi/ och uti andan pä det
foga the hnttingenetter udden pä pilen/ hwilken the giöra

samma

afswart ftinta/ och hårde ben eller horn/ samt store fiskars
och diurs tänder/ insättandes den samma rät nätt med
Mjjm/somarafsadanart/atdet intet utaf watn eller
nägon an wätzska kan uplenas; ni<n pa den andra ändan
afpilen / sätta the rundt om med fiedrar. Skinn som the
Der afmängchanda flag hafwa/kunna the ock mycket wackertbeta och bereda/ jämwälpä ätstMge fät efter theras
maner mala. Af målade fsgle^fiedrar/ bruka the ock giöra mycket stöne och rareFattar eller täcken/ hwilka de först
binda med mastor såsom Nät/ dock mycket grann?/ sedan
fästa de Fiedrarna uti mastorna st nät och starkt/ at de
förrstolc ga twärt af/ än som nagrc fiedrar kan ga löst:the
äro rät artigt och konstigt giordr/ och öfwmnattan lätta och warma at hafwa uppa sig. Utafbladen som wäxa
pa
samt Sas/ pläga the giöraPungar/ Mattor/
Korgar och annat fljkt som the bruka. Sina pungar pläga the jämwälrät artigt wirka och lika såsom bouraera
med pennor/hwilka the pä åtskilligt sat kunna färga: en
sådan pung och twänneandraaf
blad/ den ena lijag
ten och den andra större/kan ännu wisa som minSal.
Farfader med sig der ifrån förthafwer. Mycket granne
starke och konstige mattor giörade ockst af granne målade granrötter och starke stränmed attehandafigurer/ at ztra och kläda wäggar med och lägga under sängkläder tieniige.

OwlN-

Then tttdie Boken/
Owinfolken twinna ock träd och garn af Näfla/
Hampa och anDre osi här obekante wäxter. Gouvcr.joh.
Printz hafwer ock låtit desie Barbarer giöraoch upträda
Gehang/ af
för sig en hel klädning meD Rock/ Böxor ochmycket
tonstig
idel theras penningar/ hwilken stal warit
upträd
diur
siagz
med allehanda
och bearbetad/ och konimit pä nägre tusende gyllen at kosta / som ingen.P.Lindströmberattar.Pipor giöra
Tobaks
the Barbarer afrör/ snart
yufwuden
en mans längd/ och
der uppa af horn jom*
uti;
en sådan pläga
gar en mätt hop med Tobak
gement,
prafentera
god
en
Wänn/ nar han femmes
the
6

och besöker dem uti theras Huvs/ och the wittja at han
stal blifwa något länge oroar/ dä han intet flipper bort/
l^ran han hafwer rökt ut sin Pipa Elliest giörachedem
ock af rött/goltoch blät leer/ som der ilandet finnes mycket fin?: jamwal af hwlta/ gra /gröna bruna/ swarta och
blä stenar/ hwilka finnes der fa blöta/ at the kunna med
kniswen talljas/ och der as giöra the Tobakz-Pipor til en
halfalns längdoch langer.
Sina båtar giöra the af bark/ utaf Cedertra
eller Biörk/ som der finnes öfwermattan stora och
tioeka / bindMdes dem sa nät ihop at the kunna lägga
dem tillsammanoch bära dem med sig hwarcst the taömmatilnagraMatsom löpa
ga wägen ; och nar
upp ifrån Revieret,och de wMa der öswer/ ställa the dem
iwatnet/och fara sä der med hwarest dem lyster. The
brukade ock at giöra sig Vätar afCedertran / hwilka the
med eld utbrände/ skärandes sedan det brända bort meD
Sten/ Ben/eller Musie-staler.

B<Tap.

Om the

widN: Swcrigt

»;7

Navis ex arboris trunco igne excavata. Naviculaé corticibusarborum.

Om the

8. Kapitel.

samt Penningar.

KöpenstapochHandel/

Este Larbarer wandla och kiöpflaga altid med
rhe Christne/ och gar deras handel mast ut der
pä/ at the byta/ giftvandes wahror för wahror Thet förnämstathe haftva til at sallja/ ar
allehanda flagz diur/ foglar/ fistar och ftuchter som der pä
orten wankas/ och til mat tiena. Sädant haftva the alt
at sällja/ och bekonyna derföreigen ftjs/ ketlar/yxor/kttifwar/ sma speglar/ gamla utfletna kläder bäde as ylle och
linne/ jänlwälmat/säsom brödoch andra supanwahror:c.
Pä den tiden när min sabl. Fader och Farfader der wore/
hafwa ock nägre Swenste Owinfolk sig företagit/ at giöra smä Möfiorat dem as allehanda gamla klutar: öfiverst
S

uppz

Then andra Boken/
uppämäste the jatia en brokot tofs/ hwilkenthe giorde af
kläde och tygs lappar af åtskilligt färgor/ som the sönderklipte och sammanblandadel sadaneMösior tyckte the mycket om/ och goftvo dem god stal der före.
Desie Larkarelbruka ock et siags Penningar / som
kiöpflaga
med sinemillan/ hwilka icke äro af Gull/
the
eller nägon annan Metall; ty sådant Ma the
Silftverwarde;
utan the aro Stenar ratt natt giorde af
<»f intet
brune och hwiteSnacke-MMe- eller Osterstahl/ aftange
och hol mit igenom/ at the kunna trädas pä bandMa som
andrapärlor och kallas Zaband. Utikiöpenstapoch handel/
utmäta the dem famntahls/ och gällerhwar famn 5 Hollandste Gulde,/ beräknat 4.stenar förhwar swftvcr; doch
arethe bruna stenar ihögreprijs; emedan en hwjt stenar i
wärde som et öre Koppm:t/ men en brun sten är
samma
til valleuren ett öre Silfwermynt'tvärandes the til storeken och stapnaden som de här wid aftttade sinnes.
l;
8

_

Om dese Barbarers penningar/ strifwer ock Ingent
P Andströmmed stdane ord :Theras penmnsar ar^

2i«rd«

wlb N:Swerig!'.

Om the

L)'

som

giorde af bert Raman
löperhwirftvetals m util^jkhoste-skalerne/jomber finnes til stor mycken£>et/båbe hwita / swarta och röda:och are särdeles
dem gisra / och
och fororbrtabe
n^tlde tilsatte
person
intet mer at fwarsiva^och slipa om
hinner en
dagen/ an for 6. eller 8." styfwer.
Nar de igenom

som

gammalt bruk blisiva kanterne fornotte/ at the icke
glas falla tätt tilhopa pä trän/
Lvillia tl?c
gode/
probera
dem
intet kanna
for
hwarfsre penningarthe
dem stlunda / at the taga hela trän
na aro uptradde pä/och stryka dem sftver najan/ tager dä intet mot näsan / utan far ofwer
flått
gode/
tager
nåmen
Glas/ dä acceptera the dem
för
gon emot/sä caffera the dem;thersoremäste de mycket xval och natt efter storleken uptradas. Theras
maner ar at räkna dem styswer tals på tumme fingret/ hwar nppä the \)<xfxva et wist mått/ jom ifrätt
ändan af nageln itilden förstaleden pä tummen/ sä

sa
som

som

som

«ro Penningarna sä just der efter fordelte/ at nppä
den längdengår 6 stenar/afhwilka dehwita/are sä
en styftver eller ett ore Silftvermynt/
mycket
men de swarte eller blå tvoh styftver eller twå ore

som

9. Kapitel.

Om the Americaners H/werhet ochRegemen9.

Uapitel.

te/ samt Lagoch Ratt

som hos dem föröftvas.

Regemente angäende; Sä be!stär det der uti/ at the hafwa en öftverste eller
Konung öfwer sig/ den de kalla sackkeman, hwil-

»He

S2

ken

140

Thcn tredie Boken/

ken igenom arfs-rat der til warder befordrat/och detmast
af Möderne; ty de barn som Konungens aro/ komma intet efter honom /utanhansVrodcr som ar af samma Moder som han/ eller Syster och hennes dotters barn (Men
en Owins erson kan ickekomma der til) orsaken har tilar
at ingen oackta stal komma til regementet. Sedan hafwer ock Konungen sina besynnerliga Radherrar inmot
200. til talet/ hwilka are the äldste och förstandigste ibland folket: och warder intet något wichtigt företagit
eller förrattat/ jäsom om Krig/ Fred/ något Lanoz bortsälningeller annat stikt/ det icke der om först warder rädfiagitöch öfwerlagt/sawalmed Näden som gemene Man/
om det ar nägot angelaget I
theras rädgiörandehälla the
denne ordning:the sattia sig irund lika som en halfmanad/ och Konungen sielsmit uti/ hafwandes runot om sig
pä bada
sidor the gamla och wisa/ stsom sit ordenteliga
Nad straxt nedan före dem/ sitter det gemena folket uti
ljka figur och ordning Nar nu Konungen' haftvcr forestalt dem orsaken til theras sammankomst frågar han
hwad theras mening der om mande wara/ befallandes der
til med/ hwilken först der öfwer stal säja sit betänkande:
och sedan det ar stiedt/ gifwer den samma tilkanna da han
sin meninguttalat hafwer/ pä det icke någon uti hans tal
mätte infalla. Seyan hela Rådet således hafwer sagt
sit godtfinnande öfwer saken/ msäijer omsider Konungen
efter theras wlllia Beflut der uppä/ hwilket the samteliqen sedan bejaka / at det der wid/wift och fast bliftvastal;
hivarom ockkan sees afden sammankomst och Herredag
finn the en gäng hållit öfwer the Swenjka / medanmin
s.ch!. Farfader der war/ den han ibtand sina^oUoquig uppa deras Språk anteknat hafwer/ och wid flutet af denne

Trachmt

Om the AmttfeantSr .»iÖ r^©wtrfge.
m
Trachtaten läsas kan. När the förjalljanägot Land ät the

Chrisme/ och the haftva bekommit betalningen derföre/
fördelar Konungen ut den samma ibland dem/ behätlandes sie lf minsta delen för sig.
Nationer uti denne Nordre
alla
Mast
America,
brukaock etFredzi-ellerFörbundz-Teckn/
delen af
med hwilket the bekräfta alt hwad som itheras Rad be<
Frjd eller
flutit warder / det mahöraantingen tilKrjg
/
t^awmet,
nägon annan wiktighandel: detmkalbaHe
och
ar mTobaks^Pipa afröd/hn^t eMDauMarmor giord/
desihufwudärutafenMnröd/ wälpolerat sten/ sielfwa Pipan bestar af en temmelig stark rörkalftridie stoo
läng/ och är beklädd med en hop Fiedrar afatMigsiagS
färg/ samt med snörenafQwinfoW Här pä ätstilligtsät
; hwar wid ock satte are twänne Wingar/ nästan
utzirad
pä siwant sätt/ som man iVt^curii ftaf här Mala plägad
När nu the haftva flutit uagot SonrraH eller Förbund/
antingen med the Chrisme etter fine egne Landzmän/ gifwa the dem at rökauhr denne (^lumet,hwilket är et sä*
kert och oryggcligit jnsegcl til theras Beflut / hällandes
the före/ at om de det stulle bryta som the således bekräftat/ skulle dem derföre en stor olycka öswerkomma

Den som nägot wilresa omkring uti
ste sig
S3

M^

ty nardenz

ftamwi-

Then tredie Boken/
ftamwises/ märka Hedningarna straxt at han ar fredellg/
och om De dä sin dir emot upwisa /kan han säkert koma
tala med them/ gifwa thewck dä honom röka ufram ochCalumet,
fa låter han dem rökauhr sinn igen/ och
thur sin
dä äro the fullkoml. om hwar andras tro och wanstap försäkrade; hwar Cttl-Lu.d. Hennepin Utl sitte Americanifle
Bestriftlingar upp a ätstiMge rum widare förmäler.
Nar DetJe Barbarer stola utwalja nagou til Konung /
jI se the icke jamycket,pa den som igenom arfs-ratt der til
fast mera pä den som der til bast och
Mrmast wore/ .tt^
tvära;
flickeligast finnes
hwilket jämwal stönjas kan af
Dan.Paftorius
Franc.
uti sinbeskrifning om Pendet som
«4»

fylvania

införer/ 'Dereft han

strifiver: Stt,

således
gäng besökheHMNttg €alkanicha
Lvär

(WilliamPenn) *>ofe|>

bet; hasiva

til den Christna Religion uti sit

Couverneur

stor inclination
n?art

hierca/ Han

dä ofsrmodeligett hos og asopaZlighet betagen/
refolverade boel) nar «st at förbltfwa/ och efter hans
tiltog/ lat dan til sig kalla (in Brokrankhet mera
Jahkiofol,
ders Son
och sorordnaoe honom Uti ätfitlllge st roal wäras/
sinas narwaro til Konung isin stad / med följande ord■: tNin Broder
Son: j denne dagen osivergij-wer iag tig mit hierta ititt brsjt/ iag wil at tu älskar det
Zodt åt/
umgär med godt salstap / och häller tig lftän det
ondt ar/ och flyrmakt omgange. Och nåt näsom
gon fsrhandlittgffier/ sä tala tu intet först/uranlat
alla ssrst tala for dig/ och gifgran acht pä hwad
hwaroch en säger/ och när duhasiver alt hört/
tig wid det
ratt och godt är/ säsom och
haltgiopt
jag
hafww. Hhuruwäl iag witte forordna

som

som

som

sa

Schop-

Om the

wid,N: Swcnge.

4;
l

Schopjpii tit Konung imit ställe sä har lag bod) utafmin läkare förnumitat Schoppiihafwer honom
hemligen besatt/ at han intet Rutte curera »ninkranckhet eller gisra mig frist/ och nar han nar med
mig uti Hatting';Scheads hus/ hafwer ia^ ftelf set /
athan n>ar Mttatil dryckensta^ betiÅst/- Antitet
hsra mim sidsta ord/ derfore hafwer iagockupsagt
l)0lwm/ at han intet stalbliftva Konung ester »mg/
utan hafwer dig Ä- Broder Sonihans ställe urwalt
Broder Son/ iag n?il at tu ratt och siat
ryMmedthe (llhristne
umgä/
beindianer,
skal
sä
ganfta
tag gjort hafwer. Jag ar nu
sivag
lika
intet
mera
lag
kan
tala.
Och strarr efter det
derfore
Marlden;
talet afled han iftän
hwilket hoos forte*
melte Paftorium pag: 43. läsas kan.
Theras Rättighet som hoos dem foröfwas/ beror
mastedels t böten ;ty när en bedrifwer nägon miffgärning med mördande etter pä annat sätt/ fel ran den med
en maltjd eller något annat ringa försonat warda ;Mm
em en Owmspcrson bltfwer dräpen/ måste det dubbelt få
mycket glfwas förden/somför en man/ efter hon harkunnat födabarn til tvåriten det en man intet kan. The
träta eller sias mycket sällansin enntlan/ ja framt de icke
aro druckne/ och om stiönt det da stier / fa giftva the doch
hwar anan ftrart til igen/ fåjanteé at intet Manen utan
När någonhos dem
druckenheten haswer mOandlat.
(
til
döden
som
dochsällan flier ) gar
bliftver dömd
Konungen sielfut til at söka honom /.emedan the icke haswa nagre fäna hus / utan missgärnings mann haller sig
altjd undanistog n/ och när han igm finnes/ stiuter Konungen forft efter honom/ och hwmensom där näst träf-

som

som

far

'44

Ttzen tredie Boken/

far honom til dödz /han blifwer dcrföre högt upsatter;
såsom til Höswitzmaneller annor Krigs-betient. Om någon afde ena H,mericanjskeNation/ stär nägonthial af den
andras /sä stickar hanstraxt enafsinaunderhaftvandetilde
samma Nation och lätes nederlägga enafdem igen; hwar
igenom da straxt gemmligen förorsakasKrig dememellan:
widare nägon rätt eller lag hälla the intet/ utani hwad
mätto nägon ostal den ena afdm andrakan wedersaras/
sä hemnas de strart pä hwar andra lika mot lika igen.
10.

Kapitel.

Om the ämcricgnen Mg och WNPN /
grymhet emot fina fiender.

samt

esie Mianer pläga ock föra Krig med andra

der om kring gränsande Hedningar/ siisom beWnerligen the ivlvnquesser och andra; me
med de Christne wägade the sig intet garna i-

hop med /efter the Modem förewara kloke til at kriga
och Soldat-handtwärket betre första/ änsom the: der til

med woro the wid the Swenstas första ankomst tjtnnyk'
ket rädda for theras wapn/stsom Stycken/ Bössor/Mosi
aweter/ Pistoler/ Wärjor:c. ia fträdde att när de iforstonne
hörde stiutas/ torde the intet bida sä länge thehörstöttet;
de
Manlighet med the
fordenstul lefde the mast i
;
med
de
Christne/ särdeles
Swensta Men med the Engelsta haftva the fuller i forstonne Mit nägre starmyslingar/som Englandaren samuei rurcliax deras strid
dememillanisin tijonde Boks4. del/ 6. cap: bestrif-

wer.

När

OtN the^mericgner widN: SwMM.
l^s
När the stola fora krig/ utrusta the sig hwar och en

medßogaochgodtsörrädafPtjlar, hwilka the haftva
uti sine Pjlfäckar afSääfsammanfiätadepäryggenhängande : waranoes desse förr theras förnämsta wapn;men
nu stola the jämwäl haswa lärt sig at fiiuta med bösior /
hwilkathe sigutafdeChristne tilhandla Upp uti hufwudet och häret satta de rödfärgade Kalkone Fiedrar/ til et
teckn at the dä wilja utgiuta blod/ och pä den ena armen
hafwa the en stiöldaf Elgshuud eller Bark giord; Sedan the fördenstnlhaftva braM sina Hustrur och Barn i
säkerhet pä en öö/eller uti någon riokwäxt stog/ fara the
ästad/ utan nägon ordning: och när themöttssinaFiender/ träffa the tilsamman med skri) och rop/ menandes the
sig haftva hällit et stort sältflagom io. eller 12 man blisi
wapä platzenliggande Thesom bekomma segren / pläga fiä huden af den förnämstasom tht fiagit haftva/ och
föra den hem med sig til et segerteckn. Dersom har stat
et stort flag/ eller något annat märkwärbigt händt/ bruka the ock gräfwaup en diup grop i jorden/ til äminnelse
för resande/ at the mätte fawetahwad som sig der fordom tildragithaswer/ och om hon gror eller faller igen/
upgräfwa theäter den sama igen/ som
dorne isinbestrifning om denne orten berättar.
När the hafwa erhättit en stor seger/ eller och blifbeftjade
wit
förnägon olycka/ bruka the at giöraup en
Eld/pä det de offemeligenderigenom mäbetyga sin frögd
der möfwer; wid hwilken eld allejämmans bäde Manoch Owinfolk danfia rundt omkring/ med siungande och
händers klappande/ dä och lmderswnddm dm Onda stal
ställa sig in och dansa uti elden for dem.
Emot dem som the bekomma tilfänga / are de NMT

«46

Then tredie Boken /

Ut barbarste och grymme/ ja at the steka dem lefwandes/

starandes öron/ näsim/ och tungan uhr munnen på dem/
lamwal finger och tånIsamt remar och stycken/ här och
där af kroppen v hwar pä de sedan kasta het asta/ atstamma bloden med/ pä det han dem intet stal förunna/ och
the säledes for hastigt bortdö mäste. Sljtt exempel hafwer sig jamwal 1646. der tttdragit/ medan min sal. Fader
och Farfader der woro; ty the hade da en gäng fat fat
pä en afthe MynquefTer, hwilken the hafwa tagit och
fastbnndit wid et trä/ giörandes sedan up en eld brede
wid honom/ hwar wid han måste stöoch wända sig / til
des han pkf sa godt ftmhalfstekter/ ftdan siapte the honom lös/ gifwaudes honom ihwardera handen en eldbrand/ the togo och hwar sin/ manandes honom Medes
at komma och sächta med sig: dmnenär han förmätteio>
ke längre sta/ man föllomkul/spräng en utafdem til/och
klöstehonom en strama öftverpannan/ in til sielftva l)uf*
wudstälen med naglarna/och drog aW huden afhelahuswudet

etc.

Kapitel.
ömt^eAmericaners^roocl) Gudztienst/ samt
hwab förhinder dem ar iwagen at the swarligen
warda til dm Khristna
omwände.
11.

Rapitel.

Religion

deffe Indianers Tro och Gudztienst wid'
komer/st sannas äfwen wal det mcd them / som

RMW^den wjsa cicero lib. I. deLegt strifwlt hafwer;
Ty oanstdt the icke hafwa någon rat kunstap om/

hurumcdden fana sch AltzmächtigaGuden ar bestassat/ weca et} heller derföre/ at dyrka och tilbtdiq.honom; sa tro de

ljkwal

Om the Americanertt>ib N: Swenge.
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som

ljkwäl och bekänna/ at en Gud ar til/
himmel och
jord stapat haftver/ fajans the om Honom på ftt språk
mig är berattat. Opom Saccheman mali
således/
matit, mak nijr noton, mahorite mak nijr pentor: Det

som

ar sa mycket fast/ Then osiversta Guden iHimmelen
han ar intet illaker/ Han giör0^ hwarken ondt eller godt/ therssre kunna wj honom ey heller tilbedia; Men omden Onda tala the säledes: Manettomatitte renappe pentore Saccheman, manitto apitfe perehape, ankarop: det är / Fan/ tvär osiverste ar lllaker/

om w)icke giora som han befaller /

sä särar/ sargar

hanoch dödaro§; Föroenstul dyrka och tilbedia theicke
Gud/ efter han (som mena) giör%m hwarken ondt

eller godt/ kommer heller och talarmed them/som then
Onda giör: utan then Onda are the rädda före/ och offra
at honom derföre/ uppa sina wisia ställen istogen/ pä tet
han inte, stal tilfoga dem nägon städa. När thet dundrar
och liungar/ blifwa the sä rädda/ at the bortgömma sig
uti stogen sä länge/ til dest det gar öftver; ty dä/ säja
the / ar den goda Guden wrcder.
Elliest är ock det märkeligitfom ingen, P.Lindström

om deste Barbarer berattar/ nemligen/ at the stola weta
något hisiorie wijs at förtalljaom Christo och Apostlarna:
idet thc säja dem wara af manna minnet refererat igenom theras Fader ock Förfader■■"' ar det n?ar m gäng i
sortjdenen asn?ära C^n?innor/som wart haftpande
afdet hondral^uwr en back/ och ingen af Tvära
Renappi hade haft något at bestalla medhenne/ likSon;

rval watt hon haftvande och sodde en
och nar den watt något stor :fbm sä här/ märka de

det en amg och klok
föremed handZn iwädret)T war
2
poi-

Then tredie Bokens
poike/ athans make kommer har aldrig mer/ han
mycket atsaja/ at det w stor under åt/ och
hade
giordemänga^ mirakel och underwark. Närhan nu
droghan isiän oA och for dit uv i
wartstorsi
wndret (pekandes åt himmelen) han lofwade fuller
at komma igen til of)/ /nen hanrom alorig mer etc.
ILn tjd efter honom/ fä kom hjt ti! ost est Stormun»et med stort skägg / sidan soln Mdra Stormunnar
Kro ( sade the/ liknandcs honom wid the SwmstasPräster) han hade $ét mycket af iramneit har en tjd/
den drog ockuptjt. fomden andra: (prkundes pä himmelen) han lofwade ock åtkomma igenhjt til og/
men han kom aldrig etc
Widare beMr theras Gudztlenst som hos dem föröfwas/ utt offrande och dansande: det förraanbelanganMtarepa markcne/ ochoffra der upde/ st bygga the
pä bäde kiöt/ sist/ tobak och allehanda stags frucht som
thc först bekomma./ och det sa ofta the komma hem ifrän
något krig/ jcknwal ock nar the stola taga sig något sädant före; elliest mena the at det intet stal gä lyckeltgen
fördem: Wid therasoffers förrättande/hafwa the en yncklig lät/ bemödandes der jämte sina Kroppar underligen.
Z>tsenare förrättatde med dmisimde iring/ ibland
med sang/ ibland med ftögdestrtj/ och twanne mit uti/ som gaffel up fangen- och ramla> på et bräde/ iholia
stock eller tort stinn; hwitket stal wara »dt salsamt at fr
uppä: doch kunna the mycket nätt/ efter sit maner hälla148

sa

.

tachten utt dans:
De hinder sim äro- tf)t indiafter t wägen^ at de icke
Mteligenwarda til den <£lj«ifttta Renkon omwände/ berattar Lud. Hwnnerm $m han Der sielf fett och förfarit
hafwer/ förnämligastwara ttäggehanda/ neml
Först

Om tf)t Americaner tbit> NlSwerlge.
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Förstbcftå de hos Hedningarna sielswa/ idet the
aro mycket enftnte uti sine tilforene fattade galna inbilningar/ och otrogne idet som the icke med sit förstand
kunna begripa; få at när man predikar for dem om upoch at tye efter döden/ derde wilja lära döpa
Mndelsen/
sig och tro pä Christum/ stola komma tilhimmelm och til
et mycket härligare Land/ an dehar besuttit haftva: dä
fråga the slraxt/ om ock der stal finnas gott forråD päjagt
oä/fisterijför dem; när nu dem swaras/ at the der intet
stola behöfwanågon Mat eller dryck/ utan stola der af
Gudz ästadande bllftva mätMde/ giftva the tit stvars/dtt
mäste wist wara en stor liugarc / tmoch en mennistia utan mat och dwck teftva? fottattjaltdes^ock de twert om/
Sagor igen. Der til med är ock theras
sine narrachtige
lnycketdem
tit hinder/ at the intet länge bttfostadiahet
pä
et
utan
wa
ställe/
fara omkring ifrån den ena Orten
til ten andra/ fa at när theoch deras barn nägvt haftva
lärt/ förgäta de altscunman igen. när t\)ttömmabort sin
emittan tstogen.

Fördet andra bestä och therashinderhos the

fme / idet de fe mangan af tern giöra/ twärt emot det som
de för dem jäja och med mimmn bekänna/ sökandes «t
narra utaf dem theras Wahror; blifwa sördenstM
utaf deras obetänkta och ogudachtige lesiveme mycfet förargade/ få at de imt gärna wilja.til deras^s
ra någon tro tiffdttia-/ utan fast snarare mena/ Dt che
dem der med wilja fixera/ och om st wore sant som de be,
rättade / stulle och de wäl mmorledes leftverne ftatta*
För tet trjdie bestä de hinder Om äro the Baibarers
omwändelsetil Chriftendmnm rwägen/ hos sielftva Mis?
iionanös eller thc Lärare |om ttjarta sände/ itet cht

Thcn
my^eMMföre/äNäratheras Språk/ som
ftrst hafwa
mängahaNda
Der sa
finnes: sedan (a weta de et) heller rätt
them at umgå; och hwad somlige mcd
och försichtigt mcD
pläga % äter straxt mcD sit leftverne förmunnen
- dertara/
tU rned fe och nägre mera pa sin profijt / huru
störa
de sig pa sådant fat af detta timmeliga kunna timtal an
at de den utwalda hopen således föröka matte; hwilket
jämwäl en the Barbarers HöfwiHmqn sielf en gang hafls«,

lnnge xv\ hafwa
wer dem förebrät mcd desie ord: Säbedja
de mcd
sa
B^ftarochsigandraogf?mwAtrotr/
uppe
Da underwisache näoch hälla hos
dem
lam
ra barn/ och
Catechismum och der hosbösig
;
ner da söndrade ock aldrigisrän ost / utan berpisa 08 oftaden äran/ at the btwijia wäragästebod: Mensedan wij are blottade iftån nära wahror/ hasiva deFe Mifiionarr tröt/ at theras nnrwarelse intet wore ost mera nyttiga Om säoant mera/
Luå.

12. Kapitel.
Dm the Amcricaners Dödoch Begrafningar/

samt

sorg

öfwer

the

Döda.

Oldst och til et flut om dcfie indianer, wilman
MW
t ock om deras dod och begraftnngar nägot förM.

S^^

här

mala; Ochaldenstund the tcke bruka någon öfwerflödt mat och drick/ utan ära alttdgod och fristspjs/
alleyanoa
samt
stöna och halsosamme fmchter/ drlckandes sedan godt wattn der uppä/ dre the mycket ftiste och

hälsosamme/ och sällan usiderkastade nägre siukdoniar eller krankheter: och om sä händer at the bekomttla nägon
kränk-

Om the Americawer wid N: Swersgs,
W
utwartes/ hafwa the Mstort
krankhet/ antingen in-eller
gräs/
om
at the strart weta bruka säörter
och
förstand
sig
igen
med
dant/ hwar
the
helaoch laka kunna; För»
hög ålder/ ja at
denstul the ock komma til en temmeliA ähr,
långt
mänga af demlefwa
öfwer ioo.
Theras me<
äicamenter Hnas fuller ringa/ mm äro doch underbare/
de straxr dersä at om det intet ar til dödendelagt/ wetamycket
dält holföre bot^ hwilket the doch for Christne

la. Om någon bliftver städat af de stora och forgiftiga
Ormarna som der finnes/ sa weta de ock straxt bot der emot: hwar til de bruka.et flags gräs-rötter/ som der kallas Ormgras-rötter/hwilka waxa tatihopsnart/lstsom ew
tat fin kamb: dem tugga de jönderoch med nykter spätt
pa faret och betet lägga; hwilket baftver en ssdan kraft
med fig/at det ickeallenast underligmtager bort swnldnaden/utan ock mycket snan helår och läker sielfwa städan.
Nar the omsider bliftva döda/ begrafwa de dem tilljka med det förnämsta som de lenmat efter sig / pä en
platz: dä pläga ock den dödas närmaste siächt /
Mdeles
lägga kostbara saker uti Grafwen hos den dödn / såsom
et teckn afden karlek de draga til honom >pä det hanmatte hafwanägotiförrad/tU des han ( efter oerastmning)
stal komma til et annat härligt land/ som ar mycket långt
bort.wäster ut belägit/ hwarest pä öfwerflödigtjagande

och fistande ingen brist stal wara.
giöra the hel trind/ och fodrahenne in utk
Graftven
omkring
rundt
och pä botten medtra eller bräder/ förde
förnäma- Sedan sätta de neder den döda / med hans.
fliold och wapnpätredubb^ chopböigder/ och händerna^
fastbundna/ en hwattera sidan om hufwudet/ läggandes sidan grafwen igen Mdbräder/och upkasta fä enjord-.

ThtN Z.8.0M tht^merieHneswldNS.
hög der oftvan upvä/ Hwilken the för odiur stulomkringstängia med Gardzgärd eller plank/ upresandes der innan
föreen läng randig mälad stäng; pä hwilkens ända the
npsätta et tecktt/ til äminnelse efter den döda/ säsom en
fogel eller annat diurs likmlft afträ' om han haftver warit en god stiött/ och en fists stapnad, om han har warit
en god fistare. Sedan ga hans flächt och wänncr en gäng
ömdagenitre mänaders tjd/ och sättia sig omkring grafwen at begräta den döda; ftägandes honom/ hwarföre
han sä snart haftver dödt ifrån dem/ och hwarsore han
icke längre wille bliftva hos dem/ emedan han juhade
mat och dricka och hwad honom betarftvades? Theras
forgdrägt bestar ock der uti/ at the swarta sina ansichten/
hwilket wäl et Helt Ähr warar. Elliest wärdera de ock
mycket högt sina graftvar/ hafwandes noga acht/ at de
intet ma mderfaua/ eller med gräs öfwerwäxa/ pä det de
icke med tiden mätte förfarasoch iförgätenhetkomma.
Msä
haftver man ock nu körtel beset deffe Americanln<Wner,
eller
och huru the här uti werldene leftva och t
«f*

sinhednista wilfarelse wandra: Os Christnom åligger/
at wj det samma betäncka/ och täcke then Store och Alzwaldige Guden/ som osi/ som ock intet uti mindre mörker famlat/ st nädeligen ther ifrän tilLinset fört haftver;
Bediandes ock ther jämte/at sammegode Gud/ wille ock
til sin sanna kundstap och kännedom/
thesie Hedningar/
lata;
atjämwäl
tberas ögonmatte öpnadewarda/
komma
och the fäseHerransSalighet/ som allo Folcke beredt är:
pä det demage omwändas iftanMörkret tilLivset/och ifrån
Satans macht tilGud: och at stledes Gudz heliganamn/
mätte jämwalutafdem härligen loftvat/ prisatoch uphögt
bliftva/här ttmelig/och sedan ther ewinmrlig!

ThenFierde Boken.

Samtal-sBok/ påde AmeEn
Ordeoch
Nya Swerige/ eller
ricaners Språk
wid
det nu kallas Pensylvania.

som

Kapitel.
Om Gud/Himmelen och Ahrsens tjder.
1.

;Änéfto.<Bt%

Ande/ Engel.

Manétto N«k. Gud Fader.

Manétto Niflianu ;. Gud SON.
lUkinrilca
Gud thtt! H. Anda,
1

taani chich».

Thettaar sä tilförstämdes/ at samma

Gud/ icke ar tre Gudar/ utan en Gud iWarelstn.

Mochsserick, Mocjiijrick h»rit, ock Vinekan Maaetto*

och nadefulle Guden.
Then machta
store/ gode
raaranijto. Töensom
fuhi^iivan
aotuttut
ers.
Quinaetzi
wjs
förståndig/
ar fa och
at han kangiöramachta konstigt alt hwad han nm.
U

HSritt

Then Fierde^ Bo?en /
H«ritt Manétto. . God Ettgel.
Manunckus Manétto. Ond Ettgel.
5f4

Hocque, HocqiisfTung. Himmel/ Lufft.
Mochijrick Hockung. Thm stora Boningen / HiMtMlens Boning.
.Hocquaeflktig oromat hatte,Himmelm ar längt ifrättosi.
Hocquasflung mochaa?rick*h<»ritt , ock mochs^rick Saminåckot. Himmelen ar mackta liufiig och stiön.
Hockockque, Mäln/ Sky.
Hockockquse vopéck. Hwjt Moln.
Hockockque neskarg. Swart Moln.
Chiflbgb. Sool.
Chifchvickhe. Dag.
Nippe Ghiflbgh. Mäne/ Tunnel.
Boquickan. Natt.

Arånck» Stiernor.
I^uun. Snöö.
Kuun paewo. Thet snögar.
Suckra.,

Suckrat,

RägN.
Thtt rägtlar.

Luckrat mochijrick.

Tancketitt Suckra,

Thet kagnar härdt.
Thet ragnar sakta/ duggar sinätt.

Pajåckok. Dunder.
Pajåckok pawo, Thet begynner at dundra.

Schackhan. Wader/ Blast.

Mochijrick Schackhan p^yo. Thet komcr tt härdt Wäder.

Sädanthart wäderkallas en Trawat/ hwilket ar en wäderjl/som kommer med itt swartblat mäln/ och förer
kull EkarnautiSkogen
are tre famnar tioeka/samt
Skeppen uppä haftvet.
KattaesEn/ Nhr.

som

1

Chifch-

Spwk wid N.S>

OM tht
Chifchvicke, oppan»

Boquickan. Natt.
Ciutte oppan.

'fs

Dag.

En dag.

Apitzi Apöngo. Thet blijr straxt dager.
Apongor. IMargon.

Niflbchkenåcka. I
öswermärgon.
gar.
Oröcitqua?. I

SittbocK. Afton.
SasttbocK , Sippåhe, Om MorgoN bittida.
morgon qnM.
OroquicKan. I
OroqiiicKe. Middag
Apitzi pifcheeo. Thet blir straxt mörkt.
SichKÖngor, Sicquangh. Måtten.
UxtziHöcquerr. Thet bljr wacker tjd/ sommarljkt.
HwijnamincK. Sommaren,
Nippens. Midsommar,

Uraada. Warmt/ het.
Nijr iiranda hatte. Jag ar warmer.

-

TaköcKO, TaxocKque.
Höst.
Knitz TaKoeko, Thet ljder äth Hösten.
Knitz Taroxvo. Thet blir mycket orent.
Suckra mochijrick ps?vo. Thct tommiX långsamt rägN.
Hurit TaköcKO Schåchan. Wackert höstwäder.
Rhoöngor, SijKongor. 923tiltcr»
Thävo Dakctze. Kalt.

Dakötze Rhoöngor. Enkalwintcr.
Matta daKÖtze. Det är intet mycket kalt.
Nijr daKÖtze.

fttytf.
3a^
Eld.

Ta:nda.
Jsni ta?nda mochijrick uranda p^tton,
gisiecr mycken warma iftän sig.

U-2

Thmna Elden
Ciutte>,

56
tzhen fferde Boken/
Ciiitte chifchvicKan. Dagoch Natt/ et DygN.

Haas KucknutkhacKi. En Wcka.
Ciutte chiflTogh. En Mänadz tjd.
Uska Rhomo. Mänga sshr sedan/

längesedan.

Kapitel.
Om Mennijkian och hennes Delar.
2.

RE^åppi.
Mennlstia.
JSs,
Kött.
Muus»

Chicko. Siat.

chickhic^-e. Leftva/ snmdvm tages thtt och förStålet?»

■Hwijl,. Wijr.

1

Hufwud.

Mock. Blod.
Myrack. Haär.

Hackalu. Nlwe.

Hwitangaa. Nacke.'
Schinck. Hga.

NiflTa schinck. VäM OgoNM.
Wikijwan. Näsa.
Hittaock. Öta.
Chnftåu, Höra.
Chriftåu, nijr apitzi orati muckan,
nu hälla ett tal.
TSn. Munn.
Si^ttSn Lappar.
wichtSn, Skägg.

.

Hör/ iag Wll rstt

Wippit. Tand.

Manaennn.

Kindben.

Momåumanar. ögnebrym
Hyrano. Tunga»

Hucqoe

Dm He Amcrlcäfte: s Spräk widN.S.
Bucque.

Ht

Haka.

Que^ångan. jQäl$r
Kuntackan,

raN,^.

Strupa.'
Nopa.

J^dltD".
Theromår.^an. Arm/ öfwcrlcdcn pä Armen.
Hwifquan.^Crmbcga.
Onåcfe^etra^tenpä armen/ ifrän armbogan til handen,
kickan. En fambn.
Hopoekan 9tt)3s>
Hutuc^j. Axlar.
Tborhåv Bröst.
Nach, Olsnikan, La?nflcanf

Chftto, Kitte.

Hierta/

Tritaae* Tanckia.
Kotz chijr rnochijrkkKrinkomen tdtae*^
t dinpa tanckar.
,

. 4fttt fw

J»nåekan.:- Bröst/ Miölk.

Hwottei, N»ft«flung, $$ttttf.
Roorn. Aär. Kutioglv Kn^

Hickquöckan. BeeN-

Hoquijran. Tiscka benet.
Bi^Xt. Senor^
Hopparasock. . Ådrar.

Ziif. Foot
Hicchas. Sftagtf.

,
H

-

3. Kapitel.
Hm Man
Qwmkölk
och

U^Mnu3.

Mann.

Qwinna.

Nit»»

Then sierde Boken/

118
Nitaervus.

Hustru-

Himflus. Gammal Man.
Håufls, HaufifTe. Gammal Otvinna.
N«*. Fader.
Anna, Kansli*.

Moder.

Majmyndet. Lijte Barn.

Niflianus. Son Dotter.
Pinaettasc

Gosie/Pilt.

Oquxttxt. Pjga/ Dotter.
Nijlon. FastemöHiffimus, Nijium. Broder/ Syster.

Riinkafis. Släckt.

valdus.

Akoores*

©»Äger/

Swägersta.

Swenste.

Senaares. Nngelste/ Tystar / Hollendale.
Akoores nitaato ajuttamen. The SwMste att

gode och

kloke krigsmän.
Sacchéman. Herre/ Ofwerman.
Sacchéman chintika. Andelig Man/ Präst,
Mochijrick Sacchéman Chintica. Biskop.
Måchijrich Sacchéman. Warldzlig högHerre/

ligöfwerhet^

wärldz-

Moch^aerick mochijrick Sacchéman HögstaNegMt.
Sirinque Saccheeman. SträngHftveryet.
Vinekan Sacchéman. Nädig Ösiverhet.
H»ritt Saccheeman. Ett god och önsteligOfwerhtt.
Saccheeman matta nifketij. Gifimld Hftvcrbct.
Quinajéttfi nitarp, Then
är Mycket konstrjk tilat glöra en ting/ ja at ingen öftvergar honom.

som

H«haetaa, Haa.

Allena.

Chaiebackfchsetti. Fattig / tiggare/ tienstedrang / tim ■
Puroque
stkpjgam

»

Skräk widN: S.

Om the

ls)

Puröque. Sklöka.

Chic^e.

Han lefwer.

Minamserio. ©fttf.

Anckaröp, Död.

Håckingtaato, BtgrafweN.
Matta nijr minamaeifo. Jag ar frist *sch sund,
Jag ar siuker.
Nijr minamåflo.

Nijr nickhicke. Jag har god halsa.
Quirutteme. Träta/ Kiswa.

Aiiitte. FöraKrig / örliga

Ajutte mattåque. Enwiges kamp.
Speccie Resappi. Ett wederljk.
Mattåpping." Sltta neder och hwila-

Tåppin. SlttaPack. Grata. Krickfe. Lee.
Sevarsenda* Bedröfwat.
Mochijrick Sevarsnda hatte. Wara Mycket bekymrad.

Pockquijra. Trötter.
Nijr pockquijra. Jag är fä ttötter.

4. Kapitel.

Om Kladebonad.
Lakan/ Skjorta.
Hwittklade/
' SakockQuiJ^an.
quijvan, Mortel
Quijvan tåckquin. Kläde som the Barbarer haf, »'■',■■ ;"1
»a om %
Hsses tac*qvin. Skinn som the Barbarer ha om sig.

Wope,

Huud/ Skum.
Kackun» Strumpor.
Sippack. Skor.
Hxaes.

'

N«ttas,

Thenficrdtßofcn/

6m

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

5. Kapitel.
Om Huset och t>e# tilhörigheter.

WlckfflJß

boning.
Wickhing. Bygning/Koja/
■äSggttfitg/Äofa/ Boning.

Hockung. JP63 BygmnH/
Kickans,, Skalar/ Faat.
Nephoones. Skedar.
klickan. Knjf.

Himmel.

Tamahickan,

Me.
Hacka.
Koraller/ Stmpärlor/som are glaserade Or

"Huperénna.
målade.

Etzkans. 9UÅI.
Parakickan

Bössa-

Aruns, Pjlar/

Kulor.

Mahares. Hullingensom sitter t andan pä Pjlen.
Apifackan. Bägesträng.
Quijvan. Kläde/ Lärefft/ Frjs.
Woope Quijvan. J^tott larfft/ sttzrta.

Maeckhhchaeck. Rött.

MsoUihchéc* Oquiivan. RötFrjs/ rötkläde.
Cavinn. Sang i ligga,

SoftvaMebr.

Catunga.

Sijs.

Matta chijr fijs cattunga» ©of
Hoc^ung paswo. Stat Up.

Hociungpaewo ffci. Står up

intet Mkhr NU.

snart.

Hac^ing

Spräk Wld N.S.

omtht

Håcking taan. Gäck neder uthföre trapporna.
Darrafymi, Rattfimo, DröMMa.
Mamantickan Speel.

Malasckhickan. Book.

.

l6i

.

-

Aamara;ckhicKan,Mamara£CKhicKan, VrestßbHk/ Paper.
(335. Spijk.
'
Hopickan. Bössa.
Punck. Krut.
Hacki.

Stosst.

Tända. Eld.
MochijricK taenda. <StW^ft>.

SancKhickan. Eldföre.
Hopoekan. Tobakspipa.
Huritt SifcKO Hopoekan. En wacker Lerpipa.

Hilritt Affenn Hopoekan. En wacker Stenpijpa ;tf>ttt
de Barbarer giöra.
Mahales. Fltnta.
.
KisKhickan.

Bred<Vxe.

Kittil.
Wickhanim> Koka.
Sinnus.

Suckhöchan, LijM.
chir«Kha. Band etter rem
man binder med.
up
Tackcheene. Lät dören
Tancketitt Skijk. ©mat gräs eller höö.
Marrnijto tackhan. Hugga Wed.
Pasaet tåckhan. Bar l?jt weden.
Maranijté taenda. Giör UP Eld. # .

som

Then Fierde Boken/

6!

6. Kapitel.
Om

Wattn.

sH Wattn.
*-*MochijåcK Bij. ©toota

pn.

TancKetitt Bij. En^jten siö.
Siteméfliing. SiöstMNdM.
sippuffing. En Kyl/inlopp / inström.
TamåcKhan. Rbban/nar watnet faller 6 tjmar up.
HicKan. Nbban/ nar watnet Mer 6. tjmar uth igen.
Saachang.

Blast.

MochijricE Sackhanp: Bij hatte. Thtt är storstorMpasiöN.
Måtta SåcKhang Bij hatte. Thet ar stilla lugnet pä siön.
WifTacka» Bästt/ bittert/ starkt.

Wiffacka Biflum, Starkt öhl/ dricka.
Moch£ea;ric* Wiflacka Biflun. BräNMWijtt.
Nrjr måtzi Arna mochijricKßij, Jag Wil fara siöwagM.
Sisko. Leer.
Måckaeck fisko. Nött ler.
Wopaeck fisko, Hwit Ler.
Nescaeckfisko. BlätLer.

7. Kapitel.

■Om atstillige slags Diur.

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

Hockus. Raf.

Sijmamis. Kaneel^diur.

Naha?*

Spwk widN.S.

It*
Espan stinn. Ser uth som Wargstimt/

OM tht

Nahanum h^ges.

men är til storleken mindere.
Hunnekij*. Utter.
Hwijiiingus. Mynck. Ser uth

som fod.r Sablar.
%anicquai. Ekern. Finms twänne flag/gräa och swarta/
men inga röda.
Kwskus. SwjN.
Hokook, Orm.
Hoppseck. Mast.
Damaskus. Nätta/ Desmansstinn.

Artim. Hund.
Kraeaeaamen Åram. Halt fast HuNdM.
ICapton Anim. Bindt Hunden.

Q

HartS. Hiort.
ra?myy,Hwijs. Fett/ Talg.
Mackh,

Biörn.

TheN oUda stora katSingquaettst,SingwiS. Loo/ Katta/ Lcyon.
Singues Hsss , SinoquaettaEt Haeaes, LoostiNN.
Mochijric/i: Sinquasttwet H^a;s. LeyoN Hund.
Mackh Hae^s. Biörnhuud/ stinn
Nijr parton maramon tJartS Hasaes. Jag bärmed mig til
at sälja hiortehudar.
Chéko tåiman. Hwad wil tu haftva igen.
Quijvan åetticke. Hälst wil tag haftva Kläde,
Chéko. Hwad dä?
Sinhu-s ock vope quijvan. Jag har en Kittel. och hwit
Larsst/ etter en fiiorta.

Manunckus mochijrick Singwa;S*

tan/ eller Leijon. 4

.

X2

B.Cap.

Then ficrde Boken/
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8. Kapitel.

LAmasces.

Om Mar och Foglar.

Haamo. Sill/
<&itil tfjett
thw

©tff Ctt.
stOM
ftOVa SlllM.

I

Haamss. Then sina Sillen.
Tulpe,Tiirpa. Sköldpatta.
Mamaare,Dwalt; Et flags Fist/ ser uth nästan somLtix/
men icke fa stor/ och rödachtig innan som Laxen/ utan

han harHwit kiöH.

ser

som

HwiiTamick. DlcklM) uth
Lakar/ och ar nästan
fa stor/ men har tunt och bredt hufwud och mun/ ljka
en Simpa. Hanhar en länghwasi tagg pähwarsom
dera sidan om munnen / hwasia som sylar. Har blötare kött an Lakan/ och ar icke mycket benug.
Tzåckamaeaßs. Nal / ther finnesicke mänga stora Alar/
utan sina och nästan torrachtige.
Merstte. Krafwem.
Ä
Kakickaru Abbor.
Mxckseck Skinck. Rödöga/ eller Mört.
Paeskan Skiiick. Nijeögonettet. Neijonögon.The lire där/

stora som tcknmelig alarhar/ och haftva swart och torr-

achtigtkiött.

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

Homijmi , Mijni, Kaak. Duftvor.

Cahaak. Gäas/. Gas-

Hwijquinck. Änder.
Eomuttaraen Hwiquinch. Skiuta änder.

Skee-

Sprakwid N: S.

Om the

e

Skeenach. Trast.
Ma?rack kaak. Gra GA
Wopaeck Kaak. Hwjta GG.
Mochijrick WopsecK SiörensKaak. Ett stor hwjt fogel/ ser
en stor Gas etter Swan/
utb
ther a orten
sommar,
winter
wankar både
och
lurr. Swan.

som

som

Tranan.

Mochijrftk mäersck* Siorens.

etter Tranam

Then stora gra fogelen
"

Ahas. Kråkan.
Kt2nunckuB
En ond fogel/ Korpen/ Korpen och
Kråkan are der ljka til sargen/ kolswarta bada/ liudet
allenast Mllier them at.

Bkappe.

Mkräkan.

Nr en swart fogel/ sä nar twä gängar sä stor som
Nnd/ och har en
sådant Nas/ och
läng
duger
intet
Christen atataoch
smal/
för
halsen
upswalger/
kallas
smä
Aalkraka/ Ordnat han
Han wistas
Olar/ och
fordenstul mast wid watnet som något strömt ar.
I^loc)ve3. Loom.
BketM2ck. Trastar.
M3nunckuB Biorens. Smä onda foglar/ eller
K42FU3 Tiufwar. The are swarta och hafwa en rööd
rand pä wingarna; och are de ljtet störrean Swalan/
/ och ther en
nästan som Trastar. The flyga flocketals
fiyger neder/ ther flä the sig alla ihop neder. The are
Säden/ som kallas kia^, alt isnäla pä den Landz
ftän thet hon gar iax/ och in. til dess hon omhösten iw
bärgas; therförekattas the och Kl^iiB Tiuswar.
en

9-Cap.

Thctsfierde Boken/
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HAcking»
M^

9. Kapitel.
Om Trän och Fruchter.
Skog-

Ooromat Håckmg nijr man. Jag gar

Skogen
skaeckung. Rööroch hwad
Haettog. Träa.
ch«o. TallTraa. Sikåtea^.

lättgt bott t

somwaxer »t& siöstranden.
Een..

O

Sijnfi Tackhan, WalnöteTräa.

Tackquiraénii. Swart'Nötebom.
NäckinTåckhan,. <£tl
fyafm grön barck/
Sållfenbras. Laga Trän

som

wättuchtande.

Tåhkan,

sch are

Hwed.

»
Quiskhaaraen Tåhkhan. Hugga hwed.
Spänor
Tappanåckhan.
NécKecK. Barck.
A
HåcKin?. Jord.
s*ijK. Gräs som ar och mycket iSkogen groft och högt.

Wag.
Pumsha. Ga sachteligen.'
Schaméra, Löpa.
Mochacasrich Schaméra. Löpa härdt.
Undaque Aani, iSni Aana. Thnt ther {magen.
Hacchihåchan- Plantera.
.
Magiis,
i^skung.
är LaudHacchihackan
Plantera
Agna.

■

sensegenteligaSääd.

Mamantickan*

som

Perster / Plommon,

Mamantickan takhan. Persiker eller Plömmonträ.
Schiintach, Pömpyner/ lumpor.

Shij-

Om the^ineljcsnel SpråkMid N- S.
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som

Shijtamen. Water-Lemon. The ån trmda
en Wäijs/
jästmycket
innan
söta och
derball/ are katta
hettan om sommaren/ ty
fulla/ brukas mot den
tbe jwalka och flacka törsten.
Sikattag mijn. Enebar.
Opijmi. Castanier.

som
swara

Sijmi. Walnötter.

Mijn, Mijne. Kirsebar.
skippo. Palsternackor/ Morrötter och andra rötter.
Jéfquem , jgeilkuner,Magiisz. Tmklstt Hwete.
Nackin,

Ollon/ Ekarnas ftucht.

Höppen^s» Roftvor/ Löökoch andra trmda rötter.
N<ifpan, Nöiparing. Sckita ock fiaatå, Tobak.
Hicka oraaton unnar. ®t6m tvål/ fordra dttta.
Nijr rSe Kitzi. Jag säger sant.

Ciutte»
Nifla.

Om detze Larbarcrz satt til at räkna.

Nåcha
Nceuwo

Pareenach
Ciutas

-

10.Kapitel.

-- - -

Uapitel.

i.

99%
*
3.

Nillas
>
Haas
Péefchun
ThEeraen

*

- - --

Atac^: Kiutte.
Atac* Niffa
Atac Nåcha.

*

-

-

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13,

Atack N^uwo

Atack Parenach

-

-

14,
1/.

I^.
Atac^ NifTas.
17.
* 18.
Atack Haas,
Atack Padthun
19»
Atack Thaszmen * 20.
Nifllnacke» Idem.'
Atack Guttas

Niffinacke ciutte,Ciutåbpach

-

2i,scc.

igo.

CiutåbpachCui tte iol«
CiutåbpachNifla» io2.6cc.
rijri

,>
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PijriSimaecka,nel er

l^l tta*
NSei

Samtaal.
KOM

Hljt.
Checka råimaiu Hwad' wil tu hafwa.
Könnanusque téroah* Jag säger ja elliest.
Taan k» mara» Hwadan kommer tu.
Utarijo ©oromat. Långt bort ifrån.
Keko paetton, HwadHt tu med tig.
JSs pottan, mochijrick hwijs hatte. Jag bär kött Med

är uog fett.
som
Kék a tåiman.
wil tu hafwa
Mig/

Hwad

derföre.

Zaeaeband a?tticke. Til afwentyrs penningar,
Mijrikon. Wij wittja byta.
Kek« Kommijre. Hwad wil tu gifwa igen.
Aquijvan. Klädt' Paxickan. Mjf. TamhicHan. <$)*♥
Hypersnn.Hacka. MafTåppi. Coraller.Etznans.Nälar «♥
cheh« ra^nfe Hwad heter thet..
Mätta nooto. Jag wet icke.
TacKtaan. Hwad gar tu/ tager du wägen.
Natahwirfi.. Pä jagt.
Taan Atappi»

Hwar är Bogan.

Wiching hatte. Han är hemma imin Koija/ imit Hus.
iEttichpinacha Atappi, Kan (le jag tor hafwa twa eller
tre bogar.
Pomuttamen cijr. Wil tu stiUta.
Moshjuttamen, Jag hafwer flutit» i
'Påwßt i«s. ml tu lata mig fä Mtet.

-

Mara-

Om Americanef s Spräkwid N: SMåramen. Jag wil köpaaf tig.
Mah. Sj der är thet.
Matta häritr. Thct är icke godt.
Matta ratri. Thct duger plåt tittet.

*6?

Simåchat. Thct luftar illa.
Kotz måtta lachit an. Hw.j häfwer til icke bort Het.
Kipat2L Ja/ rät som In sager/som tu förstäv tig pä.
Måtta nijr Smkatran. Nej thet glör tag intet.
Kotz måtta miraana. Hwj giswcr tu icke bort thet dä.,
Mdramam. Nej iaq wil saljat.
Måtta checcomaramen. Tu får MM sOM kiöper thet

hellen

iEttiche. Hso wet.
Narråfewo raukunti. Jag stöllcker tig thetChécho niir mijre. Hwad stal jag dä gifwa tig igen.
Äiitiche. Det ma tu weta.
■Chaejeh Skomerijne. JagMglftva tig Penningar iA

,

Natt sa/ ratt sä.
Tancketitt poon och. Litet stycke bröd til.
Sm chékitti» Något lijtet til an.
Måtta katten. Jag har intet.
Tanundin. Hwar stal tag tågat.
Nynnar, nasnnar,

Pcc^t. Fä hyt. Paraetmitzi. Gifmig äta.
Eaestßijium. Gif mig dricka.

Känna. Therföre.
Hwarföre.
Nijrmåtzi.
bort.
Kotz.

TacKtaan.

lagZar

Hwart H.

BLomungve. Längt bort sin koos.
Singa asmpaa. När kommer tu igen.
Rcongor, I
winter. SiJKéngor. I
wik.
Morgon.
Apongor, I

P

NifTock-

Then fierde Boken/
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NiflbchKenacKa. 3 öftver Morgon.
Matråppitig. ©it neder och hwila.
Matta nijrtappin. Nej jag har intet tid til at sittia,
Håppi. Töfwa. MitziSappan. At först.
Apitzi tharåffi. . Thet blifwer strart att.
Mochij. Ja wal. chifToo nijr. Jag ar matt nu.
Miöne. Thet ar bestalt/ jag formar intet mera ätaKr^senamen chijr, Känner tu mig.
Mochij nijr Kr^eaamenchijr. Ja/
' jag käMM tiA
Nijr ock chiir. Jag ock tig.
Renåckot huritt. Sa / thet ar tåt
Nijr rarokutto» Jag ar mycket hungrog.
Paeset Poon mitzi. Gif.mig bröd at åta.
Måtta nijr parton. Nej jag gifwer tig intet.
Kotz måtta. Hwarföre ickt.
Måtta mockas^riK nif hatte. JaghafweriNttt Mycket sielf.,
Ältticke ckijr nitåppi. Nre wj tete goda wimner.
Måtta chéko nijr hatte psetton. Jag hafwer intet tit at

sa

gifwa.

rönnjEtdcKe tancketitt. Men litet brödhaftver iag.
Pas^t. Gif mig thet.
Mochij apitzi. Ja / straxt sta! tu fa.

RSkfi Poon. Skar

brödet.
söndermycken
stor tack /
tacksaielst°
PaeaetßHTura. Gifmig dricka.
hatte,
uppe.
Keene, Keene..

Mätta Lis
dr intet wattn
Här
mätzi.
Hia
Sa gar iag bort.
Mkhij matzi. Thet ma tu giöra/ gäck din koos/ i.e. far:

wahl.

Mseaetzi-,. raatzi. Jag gar rätt nu bort'
Nijr »ppe*. lagmed-

MéEtzii

Spräkwid N: S.

Om the
Mastzi naemam,

17l

£(jet åt borta.

Siringve. Jag bliftver rät nu wreder.

Kotz chijr Siringve. Hwarfore bliftver tu stt wred.
Könna chir kommuta ninana paxickan, manum charakirte. Therfore at tu haftver tagit bort tvär knijs/ t»

stalker.

Måtta, måtta nijr kommota,-fuckKÖnna påpi nijr tåiman
chijre paxickan, matta nijr Kattunare. sftt\\/ Jag
Mlintet tagabort tm knjf/ utan iag tager honom fa tv
liest for lust stul/ tag ar ingen röswareheller.
PxtetcL,.aetticke nijr apitzi bakånta. Fä MighONOM lgM

eller far tu rät nu hugg.

Chiir firmgve, måtta^nijr hwifäfle. Ha / astU wred/ lag
ar icke mycket rädd.
N«e bakåata, chijr ock nijr ajuttamen, Kom OC^ M ttljf
sä fä n>j naypas bada.
Måtta niir bakånta, Kanna niir tahottamen chiir. NH
Nej jagnan* intet sia tig eller / ty iag häller tigkiar.
Namnar. Nat sa/ iag forstär wal thet åt
NSe irta. Kom hjt/ tu eller j.
iEtticKe. Jag wet icke tytt
Nas,n«?. Kom / komrhijt Checka. Hwad wil tu.
Chiir Lama?G<a. Ar icke tu
har namnet utaf sist/ ty

sa.

som

tu plägar sista.
Matta naat o. Jag wet icke.
Mochij. Ja/ thet ar iag then

samma.

Ttt är MiN gogif
Mig
de wan/ therfore sa
något sist med tig.
,
chjjr
Matta hatte rankunti
maramen. Jag haftver iNtet
kiöp
at
til stänka bort/
ia far tu.
Sevarasnda, måtta ch^^k hatte, Thet Willt iaq gema
giörai
D2
Chijr Nitåppi, pa;a?t Lama?aes ranxunti,

Thcn fierde Boken/
giöra/ om
penningar: nttniagarbedröfwad/
tycker illa wara/ at tag bafwer inga.
Kotz matta hatte. Hwi hafwer tu icke.

7?»

Tamindin,

Hwadan stulle lag fa.

céWhåtte marameii. Jag hafwkr MM Mg,
atsällja.
ffitticke chiir chalebacksch^tti Jag tanker tU är M parafit,
tngen tinghafiver til bästa.
Mochij nijr matra chécKco hatte, Ja/ Mg äger inge»
ting ttt bästa
Nijr pa?att chi jri j<?ni rankunti» Jag gifwer tig thetta söv
at tu flått giftva m^g något igen.
sä
intet/itta,dock
nijr pXXt jSni niitfk».
■Keene
Stor tack/ MM iag
begarar
tig
igen
inga igengäswor.
stanker thetta
och
"Måteanijr

som

v

HocquajflungocH-lackingzmocha?£Erick,mochijricK Sac
chémanharitt manetto liSha moch^^rick KrinckSmen
mochaeasrick tritea?, ock manotiittut fuhwijvan mara-

Himmelens och lordenes stora Herren Gud al«
han städar wjdaomkring/ och giör altsammans
lena/
wMgen och mat.
nijto.

01Nthe Ämericaners©pviif

N.S.

som

n

Om en Sammankomst och Herredag
de
Väldier ähr 1645. hafwa haAt öfiver the
Swenjka i Nya Swerige / hwar uti deras
3aclckcin2n eller Konung först talar med fin
Son/ om Menighetens tilhopa kallande.
M. H. Taan hatte Achoores?

Hwarest ärettzeSwensta/

Tysta?
A.H. Hopokahåcking hatte ock TzennaKong* The fät
somligt ichriflänaE,©fon^/ och somlige utiNya Göteborg.
M. HXhéko r«e Achoores? HwadMa the Swensta och
Tysta nu?
A.H. R«e, kotz Renåppi inanunckus,kotz r^e bakanta
Achoores anciaröpp; Apiföihurk-t, apitzi paswo mo
ehijriK Mockor, ock hatte Suhwijua-nhuriff taanAcho»
öres Tut£ea;nung.
The faja/ hwj are the Barbarer
hwj
pä
lata the ordet utgå/ at thewilonda
of*/
tia pihialosi Swensta och utrota ch. Thet bliftver
strart aoiDt/ thet konuner snart et stort Skiep/ med al-

sa

sa

lehanda stöna saker ifrån ths Swmstas Land/, ellsr

gamla Swerige.
M. H. Sacchéman Måtzi chijr,taan pijri Saccheman ock
Renappe, chriÄau, ché K» r«e. Far omkring til the
andra Officianteme sch gemene Man afwara/och hör

säja.
athwad the
chijr

Renappe Nitappi, na>e nijr hatte mochij/i.U'. 3.5,3,
rick Öquijvan rSinhufs~, Punck, Hopickan ,ock chécbai
chijr maramam The saja/IHedningarochwj,(Swenste/ Hollandste/ Angelste)hallom god fteundstap o$ eMllanI are goda wanner/ kommer til osi/ wiihaftva

myckeb

Then fierde Boken/
mycket kläde/ kittar/ krut/ bössor/ sch alt hwad t willen Hopa,
Mil.pantar, checka chiir Agga Horn Nifiianus r»e ?
lagförstär/ hwad säger tu Agga Hornmin Son här
om.
H..U. Nijrras: matta branta, astticke Achoores nitasto
ajuttamen. Jagsäjer fom mig tycker likt wam / at wj
welom intet sta uppa dem/ ty de Swensta äro klokatil
at friga.
74

M. H, Niflianus, qui fixi måtzi taan nirana Nitappe,
Saecheman, ock pijri knapps, tirue, chijr maranij-

firaöcKan. Min Son/ tu mäste fort draga hijt och
tjjt/ til wara goda wänner Officerarna, och the andra
Gemene Man/ päbiudandes och befallandes dem/ at
the straxt pra;(entera sig hos mig/ at it)) magom sä rad»

to

hwad wj stolom giöra.
sta tilhopa/
nijr matzi. Ja rät sä/ tag wil ästad/
Nynnar,
A.H.
reser nu bortM.H. Mociiij, pa;aewofixi. Gör thet/ men war intet
länge borta.

Sonen kommer igen och hälsar sin Fader.
A* H. Itta N«k, MattaHorn. MiN Fader M.H. i.e. god
dag min k.Fader.
M.H* Nijr,nijr, niffiaanus Agga Horn. Ja/ här är iag
.

Ksonä.n.

A.H. N«k M.H. nijr hatte maraniito, chéka chiirtiirue,
Fader MiH. tag haftver nu bestalt thet I
fa högt be-

salte.

M.H. Uritt Niffianus, uritt, checka r»e Saecheman?
Thet är wäl min Son / thet tycker mig wäl wara:kä-

re Sonhwad swara Herrarna?

om the HmeliaZnerz Spräk wldN.S.
A.H. ka,?, paeaeTO Niflbchkenacicå.

l?4:

The swaM sä: at

the willia komma t öfwermargon hjt til,oss.

M,H., Chijr Niffianus A H., ock Renappi

mofjutamen

Harte» ,a?tticke Sacehernan rarocutto finga paswo. Tu

Min Son a. H och the gemena/ mätte gä och stiuta
til afwentyrs/ thegodeHernågra Hiortar ifort

rar kunde wara hungruga nar the komma.

A.H. Paentor, apitzi nijr marzi pomiitramen.. Jag förstär w,U thet/ iag wil och råt nu ut och jaga.
The som hafwa jagat/ komma nu dragandes mcd Wilddiuren.
M.H. Hatte pomuttamen? HaftvertU jagats

A.H. Mochij hatte.. Ja/ hafwer tag sä.
M,

H. Cheko hatte? Hivad hafwer tu fått?
At H,, MochljricK Mwsock Harta mochijrick. C3sj

wa fät bäde bligar och Hiortar fult up/ fåmycket si>m
behofgiöres;
M.H. Sickenem matta mofuktamen ? Kalkoner hafwer
tvinga flutit
A.H.. ÄifficKe atacK nifTa Sicicenem.. Jag menar migock
hafwa tolfKalkoner.
M.H. Tappat, tseppat. Nog af/ nog af dä.

Nu är Herredags folket församlatM.It. ckijre
Ärm I
här goda wanner?
Herredags Vännerna swara.
Nijre.
Ja/ har åre t»j.
Huritt, huntt chijr pa?ws\, Thtt år wal och godt/ ware^'

wälkomne.

chijr mattapping. Sttten neder och hwilen eder.
Herredags Männerna
Mochij) niir pocKcjtiiira. Ja gerna / ty wjåre hel/rötte.

swara:

M, H.

Thcn fierde SSöfcn,
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.

Nre 3 ock hungwga
swara,
främmande
The

M.H. ChUr rarociitto ©ch.

mticKe. Ja kan ste wj are hungruga.
olomat ana pumfßa, cliijr ock raroiditM.H, Nooto, chij-r
:
jr
to.: apitzi ch raitzi. laMeti hafwen gått längan

wag/ st are I
och fullcr hungwga: rät nu stolen I
fä
mat.

Tbc församlade

swara.

Huritt. Thet behagar osi.
K1.11.' Jani ha tre, mitzi, mitzi fnhvjjvan Nitänpe, *£f)tt
hafwen 3/ äten / äten alla goda ränner.
Mochij nijr raitzi Jo/ wjskolomgiörawärt bästa/ fä mat.
M- H. Biffurn mitzi ? Lyster Eoer och ducka.
P^tßiffun. <&If olj dricka, WmcKan bij. Thet är söt/
godtwattn. .
Hi» chjsbo, Kéne , Kene itta. Wj are NU rät Mätte Sch
l

walplägade/ stor tack/ stor tack.

Konungens Oration til de förnämste och gemene Man.

M.H. Suhwijuan Nitappe, matta chij-r firingve,kotz
NifljaniÄ Agga Horn p«h<» nöe itta, Könna Achoores
hatte nijr«:ia Tutasnung, ock vicKwmen -mochseaßriK
hatte, maramen cheK», matta Achoores hatte, Kale-

bacKfchétti Achoores,

Nijr apitzi baicintamen Achoo-

res ancKaroppan ock fi-nKattamen i Konna ock matta
-baKanta,matta bachittan, chéK nijr maranijto,matta
nooto. Kotz nijr ock tahöttamenchfjr pjeoewö:Konna
chijrocK nijr maranijto SimocKan, cheKc» maranijtoChijr Sacchéman ock pijri Renappe, cheK» r«e chijr?
Tandarijton Achoores ; matta hatte oquiuan matta
Sinhus, matta HopicKan,matta PuncK, matta aruns,
matta cheKä)hatte marameu; Senaares katte fuhvijvan
Kuritt. Mins goda Wanmr/ thsn ena med then andra

,

Om the ämencHnerz Spräk widN.S.
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pra/ tagen intettil misityckio/ at min (Son A.H. haf
mv Eder hjt til ost kallat/ ty the Swensta bo här vä wärt
Land/ ochhaswa många Skantzar och Sugningar til sina
wäningar: men til at sällja ät os några waror/ thet finn: wj mtet/ icke heller hafwa the nägotgodriförrädsom
os
ticnar/ at wj kunna fä kiöpflaga af them. Om wj stola dä nu gä ästad och sta ihiäl the Swensta och aldelesutrota dem; eller om man al låta der med bliftva. Hwilket wj stole giöra, wet man intet: Therföre är iag glad/
kummo hjt/ at wjmage wara til rädz om thetta fe
at I
(Maanterfamt och Gemena/ hwad råD gifrenoet. I
»en ihar til? Hwad stole wj giöramed the Swenste?
the hafwa intet kläde (h.e.rött/ blat eller brundt Frjs)
intet hafwa the kettlar/ mesiing/bösior/ krut/ lod/ ingen
ting haf the soln the willia sallja åt os; men the Engel,ka och Hollansta haswa allahanda goda waror.
O?åsra af thc förnämsta sivarar
Ni r ock Achoores feii nitåppe, tahottamen Achores.
Wj pä »år sida och the Sweuska/ hafwom intet ondt
emot hwar annan/ utan wjRåttorn afthe Swensta.
Pijri Sacchéman rSe: /Etticke bakittan Achores Könna
mattarutti , matta hatteu chéh» nijr maramen. Aw

Thet worest godtomman
floge ihiäl the Swensta/ ty the hafwa intet iförrad/
som wj kunna fä kiöpflaga af dem.
dra Commendantersivara:

Gemgne Man

swara.

Kötz bachittan Achoores, Achoores Nitåppe, måtta»*
Sheu Kalebackfchétti, apitzi hatte mochijrik Mockor
chisbo fuh-wiivan huritt Hwarförestola wj sä (lä

<-

hial och utrotha the Swensta/ the are ju uti god wänstap med ost/ »j haswa intet at stylla dem/ oftrtöftva
"5

I"

Thenficrde Boken/
Ss the hjt m stor farkost eller stiep/ full med allehanda
goda Saker.

»71

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

Ttt talar Was

samma.
och råt/
Sa flola wj dä intet sia pä the Sivensta och utrota
them.
wj gemene man/ samtyrkia ock det

M.H, Matta bakanta ock matta finKattan Achoores ?

Th< sivara.

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

N«nnar nijr fuhwiivan Renäppi, tahottamen Achoores
nitåppi,nifr Renappe ock Åchores fheu maramen che*
eko hatteu ock matta afuttamen, matta bakittan,Kitzu
Ja råt sä/ wj alle Landsens folk/ infödda/ welom al-

the Swensta stola tvära wära goda
sta the Swensta/
wj
wänner/ och the Swensta och Tysta/ stolom altjd
kiöpstagattlhopa/ hwad wjkunnom haftva/ wj stola
intet trtga pä them och utrota them. Och thetta stal
wara wist och sant/ ware ther ww.

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

ligm ropa/ ja / thet stal sä therwid warawist ochsanfärdigt.
wj dä.wär koosMas*tzi må«tzi. Nu
M.H. Ock piiri:Mochiimatzi. la/j nufara/ h.e4.vatete. faren m$L

resom

ma

Taack»

N: S.

OM tht
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Tacktaan? Hwart Ut dragen I.
Mechakanzioo Til wart Plantaas Land
räntor. lag förstär.
ffitticke i^fkung kifte. Magiifen, i.e. Säden är nu full-

mogen.

Kitzi kifte. Ja/ wist ar hon mogen.
Hi»h# matzi. Nu.sii faren dä Wahl.

Thet ar NN Anda.

ADDENDA

ADDENDA.
1.

Omthe
ras Språk.

Kapitel.
eller

och the-

deffe
som har revan
omtalte och bestrefue arv/ hasivcr lum: ock

Swenstas förstaankomst a denne
swtd thepä
mjt der omkring/ kunnat räl
8

Orten/
som
hwar och en för sig hade sit siirstllte
egen
Sac*heman etter Hfwerste öswersig;
sin
Srräk/och
ibland hwilka the Myncquefler tfferMync*u(Tar woro de
förnämsta/ och särdeles för deras stridzbarhet de namnMtmigste. Thesie Hedningar bodde ,2. mjl ifrån Nya
'vwerige/ och woro dageligen hos de Swensta och kiöp»
stagade tilhopa :Snillat wag t»ar tit deras tand/ ftenog/
fullmed hwasia grästenar/ ibland moms/ barfot och somKgMdes medinströmmax/ at de Swensta matte gä och
marchera t wattnet/ fa at detgick up under armarna pä
dem när the skulle djt/ som gementtgen skedde en/ etter twö
gånger om ahret/ med Frjs/Kettlar/ Mor/ Hackor/ Knifwar/Speglar ochKoraller/ tilathandla om Baftver och
andradyrvare Skinwi^ror; Mm smarta Raftvar ochFlstare (hwilka fat et flags flin somser ut Mm Sablar/
mm
kna 10.3 11. andre

ditt

tbe Myncqucflér

«l

MM med längre här/ och silfwerhar ibland/ ljka

som de

bäftver-samt stvarta Ebästa Sadlarna (och helsmidda
dyrbara
kornstins sällar etc. Sådana uppastin/hadede^Mcet högtberg /
mast at sälja. The bodde
branten,
upföre
at
war machta stvart komma fyrkant
ther hade
befästning
bygd
i
eller
en
medPalzater
the Skantz
omkring/ hwllken de bodde in om/ pä sadanr sät somtilförem pass. 129.finnes aftitat : derest de ock hade Stycken/
sig med/ om det
sina jernbasare/ at stiuta och

som

The äro starcka och ftyfwa b äde unstulle bara tilkrigs.
ga och gamla/ et restligit och oförsträcktfolk. Närde stota strida emot nägon/ bruka de intet Hare^wärjan/ utan sts alla som en mur / ss länge det är en qwar: De
twittgade ock the förraomtattc L^rb^rei- , at wara rådde
försig/ sä at de mätte wara dem underdånige och fiattstyllige; ty de woro intet ss^ manliga at fora krig som
M^ncqveKerne, derförede och woro sIrädda/ at the intet torde kny/ mycket mindre gä til stags emot dem; men
stotadoch nu denne tiden wara mastedets igenom örlog
utödde och forminstade.
och smittosamma siukdomar
!^.
c^lmpanin^
min
Sal.
Farfader
Fördenfiulester
jämwäl
Hedningar/
jnnte
om
et lttet
detta
dese
hafwer
uppäderas
Språk
antecknat /hafwermcm
Vnc2bu!arium
ock welat det här införa och tillägM / til at wisa denätsom är eniellsln desie twckme sammangränsande'
stilnadSpräk
folkz
Iteactfin. En SÖta

M.

En Qwinna.

Swäger.

God WäNN.
Agsndeero. Wj aregoda wänner.

Generoo.

Chanooro-

Spräk.

The

i%i

Chanooro hifT. Jag häller mycket af tig.
jihadajsero. Min synnerligt gode wän.
Otzkanna, From/ god. s

Zatzioore. Koka.
Orocguas. Kött.
Mnadra, danaära. Bröd.

*
,

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

Sifchijro.

©$)

.

-

Ma.

Tsfta. Ney.
Ja.
Honon jaijvo. Jag ar mätter.
Najhha;.

Hifl; Du.
Hije.
Gaija,M.
Har du.
HrjVe. Andra saker.

:
':

Téftagåije, lagharintet.
Ahghoora. Zaband. Me tbe Barbarers Penningar/ 0M
HMkas art och bestaffenhet tilförenep. IZB iförmalt är.

som

Skajaano. Distiare skin/ fe ut
Sabel/ och are dnbara.
"
Sandergarjaago. Bafwer,
, >
Kanjooga, Ajung. Biörnhud.
N«daha»e. EspanstiN.
HrSha» Älgzhud.

.

BiN«. Räf
Skåiraha. Kalkon.

Håque. SkINN.
Kajuncke^ehåque. Skatta
kaatzie. Kom hjt.
Zatznari, War
Achöxa, Strart.

snar-

Avarunfi,

Uti

America,

'ijff

Stor tack.
Katzha gaiie. Hwadhartu.
Kareenach. Kttjf.
Kareenac* téfta hije gaij£. Jag haftver iNgey kNjfät tig.
N«hh» hiff gaije Kareenach. Jo/ duhar kttjs.
T^fta Zo.roncka. Jag förstår intet.
Hije Zaroncka. Men «W förstår.
Ser«quackfi. Du astelack /ond.
Taefta,ta3fta. Ney icke heller.
Älnhoduraada, Hwad Wil tU>
SKaddanijnu. Wll tu jalha eller köpflaganägok.
Anhooda. Hwad.
Katzera.

Kläde.

Anjaza. Stötta.
Khaalis. Strumpor.
Atåckqua- Skor.

Kahöroonta,Kar»da»

18ofJ&

Kazeequara. Sivard.

Tianijgo otthoho.rha>

hafwa derföre
Gryta/

O«ntacK.

Huru mycket penningar wil tu

Kettel.

Kaatzie. Faat.
Karawnta. Steen.
Chanoona,

Tobaks Plpa.

Ojeengqua* Tobak.
Omiffe ojengua. At röka Tobak.
Adagen, Hadoogan,

Uthfiifta. Eld.

Katt tU giöra4lpEld.
Ljten.
Stiinga,
Koona. Stor.
i-2i^e. En Katta,
Abgarii(»,
::
Zaruncka Kah»iéh« uthfiifta.

m

The

Abgariia». Ett HUNd.
Tefta fis chijera. HllNdkN bites intet

Haag».

Hiort-

Skiuta Hjortar.
Kafsha fcha?aenu. Gifmig detta förintet
Chotfis chijrffi. Sihar tag »il gifwa tig
Hie kakhto fchssnu. laggiftver tig
" t etta igen.
Hoo. sota giöra/ det ma wara.
Hoona Sattaande. Jag gar nu bort.
SaraKalia Haago.

sa

The* Myncquefférs

Tiggene. Axe
Raiéne
.
Wifck
JaiacK
-Tzadac*
Tickerom
Waderonv önfkat

-
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Washa

On&at Schaaro

2.

Raiéne Schaaro
WifcK Schaaro.

5» JaiacK Schaaro
"4. Tzadack Schaaro
5, Tickerom Schaaro
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TiggeneSchaaro

Axe Schaaro

i.

>
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RakNlNg. -
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14
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16,

17.
18.

19,
'6. Waderom Schaaro
Ty^eni
d.Washa
20.
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- 100,
8. WashaneWasha
9. Washa neWafsha önfkatioi.
10. Washa neWafsha tiggene 102.
11. Washa ne Wafsha Axe 103.
12. Wusha ne Wafsha rajene_j.
&c. &c.
104.
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Om markwardige ting -Uti
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Kapitel.

Om nägre markwardige och sällsamme tinguti
£g|j|Mfom man hafwer begyntdenne korte Tractaten
|§||S| om America igemen; altfa man ockden samJs^gisjgi ma der med anda / och den cuneufe Lasareu/nagre markwardige och undersamme ting/ deruti M
kortast meddela. Ibland de mänga och ätstiletstutsom
ligestagz Foglar iAmerica, som böra ihogkommas/ syneshar tvål watt nt nämnas en som kallas Canades, och
hattes före wara den stonesta asfoglarna pajorden: Han
är ohngefer sä stor som en Fasan/ och hafwer pä ryggen
och halswa delen af wingama en hel livs himmels blå
Färg/ men under buken och wingama en watachtig och
spelande auror sarga. Stierten och de störste fiedrarna
aro med en glänsande Köttfargbemängde/ och med Himmels-blä insprängt; öftver ryggen ar han gräsfrönoch
glansande swart/ hwilket trafiig ifrån det gula/ blå och
de andra fiedrarna affticker. Det stonesta pä denne sogel/
ar hufwudet/ hwilket med brnn-röda fierdrar ar betackt/
med gröna/ gola och blekblä sammanblandade/ som
samt
gifwa et härltgt sten ifrån sig. Ögneläckcn are hwitaoch
ögnestengol och röd/ seendes ut ljka som en igull infattat
Rubjn / up ihufwudet hafwer han ock enCinobe^tot» fiederbuste/ hwilken lyser såsom et glödandeEldkal. Denne
fogel stal ock wisa sig mycket milt och förtrogenemot bekante/men emot stammande grym och yftig/ stal ock wata hel benagen ätstittige Språk och melodier at efterapa.
Ibland de sma foglar uti America aro ock icke the de
Aa

.

ringaste/

Om nägre märckwärdige
ringaste/
af fomlige nämnas Coiibry,HummingBird
eller Summmden-Voqel/ dem man och billigt fan kalla
de minsta seglar iiv>årlt>en/emetan deras hela kröp/ar fö»
ga längre/ än en let afet finger/ hwilka doch intet genereras fom infeéter, utan ordentellgcn wärpa agMch utim dem bryta ut sina ungar. Det angenätztMste och
soglar bemast ar förundranwardig^t pä/ desic
star ideras fiedrar/ hwilka ihöga färgor/ samt glantz och
wedersten/ wijda öfwergä de stiönestaPafogle-siedrar/
at de gröna siedrarne t glantz och luttre kunna jemföras
med de stönfte Smaragder, samt de röda med Rubiner..
Desie foglar wistas samt sokia sin födapå t; stöne Ameden ena blomman
i-icaniste Blomfalter/ flygandes frän bijn
pä den andra/ uthur hwilka de såsom
fugaboning sig
pä
de
länge
til föda/och/
sittia blommorne/ ftächta och
darra de nlid sim lingar; fa at en sädan fogel tillika med
blomnDN tå giftver et liufiigetoch harligit anseende/ at
man billigt kan na dem begge ttlsammans weden Juvel,
hwar uti en lefwande ädelsten sitter :och fast än de tillika
med lifwet en stor dehlaf sin stiona glanh och fägringbortmista/ sä blifwer dochhos demjemte färgan/ en mycket kostelig och angenähm lucht qwar; Hwarfore ock de Americanijie Owinfolken brnka dem til örhangen/ och för en
serdeles dyrbar klenod och prydnad wio sine öron hänga.
Desie soglar öfwerförasoptarkade til atstAige orter iEuropa, der de
en särdeles raritet uti Konst Cabinetter
upwisis/ fafbm iag och nägre sädane i Afleflbrensj^en
Elise Brenners Cabinet fett hafwer/til storleken CC^fla^
'86

som

som

sma

sa

sa

sa

som

näten ongefer som här hos fogade figur utwisar.

Ibland

Mg Uti

'5?

wart
Ibland fistarna uti America,ar ock walundran
-.
jom
See-Papageyen
flag
pä
Tysta
kallas
de
et
haftva
rätt helt stönaoch glimmande ögon/ hwarutinuan ögnestenen sii lins och klar är/säsom en krystatt/ och uti en ring
utaf samma flagz
influten/ st grön som en Smaragd:
färga ar ock des fiett. De hafwa inga tänder/ utan käftarnesa walden öfresomundre/ beståutaf härdt och starkt
ben/ afsamma färg somfiellen are: de leswa utaf allehanda musielsist/ och kunna emellan desie nämde käftar/
likasom emellan twenne qwarnstenar/ ostron/ mustor/ och
annor jadan stalfist sönderbrasta/ och således maten der utur bekolnma; denne fist stal wara mycket god atäta/ och
mänga utaf dem wäga öfwer 20. marcker.
iastoc/ at
Lraglien
Uti
finner man twanne mycket fistrike Siöar/ utihwilkanär det är dunder etter stormwäder/ finnes
der til stor ymnoghet afen satan feter fist/ sä at Inwänarna bruka denistattet försmör och smälta pä sin mat.
Pä nägre orter uti America finnes ock et flags litet
och öftvermattan artigt fyrfotat diur/ som kattas
ci^i- etter Fliegm-fänger/ somlige utaf dem äroljkasäsom
med Guld och Stlfwer alt öfwer bestickade / och somlige
med gröne/ gule och andra angenahma sargor utsirade;
Aa

2

de

Om nägre märkwardiZe
te giörasig få gemena med mmnissian/at de utan någon
rädhoga ställa sig inhos dem uti deras hus/ hwarest de
ingen städa gtera/ utan faft mehra
huset ifrån flugor och andra siwana Mur ; ywilket de med en siidan
klokhe: och bchändigyet förrätta/ st at inankan sig wäl
deröfwer förundra. Ja de aro sä tatnde/ atde ock wcdmaltjder komma och ställa,sig inpä bordet/ ocft jaga bort fiugorne utafoemsomderwldsittia; desie lägga sina äggj
hwilka de med jord VttUcka/ Mlam denfiedan utafSot>
stenet utkläckas. Sä snart en sädanblifwer ihiälftgm sii
mister han ock sinstiönhet schbliswer helt bleker.
Ibland de diursom kallas inleÄ-.ärocketmärkeltgit
America,
pä tysta namne den FllegendentTiger.
uti
kroppe
på
med atstilligefärgor beHrängd/ ljka som
©ene di*
38

ransn

som

som

de stora Torndyfet Tig.r omr/ oc[)ttlfto?;fe!cafa.ftot
lar; oesshufwud ar immigt och hafiver twenne stora ögon/
en Smaragd: tefj mun
äro gröna och lysa
mycket
starpa klor bewäpnat/
ar med twanne härdaoch

som

som

hwar med han det som honom tvättet til rofz fasthätter^
medan han det förtärer. Dcst hela liff ar med et härdt
Under sina wingar som ock
sch jwartachtigt sthal betäckt.
materia;
ato Maf en tiock och fast
har han och fyra sina
»inget/ sa lena som et Sidentng/ och är for det öfriga
med 6 föttersorsed / hwilka hwar och en haftver twänne
leder; om dagen fångar han flugor/ och andra sådana
natten sitter Jan pä trän och siunger.
smä diur j men om
ock
Der finnes et flagz flore stugor som de indianer
katta Cucuyo,hwilkä nattet gtfn>a et fa starkt stenifrån
fg/ at man icke allenast på teför/.lanbruka dem istället
ftc livs och wägwOre; utan ock ter wid strifwa / och
den

ting Uti Americ*.

Hy

den granuesta styl läsa- Nar de indianer om nattetid wil^
lia anställa sin jagntng/ ja pläga debinda sådana wid sina händer och fötter hwarigenom de da wäl kunna den
Sädane lysimde Flw
sawlna förrättasåsom om dagen.
nat
gång
om ett
uti Skansen- chnftina.
gor haftva ock m
iNya Swerige/ strämtalle Soldatcrnc igewär; tet
at the fingo se et stycke der ifrån sädane flugor tilstot myt'
kenhet tätt. och liust lysa/ mentc the intet annat än at fienden med brinnande luntor skulle kommit anmarche-

sa

rånats.

Uti Peru waxer et flagz gräs/ afhwilket ömen siuk
fat något ihanden/ och han bliftver der öfwer ängstig

och bedröfwat/ blifwcr han säkert död/ men wisar han

sa

sig glad/ kommer han til hälsan igen.
Chili uti dalen Lampaa is,mjl lfran St.Jago,fine^
I
Ocymi eller BaQUca, 'en hand
©ef en örtsöm str ut
i
hög hwilken dageligen omMidsomarsmänad är öftverpärlor / achtas af de Ametäckt med Salt-korn ljka
mt)c£ét
högt
mericaner
en fin delicat smak.
och hafwetgms
Uti Virginien waxer et stagz
som' af the Engel©rafj
eller
: det hafwer
Seuden
ffa kallas Silcfce-eraffe
uppä
länge och smale blan/
hwilka är en fijn glänsande
Subftans, den
tages ochspinnesder af god Siden;
ätstilligt
stagz tygblifwcr wafft
sedan
hwarutasjorden
widN.SMrige sinnes öfwerfiödigt med
Pa
der iwatMusilor och allehanda staler / samt annat
synes
ligger;
giftva
ntt och Siöstrandcrne
tilkänhwilket
na /
Det landet fordom stola städt under watn. Jordman haswer ock der den att/ at man kan m Nag och
fä Korn igen/ och nndertjden ja ut Korn och bekowma
ln§. 3,Lindftröm beHltar.
Mg igen/
28®

som

som

samma

som

som

sa

som

Ommärkwckdlgt ting i
Wid N.Swerige tsarer ock et litet trä/
ut
Savan,
kattas
der
nästan Enebärsträ/ och
hwilkct
stal haswa den kraft/ at det et Stod kan gtora oftuchtlamt/ och innan nagre timar ett otidigt söhl frambringa/
om man allenast en hals hand full der af giftper henne
in: fom Mag, A. Nudmanberattar.
«På öttHifpamoia ar et gausta högtberg/ wid hwilfete fot ar en wijd och storkula 500.steg ifrån Haswet belägen: ingången eller gapet på denne kulan är ljk en stor
port eller dörpå et stort Tempel ibochtwjs formerad. I
dänne kulan hafwer sig en gäng en steppare / efter den
Spanske Gouverneurens befalmng/ wägat med nagre
stiep; Varifrån han meD största lifzfara änteligen är
kommen/ och berättat/ at der uti många floder igenom
förborgadeCanaler/ löpte tilsammans såsom til et hol eller pump/
förorsakade ätMige wattuwärflar och

190
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som ser

som

som

buller samt brusande.

UtiFlorida, en halfmjl ifrån De^ranfoflaé Fästning/
ar ahr 15*49- 29. Aus^. en Liungeld af Himmelen neDer^
fallen/hwilken förbrantall grödanpå markene och foglamailuftm/ samt upwarmt sä watnct/at fistarna til stor
myckenhet aro Der af döde blefne. Sedan denne Elden
hade i3 dagarbränt/ förorsakadedet en osundLufft och mycken stanck/ hwarutaf ock mängamennistior äro blefne döDe/fomCapit. Laudonniere ibland ätstillige anDra märkwärdigheterisinastnfter förmaler.lastuteligen: Store

<lro Horans VOåxt i alle Land/ ock ibland alt
Folk/ tyensom acetat ther nppä/ han finner af $*
dam stor klokhet.

De Feel som inkomne äro iTrycket
skola således rättas.

PAg.g.'
itwi.Adventuum, Idé
M. wahror.

l.2;.hwaror/läs
AdVenfum.
p.27,1.'8.t1k/lästil.l''44 l.l.Bcrsthen/läsPärschen.
p. 52. l.1. nägxc/ läs nägre. p.s:. l.9- än/ läs are.p. sf.i16. fnifjt#
l>arhct/ läs fruktbarhet, p.j-7.1. 4.Africamoc^Magellanicam, läs Africam, Americam och Magellanicam , ibid. J. 30. Cammiillaricr, läs
Commiffarier. p. 60A.18-förkoftanae/ läs förkofrande. p. 61. l. jr.
waff/ läs pasi. p.pol- ,8. wenl./ läsunderdånige-ib!6.l.24.wänlige/
läs undcrdamgst- p. 91.l.14.hade at denne/ läs hade/ denne. p. nu
l.^.ftuentlig/ läs fteuntlig. p.i;^. s. »6. storeken/ läs storleken.
Elliest finnes ock här wäl nägre fint sma Trpckfeel/ såsom Boksiäfwer och Comata antingen försatte eller utlatne / hwilke dm
Zunstige Läsaren sielf behagar til at rätta.

