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DE COLONIA NOVA SVECIA

IN AMERICAM BOREALEM DEDUCTA

HISTORIOLA.

Jfinera illa, periculorum et audacias asque plena, quse vulgoIVikingcifärder adpellantur, licet iis, qui istius modi Expe-
ditiones periclitati sunt, id plerumque fuerit consilii, ut aut
bonis exuendo alienas gentes se suosque ditarent, aut acce-

ptas clades graviter ulciscerentur, cum ceteris tarnen populis,
vel ex ipsis periculis , nobis fecerunt commercium. Cum
post introductam Religionem Christianam mox cessaverunt
piraficae hae expeditiones in patriam nostram, situ mercaturae
in Scandia forsitan maxime opportunam, abhinc immigrasse
constat peregrinos, qui pedetentim crescendo, eo processer©
potentiaa, ut vel nos ipsos alienae ditionis reddere homines,
experti sint. Hi peregrini negotiatores, quibus ejus temporis
Clerici, aut socii, aut saltem fautores erant, oppidanis indi-
genis omnes fere quaestus surripuerunt, industriamque debi-
litarunt eorum, qui propria rura excölere patriasque vere
consulere ausi sunt. In regionem nietallicam ministros suos
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ablegarunt, qui ses rude et ferrum i) parvo pretio emerent,
fabricata mux taxaturi. Piscationem circa litora Scanias sum¬

ma ope exercebant: Scanor et Falsterbo proprii eis erant
loci, ubi merces deponerent. Fames vero auri hos vagos et
audaces casuurn captatores eo deduxit audacise, ut Gusta*
vus I, magnus i lie rex, necessiiate ipsa instigante, primum
illis eorumque mercaturas comparäverit naufragium, nepoie
Gustavo Adolpho traditurus, rem ad finern perducere 2). Ea
opinio, quae prioribus sub ternporibus apud cives increbuit,—
ut scilicet necessiiates vita ab alienigenis patriae adferri, la
rnaxirno lucro nobis ponerent — in dies vigente sapientiore
spiritu, jam explosa erat, proavique, conspicua facta pere«
grinoruin avaritia, se deceptos confitentes, criminari incepe*
runt malas artes et fraudes alienigenarum j qui oinnes pro*
vincias peragrando pretium mercium augerent. Gustavus
Adolphus igitur his incornmodis rnederi constituit, legemque
de comrnercio MDCXIV promulgavit, qua mercatura oinni-
urn alienigenarum ad certos restringeretur portus, et quidem
primum Holmiae, Calmarniae, Nylösce, Gothoburgi, Suderco-
piae, Norrcopis, Nycopiae, Telje, Wester vik , Ge va! iae, Aboie,
Wiburgi SC Revalise 3); porro edixit, ut mercatores, qui lu-
cello quodarn mercaturarn ad venaruin illicitam adjuvarent.

i) Sandels, Praesidii tal i Vet. Acad. om Förhällandet af varors in-
och utförsel till och frän Sverige: — "För en tunna salt låt Lybec-
karen betala sig med ett skeppund koppar; för en tunna morötter
med ett skeppund tackjern , och få vidare." — p. 31.

2) Cfr. Vitt. Hist. & Antiqv. Acad. Handl. T. II.— Flintenbergs
Afbandl. om Hanfeftådernas handel med Sverige.

3) v. Stiernman, Samling af Kgl. Bref, Stadgar och Förordnin¬
gar angående Sveriges Rikes Commerce m. m. I. D. p. 592, cfr. För¬
klaring öfver några puncter i Örebro Handels-ordinantie d. 23 Febr.
1615«
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eorumque essent ministri, mercibus suis privarentur, ipsi-
que, si ssepius mulctati legem tarnen contravenirent, in exi-
lium ejicerentur; MDCXV omnes etiam mercatores peregri-
nos in oppidis concessis diutius quam octo hebdomades rema.
nere afque merces per agros in aliam urbem transferre ve»
tuit. Mercatores etiam Svecanos, insistens vestigiis immorta-
1 is Gustavi I exhortabatur, ad merces suas expottandas navi-
bus propriis, sed penuria naviura coactus fuit privilegia då¬
re Societati Navali MDCXXIX, qua) pro quercetorum usu

publicorum sexdecim näves tonnarum 1200 usque 1800 pa*
ratas haberet,* et ad mercaturam faciendam et ad bellum 4).
Restituit Edictum Norcopire anno MDCIV, quo ab Ordini-
bus Regni erat sancitum, ut omne ferrum rude in baculos
excuderetur, oppidanique officinas ferrarias instituerent —— pre-
tium seris , quod ad extraneos v i 1 i exiit, exauxit, instituen-
do Societatem Mercatoriam MDGXIX, quse eam in sere ex-

coquendo poneret industriam, ut post tres annos nul¬
luni ses crudum exportaretur 5)— prohibuit, ne argenti quid
exportaretur, tanta enim erat penuria ejus metalli, ut ne
quidem ad nummos exsignandos sufficeret — privilegia de-
nique dedit, quo prassertim urbana opppidanaque vigeret in-
dustria,

Angusti commeatus insimul ac extraneorum industria
importandi vel ea, quse ad vitam sustenfandam necessaria in
patria facile parari possent, in oppidis, vix adhuc nato ar-
tium vigore, vix incalescente vere civili fervore, maxime

4) Modeer, Utkaft till Sveriges Handels Hiftoria. f. 79. Privile¬
gium for SkeppsCoropagniet. Stockh. d. 26 Jan. 1089. v. Stiernman
i. c.

5} Bref om KjophandelsCompagniet d. 24 Julii 1619. ap. Stiern¬
man) 1. c, cfr. Sandels, 1. c.
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contulisse vldentur ad instituenda Collegia sie dicta Opificitm
(Svethice Skråii). Leges plures adversus perturbationem com-
mercii, quoe ubique in Svecia dominabatur, latas erant: nec
eis obtemperatum. Necesse igitur visum est terminis insi-
gnioribus opera rustica ab urbanis separare, ut asdificarentur
urbes ac frequentiå civium florerent, et meliora opera con-
conficerentur , postquam multitudo hoininuin in unurn locurn
convenisset. Vestrogothi vagantes in aliqua urbe considere
jussi, et ad justam mercaturam adjuvandam Bircarlis condi-
tse urbes Sundsvall, Söderhamn, Umeå, Piteå, Luleå, Tor-
neå , Gamla et Nya Carleby 6). Plures quoque novse postea,
jussu regis, condioe sunt ac privilegia obtinuerunt, ut Go-
thoburgura 7), Säther, Sala, Alingsås, Norrtelje et Borås g),
juraque veterum urbium confirrnata sunt et aueta.

Tales hic Juvenis Rex subiit labores,ita animo viribus-
que innisus est ut in Patria rnercaturae succurreiet, depri-

6) Hallenberg, Gustaf II Adolphs Hiftoria* D. IV. p. 865.
7) Vide Celsium, Kon. Guftaf I:s Hiftoria D. T. pag. 303: Go-

tboburgi condendi confilium jam Guftavo I erat; — fed hsec urbs de-
mum condita eft MDCV1I a Carolo IX. Anno MDCXI Dani urbem
vaftab3nt, incolaeque in oppidum Alingsås migrabant, donec Gutta«
vus Adolphus iterum urbem sediflcaret ac privilegia conflrmaret.

8) Modeer, Sv. Hand. Hitt.p. 138. Proportio erat urbium, bsec circa tem¬
pona, MDCXX. Gefle ac Aboa ad Holmiam ut 135-f- ad 396; Arcifia,
Arboga et Norrcopia ut loi-f-; Upfalia, Örebro, Nycopia et Suderco-
pia per medium ut 84; Hudiksvall, Köping et Telje ut 56; Linco-
pia, Carlftad, Marieftad , Hernöfand et Uleå ut 35; Wettervik, Wad-
ftena, Hedemora et Enköping ut 2g-|; Skenninge, Lidköping, Streng,
nås, Brette, Ekfjö et Rautno ut 22; Torsbålla, öregrund, Wafa, Bor-
£0 et Helfingfors ut 16; Sigtuna, Skara, Wexiö et Björneborg ut 135-;
Bogefund, Hjo, Wimmerby et Skofde ut II; Öfthammar, Philipftadet Nådendal ut 6; ac Eahlkoping etTrofa ut 4^
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merefque dominationem Commercii Peregrinorum, quse prse-
cipue, dum intacta adhuc floruit Urbium Hanseaticarum po-
tentia, patriae gravis, succum sanguinemque in aliena fere
deportavit ora. Si hac in caussa privilegiis, quae liberiorem
mercaturse spiritum non sapiunt, largiendig nimium credidit,
si ex his saspius non provenerunt , quos animo conceperat,
fruetus, condonandum est aliquid ingenio sui sevi ; et si talL
artificio justo plus tribuit, in hoc tarnen non errasse videtur,
quod privilegia, si in adulta jam artibus civilibug civitate
plerumque nocent, in excitanda tarnen primum et ordinanda
industria salutaria esse possunt, Utcunque est Magnus Gu*
stavus Adolphus, qui felicibus armis nomen Suecanura ad
fastigium glorise evexit, artium etiam fabrilium et mercaturae
in patria pater idem merito salutatur.

Jam dudum immensse di vit i ne Begnis Hispaniae, Portugallias-
que, ex novo detecto orbe et duabus jam Indiis redundantes,
semulationem aliarum etiam nationum excitaverant. Vestigiis
instabant Angü, nec segnius Batavi pro libertate pugnantes,
armis non minus quam mercatura contra Hispanorum poten-
tiam validi 9]. Exemplum hoc illustre et magis in propin-
quo positum imitationem traxit Septentrionis. Studium in lon-

9) In Svea Rikes General-Handels-Compagnies Contract ap, v,
Stiernman I. c. p. 914 dicitur: Thet Sr nåftan otroligt, hvad ftor (katt,
Rijkedom och fordel de Spanifke nu uti 130 Sr utur Africa, Afia, A-
merica haft och njutit hafve, fS ftor att fordelen uthur America alle-
naft fig Shrligen' till 2o millioner Rdr. eller trehundrade gSnger loo,
000 Daler Svenske, ftrecker. — — — Till hvad ftoor Rikedom de
förbundne Nederland uthi 40 Sr komne aro vet man nogfamt. — —
Alla thesfe företalde Profit och fördeeler hafver thetta Konungarijket
Swerige intill thenna dagh, mift och warit förutan. Fufius hsec
commoda Usfelinx explicat propria Disfertatione: Förklaring öfver
HandelsContractet Stm. 1626 4:0*
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ginquas Orbis parfes expeditiones parandi novisque oris co-
lonias condendi patriam etiam nostram invisit, nec a Bege
qui magna ausa in deliciis habebat, alienum erar, Status rei
nummariae, cum ea raritas esset monet$ patriae, ut per id
tempus emtiones nummis Suecanis factas rarius invenieris,
quam externis vel commutatione mercium, — paucitas
privatorum, qui thesauris et fide exhausto iErario succurrere

valerenf,<—• temporum angustiam quibuscunque modis ßublevan-
di necessitas, ——spes denique credula opes et divitias , prreser-
tim aurum argentumque, hac via facili negotio comparandi
in caussis fuere, quse tale consilium , etiam in turbato ar¬
mis patriae statu, commendabant. Neque auctor defuit. Will-
lielmus Usselinx, Batavia oriundus, cum sua in patria, ut
videtur, res parum feliciter gessisset, Sueciam ad i it. Pri-
mum 1 itteris Regiis d. XXI Dec. MDCXXIV datis veniam
obtinuit Societatem instituendi ad mercaturam in omnibus ter¬

rae partibus, vel ut verba ferunt, in Asia , Africa, Ameri¬
ca et Magellanica, exercendam. Mox privilegia et conditio-
nes hujus societatis coraparuerunt, adjuncta exhortatione, qua,
auctor ipse, jam dictus Usselinx, omnia quse exinde patriae
affluerent coramoda, copiose persecutus est. At licet Regia
auctoritate cives universi, ut huic negotio se faciles praebe-
rent, invitati essent, pecunias tamen tenuitas, quaj apud societa¬
tem deposita est, effectui obstitit. Itaque Gustavus Adolph us
literas'publicavit, Holmias d. II Jul. MDCXXVI datas, in qui-
bus, alienigenas quoque, ad rem istam utilem pro ratione
facultatum adjuvandam exhortatur. Comitiis prirno.MDCXXVII
conscitum ac decretum est in annos XII, ultra fretum Ga-
ditanum 10) soli Societati Mercatorice generali dictse (General

10) Quot commoda ex bac focietate Svecia capere posfet, expli-
cat disfertatio Usfelinxij Förklaring ofver Handels Contractet, his ver
bis: !'Then förfta och fornåtrdigfte nyttigheten, fom här uthaff skall



HandelsCompagniet) sive Svecance societoti Austvall concessum,
addila venia nomine Regis, arces et urbes asdificandi et fosde-

förorfakas , 5r t. Gudz åhra igenom Evarigelij foortplnntering — 2. Att
hans Konglige Maj:tz och Rijkfens Drastzel och inkompft skulle hår
igenom högeligen förbättras, föruthan något Menige mans befvår; •—
3. Skall thetta ftorligen tjena til att lijfa Menige man ; och föruthan
thesfe almennelige nytcigheeter, skall hvart och ett fiånd i fynnerhet
förnimma ther en ftor fördel aff." — Et in alio loco hujus disfertatio-
nis dicit:''Hvad nu wijdare Seglationen anlanger, therpå har thetta
Rijket mycken fordeel för andre Land, med Hampnar, Tråwirke, Vi-
ctualier, Arbetes Löhn, Koppar, Jern, Ståål, BeCk, Tjåru, Skytt,
och annan Krijgsmunition. Inwånarna hår i Landet are itt hårdt Folck,
föm kunna fördragha Köld och Heeta, åre lärachtige, behendighe,
käcke till Sjoös, hwilket ther på år til feendes, i thet the tåras \vå-
gha figh på slött® och ringe Faarkofter, icke allena innan Sk åars, U«
than och uthi willande Hafwet. Ther till raedh åro the fin Öfverheet
lydige, rirgi benägne till Myteri och Uproor, hwar medh the öfwer-
gåå månge andre Nationer och Folck* Them feelas ingen ting, alle-
naft at the öfsva fig til at blifva förfarne till Sjöös, ty them uppå för-
ftånd, fnellheet, och modh altzintet brifter: Och ther the blefwe nå-
goth lithet öfwade, skulle the låtteliga gifwa godhe Skips Timber-
mån, helst medban the måfi; allefamman vveta att umgåås medh Bila."

"Hvad anlangar åthfkillige Handwercker, nemligen fijnt Lerefft,
Kiådhe, Saijan, Boy, Bombafien, Baratt, Caffa, Kraamgodz, etc.
få wårckas flijkt ganfka ringa hår i landet, endeels förthenfkull, att
ther til feelas Tillfång och Materie, fåfom och att man för thenna
tidb icke hafwer will uthwågar til at föryttra Wabrurna, om the til
en ftoor myckenhet hadhe blifvit tilwårckade. Men på förnufft och
fnellliet hafwa the ingen brift, ty man feer at Bönderne kunna alle¬
handa Hundtwercker: The timbra, fnidkra, fmida, baka, bryggia,
wåfvva, färga, förnma fkoor och klådher &c., ther medh the alle Na¬
tioner uthi Europa öfwerlegne åre, få at uthi andre Land fkulle nåftan
ingen figh underfiå at letnpa fin Hand til något Handawerck, thett
han icke hadhe lårdt. Huftrurna och Döttrarna göra många konftiga
Saker både medh wåfxvande och fömmande, och andre luftige Konfter,
hwarutaff fynas, at the åre förfiåndige och finnrijke nogh."

!'Thet år wåll fant, at the hår icke kunna komma til then fulkom-
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ra jungendi, et qua? sunt generis ejusdem. Rex insimul ac
multi bonorum civiurn rei huic prouaovendae benigne succur.

ligh?t, fom finnes uthi andra Land, ther man altid blifwer widh itt
åmbete, och ther uti framhärdar uti en rumlig tidh , Man eflfter Man,
ifrån Foråldrarna til Barnen. Men thet år icke under. Ty lijka ftfom
almeent fågesi Uthaff hwart och ett något, och alzintet uthaff ak: Så
3r wåt icke mogeligit, at then fom flår fit finne på få mångahanda fa-
ker, och icke blifwer widh enahanda, fltal kunna uthi alt eller och en

ting fårfkilt öfvergå andra, eller komma til någon fulkomlighet. Ty
thet år oryggeligit, at then fom hafwer minne och förflånd at han
kan medh en hafi* låra och uthaff fig fielfif påfinna något, then famma
fkal och wåll blifwa perfekt och fulkomligh, få frampt han ifrån Ung.
domen blifwer och öfwar figh uthi enahanda."

"Somlige åre i then meningen, at thenne Nation fltal wara til o-

måteligt maat och dryck, fåfom och låttia tilgifwen , och wil forthen-
fkull icke begifwa figh på något ftadigt arbete. Huru bår om wara
kan, låter jagh blifwa i fitt wårde. Men om thet ån få w0re, will
jagh icke uthi then mottan förlkiuta then Engelfka Nation, fom medh
thetta okynne år nogfampt bekant : Thetta oanfeedt få fynes uppåthem at waanan år then andra naturen. Ty fordom plågade all Ull
föhras uthur Engelland till Nederland, ther hon bleff fpunnen och
Klådhe aff giordt, hwilket fedhan fördes åter till Engeland igen: Lijkafom nu skeer uthi thetta Rijket medh Koppar och Jarn , thet man utbforer,och fedhan thet år uparbetat, föhrej thet hijt igen.. Sedhan hafwer thet figh
uppååtskillige tidher tilldragit, att en hoop Nederlendare hafva begifvit
figh uthi Engeland och begynt ther beredba klådhe, fedhan och i
lengden Boii, Saijan, Nååken etc. Hwilken legenheet, tå the Engel¬
ske wordo warse, giffte the fina Barn till Nederland, på thet the
ther skulle låra Åmbeter, hwilke så ftorligen theruthinnan tilltogho,
at innan någre fåå åår, jåmvål och i nårwarandes dagh, nåfian heela
Europa blifwer uthaff Engelskt Klädhe, Boij och Kerfu forforgdr, hwar-
igenom thet Landskapet hafwer med thy brede widh annan Handte¬
ring figh så forkåfrat, at thet nu for alla andre uthi Rijkedom och
wålftånd florerar och ofvergår. — Hvilket alt igenom thetta Compag-
nietz mednel skal hår och så kunna bringas påbanen, så wål uthi
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rebant. Jam Vero aderat tempus, quo Gusfavus Adolphus
prsesidii caussa vocatus ab afflictis in Germania Protestant«*
mö addictis civibus, ipse pro eorum libertate patriaeque secu-
rilate generöse glorioseque pugnans , patrio solo procul remo¬
tus, immaturam obiit mortem. His omnibus factum, ut prae-
sidio sutnmo orbata, haec (cum Societate Navali an. 1630 con-

juncta) Societas fere disolveretur. Eatavus quidam alius, no¬
mine Menewe, vel Menuet labantes Societatis animos erexif,
tnoxque sejungenda membra iterum conjunxit. Hujus auspi-
ciis, näves duae, nempe Colmars Nyckel 8c Fogcl Grip Gotho»
burgo exeuntes, salvse appulerunt promontorio ad Fluvium
De la Ware in America Eoreali silo anno MDCXXXVIII.

B.

the tihvårckadhe Handwårckens foryttrande, fom åre gjorde uthaff
den Materien hår i Landet faller, fom utaff åtskilljge tilfång, thet
Compngniet införskrifwer» och til thefs tillwårckande behofwes, så-
som år Silcke, fijn Ull, Bomull, Bomullsgarn, Lijn,etc. Hvilket her
åfwen så vvål som på andra orter ftår til giorandes , fårdeles i Neder-
land, ther the måft alle Materier, til theras Handtwårck tjenlige , mo-
fte forsk:ffa figh uthlendes« Och thet fom mehr år, hafwa the icke
uthi fitt Land , thet som behöfwes til Skepsbygning och uthruftning,
thet wij dogh meftedeels hafvve uthi thetta Rijkef. HwaruthafF nog-
famt år til feendes, at her år få godh beqvemligheet till Kophandel ,

Seglation och åthfkillige Handwårckers tilredande, såsom uthi noget
Land uthi Europa.1'

"Til Sjöfaarts Handelen hafver thetta Konungerijket så godh lä-
genheet och tillfalle, fom nSget annat Land uthi Europa, til at för-
fenda the inkommande Wahrurna både uthi Weiter och Öfter, allden-
ftund Staden Gotenborgh år for Skepens Aff- och Tilltågh beqvåmliga-
re och båttre belågen ån nogon annan Stadh widh Norre Haafvet, all-
denftund man behåfver ther icke mehr ån en Wind, ther man på an¬
dre Orter måftedeels tvånne Winder hafva tnofte.'' — —

Ii) De hac Emigratione prima Auctores disfentiant. Th. Cam-
panius in Hiftoria fua, de Nova Svecia, ait: "Ehwad tiden egenteli-
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Fruglfera hasc et lasta regio, omnibus naturse thesauris abun-
dans, coelum serenum, aérisque salubritas ea voluptate per-
fundebant Svecanos, ut hunc locum Paradisi nomine saluta-
verint. Schmidt 12) iu Itinerario de Virginia 1622 ait;
"Skulle then gunstige Läsaren komma i detta Landet, så fin¬
ge han wisserlig se en rätt Lustegård uthi Verlden; ty det
öfvergår alla Landskaper uthi Europa och A.merica uthi lu-

gen widkommer, Tom detta landet år af de Swenska befeglat och
med folk befatt, så år det skett uti den tappre och fegerfamme Hjel-
ten Glorvördigft i åminnelse Kon. Guftaf Adolphs regementztijd.'' —
Björk, in Disfert. de plant. Eccl. Své. in America, pluresque alii emi-
grationem primae Colonise anno MDCXXVlI esfe factam narrant, et
anno MDCXXXI sediftcationem caftelli Chriftinse. Hsec vero Hiftorica
carent auctoritate, iisdem igitur nulli fidem habemus. Acrelius, quietiam Hiftoriam fcripfit de hac Colonia r hoc non esfe factum prius
quam circa annum MDCXXXVII, et quidem ductu ßatavi Pet. Mene-
we aut Menuet, pro certo adfirmat- Quo probetur, epiftolam quan-
dam Prsefecti Batavi ad Menewe laudat die VI Maij MDCXXXVIII
datam, in qua aedificationem caftelli vetat. Puffendorff in Comment.de
Reb. Sv. Lib. XIV p. 506 dicit; "MDCXLII Joannes Princius in No-
vam Sveciam in America feptemtrionali fitam Gubernator mittitur, no-
vse Provinciae res ordinaturus, quo sliquot ante annos mercatores qui-
dam Batavi aufpiciis Reginae Chriftinse colonias deducere coeperant."
In Collectionibus Palmskioldianis , quae in Bibliotheca Regia Upfalienfi
depofitse funt, hoc quoque de Colonia Nova Svecia deprehenditur do-
cumentum: Een berettelse om Nova Svecia uthi America: "Men nu
hafvve wij thetta landet så befat, bebygdt och Investierat alt ifrån A:o
MDCXXXVl alt intill the Hållendares anfall, fom lkedde A:o MDCLV"»
Alio loco annum MDCXXXVIII idem Auetor habet. Guftavo regnante
fi h?ec deducta fuerit Colonia, qusedam certe ejusdem monumenta
conspicua fuerint iis, qui poctea ad hune de quo loquimur, vene-
runt tractum; certe etiam pofteriores de prioribus colonis narrasfent-—
De Colonia vero deducenda confilium prirnum licet tunc non effectui
datum, tempore jam Guftavi Adolpbi captum fuisfe videtur.

12} Cit. a Campanio, Beflirifning om Nya Swerige,, p. 28..
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stige och segelrike Vatn: I detta Landskapet a're ock sköne,
höge Bärg, nedrige Dalar, och andre friske Vatn: warandes
der all ting skiont och härligt, att man wäl kan säja, det
Gud hafwer såsom tillijka, och på en gång, uthi detta Land.
skåpet, welat Menniskan för ögon ställa ett konstigt exiract
och afbildning af hela Werlden." — Hic locus, mercando
opportunisslmus et in amoenissima Americae parte situs Iseta
auguria futuras salutis recens adventis colonis pracbebat ij)

ig) Coli, Palmfköld. T. 74. (Etn Berättelse om Nova Svecia u-
thi America) pag. 146-151. Nova Svecia år belågit i Norre delen af
America under then 38 å 40 Lat. Bor. uthi een linea med the (Fran¬
ska) eller Azores oijar.

Thess Elff eller Rivier ftråcker figh ifrån inloppet wål 30 mijl
allt upp till thefs Strömande ftoore alfall Nord-Oft ; thijt upp går flood
och Ebb alla fex ftunder, att man thijt med Fahrkofter kan upp och
nederfahra , Baijhen eller Inwijken år nije mijl långh allt itrSn inlåppet
wid Capo Hinlopen ock Capo Maij (Een Mijl wid pafs frånlkilda) allt
"upptill TråUdden (eller Bohmekens hock ; och år hon bredaft emellan
Öfter och Wåfter-wallen , 6 å 7 mijl.

The Ameriske 'nwånare kalla thenna Baijhen Poutaxat, och kalla
henne the Engelske Delaware Baijhe af Mot?r. De 1'Avare, een theres
Capiteine som thetta Rivier under Amiral Jacques Chartier Anno 1600
uptäckt hafwer. The Hållendare kallat Sud Rivier van niewe Neder-
land, effter the thet andra kalla Nord-Rivieret, ther the i Nya Am-
fterdam och i Renselas wijk &c. åro besittiandes. The Swånske kal¬
lat Nye Sweriges Elfwen , och heela Landet, på både sijdor up til
fallet, Nya Swårige, thet wij igenom kiöp och gifto af ågandernemed
råtta kunna praetendera och påstå oss tillhöra.

Thetta land allt uppåth till store alfallet på både sijdor om Rivieret
"åhr itt öfwermåttan skiönt land, med en god sund lufft begåfwat,
sielfwa grunden af Naturen så godh och fruchtbahr» att thet sjelf år
alt uppåth bewuxit med Eek, Walnöte, Castanie etc. Koftelige trån
och winrankor, kostelige krydder och gråas j kunna ock alle the Så-
der, som wid jordbruk i Europa wåxa, ther mångfalt mera frucht
gifwa. Ja år ock ingen twifwel upå att ther tråo af mångfalde fruch-



De Aboriginibus passim solum emebant, quod a Cap Hin-
lopen usque ad locum illum, qui ab Indiariis dicilur San ki¬
lans, flumen Delaware penneat. Tntus ille tractus terrze in
longitudinein circa triginta milliaria Germanica patuit, inlå¬

ter ifrån Europa wål skole wåxa och båra ; E. gr. Åple, Pårun, Flom-
tnon, Persicor, Apricos, Wintrå, Mispel, Castanier, Mulbårs trå och
andre koftelige trån till frucht och annor nyttj!.'Men ther kunna hellst wåål plantas Wijngårdar, Fijkon, Mulbåhr,
etc. som bättre sedan beplantade, belöna skulle, än the som nu wil¬
de wåxa.

Thetta alt kan bäst på wästre wallen fortdrifwas , ty östre wal¬
len år sandig och morasig grund, icke rått så sund, ther trifwes icke
heller så löffwige och fruchtbare trän så wål, uthan mehr Tall wåxer
ther, och andre skarpe ock barrige trän, på en stoor del theraf;
dock år grunden icke så ofrugtbar ther till Såd, ther han worde
rått brukat.

Uppe wid affajlet, och ther längre uppåth åro minor ofelbart att
finna, ja wål af O och Men Marcasiter, blyertz, rödh och hwijth
Jord finnes ther. Elfven år alt uppåth med mångahanda fisk wål bt-
gåfwat. E. gr. Störior ther af stoor myckenheet: Lax wid alla wat-
tenfall och strömmar ^then ther kallas tvaelfr) Sill st<rre oi h smärre*
Braxnar , pankor, abborr 4 slag, lake, åål, lamprilor och store neijon-
öijor, taskekrabbor och ostror i alle Kijlarne i Baijhen, ther ostrorna
liggia i stoora Bankar, och kunna i Ebben heele båtladdningar ther uth
tagas, uthan någon afsaknadh.

I Baijhen och ther uthan före kunna och wål ahnstållas the store
Fiskerijer uppå Cabeliau eller stor torsk, på Makrill etc. och komma
tijt in med floden Terrtnos eller Marsvijn, ja undertijden Hwalfiskar
inn i Baijhen.

Sä ligger ock thetta landet och Elfwen fast beqvåmligen till han¬
del och Commercier, så med Christne som med Wilde, nembligen
mitt uppå norre redden af America, och kan then Baijhen een beqvåm-
ligh hampn gifwa, så och med tijden undsättning af Togh , Trä och
Tjåru etc. åt them som på the Södre och Norre Custerne af Ameri¬
ca handla.

In summa, itt så godt, sundt, lustigt och wålbelågit land, som
någonsin uthi hela Europa. —
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titudlnem autem, ad quem finem Svecis placuif, extendi pnte-
rat 14). Jam anno MDCXXXVILI ad JlJaiiiquas Kil dein-
de Christines Kil adpellatum, condiderunt castellum ,,quod Chi-
Stina vel Hopokahacking nuncuparunt. Hane exaedificationem
crirninati sunt Ratavi, quorurn posessiones vicinas erant colo-
nice Svecanas, contendentes, earn terram, quam incolebant
Sveci, sibi esse peculiarem, quoniam jain antea i bi exstruxe-
runt tria castella; hrrc vero ab indigenis jam diruta erant
locoque exceserunt Iiatavi, qua de caussa iis illic nulla erat
justa dominandi potestas. Huc accedit, Anglos omne domi¬
nium hujus tractus se abdicasse: jure igitur nemo cum Sve-
canis de terras possessione certare potuit 15).

14) vid. Kongl. May:tz Instruction for Gouverneuren öfwer Nya
Swerige, Herr Johan Printz. dat. Stockb. d. 15 Aug. 164;. —— Regi¬
stratur. in Arch. Regni.

15) (En B (rättelse om Nova Svecia i America pag. 751-154.)
"Wår (SwenskesJ Rättighet uppå thetta landet, kan här med sä bewij-
sas: -

1. Aff bewijs ock Documenter att Sweiske med Rätt thet lan¬
det i Possession sigh för andra tillägnat hafwa, tå the Hållendare
thet sä godt som förlåtit hade , som kan betygas af Hållendske W.
Indies Compagnietz bref gifwit äth 4 män till att såttia Colonier i
America etc. daterat Amsterdam d. 1 Octobris 1630 hwilcket böör
hår i Stockholm finnas i thet Americaniske Contoiret, eller hoos nå-
gon af thess Directorer, sä att ther af sees kan af hwem wii thet
först ifrän all Hållensk Prsetension, Rätt fått hafwa. Men Anno 1638
wid pass hafwer Menuet wär Swenske Colonie ther i Rivieret insatt
wid Fortet Christina, och thet Fortet lagdt af grund.

2. Ther näst är, att wäre Swenske thet heela Landet Styckiowijs,
alt neder ifrän Inloppet i Baijhen, alt up til affallet af råtte Ågander-
ne the Americaner rätteligen köpt hafwa, styckie efter styckie, som
Kiöpebrefwen skola uthwijsa; och them hafwa the Sweuske sedan
effter handen tagit i besittning och Possession, så att wår wårckeli-
ge Possession wår rått ther kan bewijsa.
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JZmtione fandura amplificando pedefentim adeo cre^
scsbat hascce Colonia, ut Senatus Regni Svecise, imperio
nondum matura Regina Christina, operae pretium duxetit
anno MDCXLII in Nova Svecia Praefectum constituere Jo-
hannem Printz 16), Per decem annos, quum hic Coloniam
administravit, valde debilitata est, tum tumultibus Indige-
narum, cum praecipue continuis certaminibus contra invicem
victores et devictos, Batavos- Quamvis autem et hos debili-
tatos esse expertus sit hic Prsefectus, tarnen ruinam Colonise
praecipitem animo praevidens, adminislratione tradita genero
^foh. Papegoicz anno MDCLII patriam reversus est 17).

jjgä j

Huic succedens Prasfectus Joannes Rising anno MDCLIII
Novam Sveciam missus 18), mox adventans expugnavit Bata-
vorum Fort Casimir fg). Hanc vero jacturam ignominiam-
que aegre patienies hostes, omni molimine virium contra no-
vos Colonos exsurrexerunt, at vero non prius quam anno
MDCLV, quum Batavus Praefectus N. Amstelodami Stuyve-
sant, 600 vel 700 armatos secum ducens, portum intravit flu-
minis (Delaware) flagranti certamine belloque contra conten-
derunt. Fort Casimir, a nostris Fort Trinitatis adpellalum,

3. Ahr och fuller berättat at Konung Carolus then Irste i Enge¬land all praetension (som dock icke arnors wara mätte ahn Seb. Cabotz
uptäckning och af Kong Jacobi Donation äth M:r Loijd på Novum
Albion) uppä thetta landet och Rivieret äth the Swenske tillsagt och
effter låtit hafwer i Konung Gustafs Adolphs then högt älskades tijd ,
tä Grefwe Johan Gyllenstierna ther i Engeland war uthskickad Am¬
bassadeur A:o 1631 widh pass.

16) vid. Append. Litt. A. ad finem hujus Dissertationis^
17) Acreiii Beskrifn. om Svenska Församl. tilstånd i Nyä Swe-

«ge > pag- 54*55-

18) vid. Append. Litt. A.
19) Acrelius, Beskrifning om Sv. Församl. p. 57.
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mox occupatum, Fort Christin® clausum omnique adparatu
hellico pressum. In Castello hoc ea erat militum paucitas,
tanta palveris pyrii penuria, ut locum defendendi tota defi-
ceiet spes. Multis autem Iegatis, caussa litis componend® fru-
stra missis, conaminibus permultis frustratis hostern ex hoc
loco expellendi ; deditus est idem Stuyvesant Pr®fecto
die XV mensis Septembris 2o); qua facta deditione fundum
coloni® condend® ab Indigenis nostris nummis emtum, pror-
sus amiserunt Nostrates 21). Gauss® liujus damni mult® fu-
isse videntur;

1:0 Bellum sie dictum triginta annorum, quo tempore
Sveci, omni vi pro aliena insimul et propria pugnantes salu¬
te nulla fere ad coloniam miserunt pr®sidia.

2:0. Huc accedunt: Hispanorum violentia, qua commea*
tum cum Nova Svecia infestum fecerunt,

3:0. Batavorum vicinitas,
4:0. Pr®fectos denique forsitan haut aptissimos hanc

administrasse Coloniam.

Svecani, Novam Sveciam demigrantes, varii generis ho-
minum fuerunt, primum Societatis ministri farnulique, de-

20) vid. Relation öfver thet ahnfall thermed the Hollendske un¬
der P. Stüvesant, Directors öfwer N. Nederland anförande ,then Swen-
ske Colonien i N. Swecia , öförmodligen * med fiendteligheet, öfwer-

• falla monde af J.Rising« Collect. Palmskiöld. 1. c. p. 217-238. App. Litt.
21) Hanc autem possessionem non diu tenuere: nam Angli jam

MDCLXIV ea sunt potiti« Postea terra a Rege Carolo II Nobili Anglo
W. Penn, ob merita etpatris, et sui, assignata fuit, qui terram ex
nomine suo Pennsylvaniam adpellavit. Hic a tribus Svecis anno IÖ8*
emtionis jure acquisivit tractum, quo Philadelphia postea coudita est«.
Zimmermau, Jorden och dess Invånare, T. IV. p. 112.
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inde Volunfarii, (Swethice Frimh'n), in allena plaga laetio»
rem vit® sortem sperantes , turn denique nox® rei et qui.
bus servoruin loco utendi fuit consilium 22). Longum per
temporis spatium maternam linguam scierunt pureque locuti
lunt, dialectis tarnen tnaxime usi sunt Östro- 8c Westro Gotho-
rum 23), unde fas concludere putaverirnus, plurimos Colono-
rum ex his provinciis oriundos fuisse. Etiam post fractum
in Nova Svecia Colonorum dominium, muhi Svecorum vel
cgestate, vel spe augendi suas opes, vel denique litteris a
Nova Svecia patriam missis evocati , periclitati sunt visere
terram, quam priores omnibus copiis laetitiisque abundantem
laudavere. Harum perigrinationum memorando pr®cipue di¬
gna videtur Fennorum CXL, anno MDCLXIV emigratio 24)»

22) Th. Campanii Holrris Beskrifning om Provincen Nya Sverigei America, pag. 66.
23) A. Rudmans ''Berättelse om reesan till Nye Swerige'', i breftill Jacob Arhenius, Histor. Professor i Upsala 3697. Collect. Palm»

sköld I.e. pag. 382-383 : ''Folcket bor mycket i sår och strödde, dockalla ut wid wattnet , så att somliga hafva 16 mil til Kyrkian, hvilketoachtande the likväl hvar sondag komma til Guds huiis. Rundt om
och emellan them to Ångelskt folk, hvars språk the förutan Welskaoch Hollenska , fårdigt kunna , och ther ofvan uppå sitt modersmål så
rent som thet någonsin talas i Sverige, bryter lijtet på Östgöthska ochWåstgöthska slutningar. Landet år nu allt afdelt och måst besatt,förutan långt op i skogen, hvarest hedningarna bo/'

24) In Collect. Palmskiöld hoc quoque de Colonia deprehenditur do-
jcumentum, pag. 335-336: "Swenske Commissarien utbi Amsterdam
Pehr Trotzig förmäler uthi dess skrifwelse de dato Amsterdam d. 24Maij 1664 om åtskillige Finske Fanailier som dijt till orten vore an¬komne, hwilka woro så gamble som unga in alles 140 siålar, mångabarn, både gossar och flickor små och somligen stora, de måst alle*löpa nakote uti skiortor, måsta delen aff dem tala finska och en del
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Licet Batavi, Anglique imperitabant regloni, de qua
dlxlmus, hi peregrinatores bene tarnen excepti habitique
«unt 25); jura enim fere fuere communia et seque fere taratl
ac Angli, Deumque omnium rerum Moderatorem Arbitrum-
que justo amore colentes 26), imperantibusque legitime pa¬
rentes, nomine Agricolarum, vitam degerunt et simplicem

C.

af Manspersonerne Svenska, såija sig wara komne ifrSn Sandswall,
Torps och Bergsjö Socknar Hggiande 10 mijhl wid hafwet sunnanfrSn
Jemptland, ocb skola med deras samptlige Sokenmäns och Kyrkioher-
dars samtycke wara derifrån dragne, sedan de sålldt allt hvad de ha¬
de. Eti del upwijste Pass och bewijs dem de fått af deras Låndzman
och Kyrkioherde, såsom en af Olaus Erici Huss, Kyrkioherde uti Me¬
delpad dat. d. 5 Martii 1O64 medh Socknens sigill. De hade och bref
med sigh skr-ifvit åhr 1657 uthur Nova Svecia, deruti samma land hö¬
geligen berömmes, deraf de blifvit föranlåtne, medan hemma uti Sve¬
rige så dyr spannmål war, och de eljest högeligen blefvo betungade,
att begifva sig på resan dijt åth, hade och till den ändan, medan ännu
åkefåret påstod, med sina egna häftar dragit genom Dalarne til Chri-
gtiania uti Norije, der de hafwa funnit et Hollendskt skep med hwil-
ket de farit öfwer till Amsterdam, åmbnandes sig derifrån till Nya
Sverige",

25) (Prost, E. Björcks berättelse om reesan till* Nya Sverige i Bref
till Superintend. Boet. Isr, Kolmodin, d. 2g Oct.iög7. (Coli. Palmsk.) s.fih'
"Landet år ejjest så kåstbart, som the någonsin thet beskrifvit, med
allehanda välsignelse öfverflödande, hvar af folket lefver öfvermåttan
vål, utan något tvång och trål-arbete; Weta och af föga uthlagor;
kalla sig bönder, effter de sådant »arbete bruka just som i Sverige,
men hålla sig i klåder och annat som thet hederligaste Borgarefolk.

16) (Björcks berättelse om reesan till Nya Sverige, ur samma.y/y
bref 1. c.). — "Jag kan och icke utan undran berätta, thetta folc-"
ket till beröm at tå "hår knaft 3 Svenska böcker funnitz, hafwa the
doch warit så bekymbrade om sina barn, at ehuru the Jånt thenna
med theo andra; så kunna the alla tåmmeligen vål låsa innantill, så
att ingen book af the H. thern benådat med ligger uthan bruk.
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et laetam. Talem eotum fuisee vitae staturri ipsi confirmarunfc
literIs j missis ad Sveciam anno MDCXCIII 27). In his,
licet cetera lata, eonqueruntur de penuria Ministrorum Ei-
brorumque Sacrorum. Rex Carolus XI benigne exaudiens vel
perditos fere cives ita sollicitos esse, in Americam misit Sa-
oerdotes 28)» secum ferentes libros, quorum Catalogum inventu-
rus eris apud Acrelium pag, 422-426, Annuum lalarium
eorum qui rebus sacris in Ecclesiis praefuerunt, confecit CCCG
Thalerorum lummam 29) quo accessit reditus prsedii sacerdo-
talis. Hoc vero stipendium saeerdofale deinde aueturn est
anno MDGGXLVTl, quum in Comitiis, Archiepiacopo Jaco»
bo Benzelio consilio et animo impellente, Ordines regni
decreverunt, Pra?positum (Prost) creare Ecclesiarum, qua
olim Svecanse fuere ditionis, curam gessurum: huic in singu-
los annos ab arario sol verentur 50 P. Sterl. quod decretum
adhuc valet 30). Venerandus ille Senex 31), qr\i nunc inier
nepotes antiquorum Colonorum munere Pastoris fungitur,
multa de Ulis enarravit, Labentibus seculis primum cum

27) Eptstola hsec a pTnribus Colonis subsignata,. atque Joh.Thelin
Praefecto rei tabellarise Gotb )borgensis inscripta data erat d. 31 Maji
1693. Vid. Acreiii B.skrifning etc. pag. 21I-217.

28) Cura et auspieiis Jesperi Svedberg, postea Episcopi Scaren-sis. cfr. Acreiii ßeskr. p. 223. r— Series Sacerdotum, vid. Append,Litt. C»
29) (Björcks bträitelsß ur samma bnf l. c.). — ''Eljesti thet timeliga lefva the ofverroittan wål i mat och dryck , i klåder5.^ etc. så at fastån hår 6-8:dubbelt dyrare år ån i Sverige, så år dock

ingen bonde i (nyaj Sverige, som icke år god före gifva till en Kyrkios
upbygnad 2, 3, 4.00 Dtr Kopparm., och till Presten i reda penningar
2, 4, 8, ja 20 Dtr åhrligen, så at vår lon i penningar bestiger åhr-ligen till 400 Rtr föruthan Pråstebordet,

30) Vid. Acreiii Beskr. cfr. Allmänna IndragningsStaten af år
1823. pag. 427.

31) Nicolaus Collin. Theol. Doct. Past. etP-Jaep. Eccl. Amer.
32) Allting så godt hoos thesse våra Svenskar, som man någon¬sin Sverige vill thet begiåra. Lefva, och thet jag undrar på, helt



Sndianis 32) et Batavis, deinde cum allls populls adeo com-
rolxti sunt, ut linguam Svecanam, olim vernaculam perpauci
calleant, nemo fere legat 33). Qusedam Iis usitata sunt voca.
bula qu», licet Anglico more pronuntientur atque flectantur,
otiginem tarnen suam Svecanam produnt. Omnes fere, qul
a priscis Coloni» oriundi sunt ruri habitant, agroa colunt. Me.
xnoriam tarnen linguse nostras non prorsus aniittent, dum Pa-
•tor eorum Svecia oriundus sir; sed et hanc abituram memo-

riam, quum praesens curam Ecclesiarum gerere cessat, vero
liaut dissimile videtur, brevique forsitan futurum erit, ut
ultimum Sveciae in America inonümentum deleatur, itaque
patriam nostram ex ingenti, qu» ad Araericam exiit pecunia,
nihil aliud lucri capturam, quam Annales de Colonia Nova
Svecia.

frideligen och uthan några svåra utlagor. The Vilde och wåre Swen-
•ke åro såsom et folck: men the wilde 5ro nu p5 några åhr såsom
försvundna, at ther tillförenne var loootals, finnes nu knapt tije, ge-
tiom starka drycker, smittosamma sjukdomar, inbördes krig sig erail-
lan etc. förödda och dageligen utödas." Björcks Brtf. I, c*

33) Prosten Collins bref till Prof. AuriwiUius, dat. Phil, d.12
Maij 1823: — "Efter mig kommer ej någon Svensk Prest, ty de
fordna Colonisters afkomlingar hafwa förlorat moderlandets språk och
andra, både andelige och timmelige förraoner genom blandning med
folk af allehanda nationer och religioner. Från Swerige kan ingen
hitflyttning blifva betydlig, och bör afstyrkas, såsom jag ock gjordt
för 30 år, i bref till många orter i Sverige.



Append. Litt, A.

PROMEMORIA

ANGÅENDE NYA SVERIGE I AMERICA.

{Ex Collect. Palmskold. Mscr. Bibi. Ac. Ups. Tom. LXXIV.
Pag- 3^5* 328-)

Anno 1640 fingo Hindrich Hockhamraar och Jost von
Bogartz och deras Consortes tillstand att upprätta nya Colo-
nier I Nya Sverige vide Eatinska Registraturen 1640. fol. 3.

Anno 1642 d. 15 Aug. blef Öfverst-Lieutenanten Jo.
han Printz förordnad att wara Gouverneur öfver Nya Sve¬
rige och skulle hafwa i löhn åhrligen 1300 Rdr. Regist. 1642.
pars 2. fol. 940.

A:o 1642 d. 15 Aug. bekom Gouv. Printz Regerin¬
gens bref till CammarRådet, att halfparten af dess löhn skul¬
le gifwas och lillordnas honom i godz såsom annor förläning.
Regist. fol. 930.

A:o 1642 d. 15 Aug. förordnades Gouv. Johan Printz
till resepenningar åth Nya Sverige 400 Rdr. Regist. fol. 939^

A:o 1642 d. 15 Aug. meddeltes Gouverneuren öfiwer
Nya Sverige, Johan Printz Instruction hvarefifter han så på
reesan dijt Öfwer, som der i landet regulera och rätta skulle;
finnes i Registr. 1642 pars 2. fol 9 30-

A:o 1642. d. 30 Aug. gtordes förordning h-vvareffter
Gouvernementet uthi Nya Sverige skulle löhnas och manadt-
ligen underhallas. Regist. fol. 990 de A:o 1642, pars 2.

A:o 1648 d. 20 Jan. fingo Gouverneuren i Nya Svert-
ge och dess utideriufwande, Guatnison (Jamieson) sampt andre
betjänte, öpet bref att niuta sin löhn och underhåld af To-
baaks Accijsen, K. M:tz och Chronans tertial af allt confisce-
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rat Tobaak sampt ßtraffpenningarna för det olofligen inföida
Tobaak, eller i fall detta intet skulle tillräckia, att bekom¬
ma defectens fyllnad af andra Kronans medell. Regist, 1648,
pag.£6o.

A:o 1653. d. 12 Dec afFärdades Commissarien Johan
R ising till Nya Swerige medh memorial, hwar effter han sig
på reesan rätta skulle. Regist. 1653, fel. 218g.

A:o 1653 d. 12 Dec. afgick order till Gouverneuren u-
thi Nya Sverige, Johan Printz att rätta sig effter General
Commercii Collegii befallningar. Regist. fol. 2185,

A:o 1653 d. 12 Dec. afgeck bref till Carnmar Collegium
om 1000 Rdr. reese- och uthredningz-penningar för Commis-
garien Johan Rising vridh Nya Sverige. Regist. fol. 2186.

A:o 1653 d. 12 Dec. förordnades Secreteraren utlii Ge¬
neral Commercii Collegio Johan Rising till Commissarius och
AssistentsRåd i Nya Sverige, och skulle bekomma åhrligen i
löhn 1200 D r S. M. föruthan det han åhrligen serskilt af
Saider Compagniet niutandes worde. Regist. fol. 2187.

A:o 1653 d. 12 Dec. beordrades General Commercii«
Collegium att sig antaga Söder-Compagnietz och K. M:tz der
under verserande interesse och der medh laga och dispone¬
ra so.m dhet kunde pröfva K. M;tz och dhe andre Interessen-
teme wara nyttigt och tilldiägeligit. Registr. fol. 2 187«

A:o 1653 d. 12 Dec. afgeck bref till Gouverneuren i
Nya Swerige Johan Printz om dess hemresa. Regist. fol.
2189.

Ato 1654 d. 3 Maij gaf den Engelske Legaten Bulstro-
dus Whitelockius uthi Upsala ifrån sig een assecuration alt
de Engelske i Guinea och America skulle sig förhålla emot
de Svenske wänligen och afstå medh alle injurier. —■ OrigU
nalet ligger ad acta.
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A:o 1654 d. 23 Dec. undfingo Partie!panterné af dhetAinericaniske Corapagniet privilegier uppå Tobaks-handelen.
Begistr. fol. 2141 34).

Huruledes de Hollendske A:o 1655 in Aug. & Sept.fiendtligen anfallit dhen Svenske Colonien i America är att
see af Commissarien Bisings berättelse. — ligger ad acta tillåhr 1655.

Een uthförlig beskrifning af Nova Svecia sampt hwad
nytta Swerige skulle hafwa af een fullkomblig colonies fort.sättiande der å orten, sampt hvad skiähl åter der ifrån afrå-da kunna, finnes upsalt af Commissarien Johan Bising dedato Elbingen d. 3 Jun. 1656. — Originalet finnes ad acta.

Bewijs om Swerigis rattigheet till landet Nya Sverigeuthi Wäst Indien, finnes ad acta odaterat.
A:o 1656 d. 17 Julij uprättades emellan Sverige oehEn-geland i Westmonster ett förbundh, ibland annat §. 9. omtillstånd för Swenske undersåtare som lust hafwa på undfång-ne förskrifter att få sig nidsättia i America. — Originaletfinnes ad acta,

A:o 1667 d. ij- Julij uprättades förbundh mellan Sveri¬
ge och Nederlandh uthi Haag, ibland annat §. 6. om thenAmericaniske Twisten, att den skulle niuta satigfaction somskada lijdit hadhe.

34) Hoc privilegium jara an. 164* Societali. Australi ^S&derCom-pagniet,) datum et an. 1644, 1645, 1647 confirmatum, au. '649abrogatum fuerat. cfr. v. Stiertimau, Sami. af Kgl. Bref och Stadgar T. II.



Append. Litt. B.
Relation öfwer thet ahnfall thermed the Hollendska under

P, Stüvesant, Directors öfwer N. Nederland anföran¬
de then Swenske Colonlen i N. Svecia, oförmodeli.
gen, med fiendteligheet, Öfiverfalla nionde. Hwarfö.
re ock H. K, Maj:ts till Swerie troo Undersåthere,
hwilkom sådant wåld är öfwergångic, till H. K. Maj:ts
nådigste hegn och Protection underdånig3t sig bem-
skjuta, så att the till uprättelse af liidne orätt och
skadar, måtte förhulpne och handhafde warda. (Ex
Coli, Palmsk. Mscr. 1. c.)

Anno 1655 d. 30 Åugustij ähro the Hollendske ifrån
Nord-Riveriet ther Manahatana eller N. Amsterdam ähr be-
lägit; med 7 Skip och Fahrkoster, therpå 600 a 700 man*
under bemalte P. Stiivesants anförande ahnkomne iSude-Ri-
vieret ther N. Svecia ligger och kastade ankar för fästningen
Elfsborg som tå låg förfallet; dagen efter gingo the Eort.Casi>i
mir förbii, och satte siigh liitet ther ofwanföre, landstego
och strax med hoot och persvasion påstode bemälte Fortet af
Swen Sküthe, som therpå war comtnendant och begynte the
ther att upkasta några wärk, och ehuruwal wi någott tillfÖ-
renne, tå wi af the Vilde sporde att Hollenderne ankomma
skulle} hade låtit bemälte Fort Casimir med folk och nödtorfF-
ter försee effter wår bästa lägenheet, ock fattat en skriffteligh
Resolution att willia thet förßwara, så frampt the Hollend«
fke oss ther fiendteligen skulle attacquera , dock så att Capi-
tainen Schütte som ther uppe låg, skulle först sända ut tili
theres skip, när the nu så när komme och af them erfara,
om the som wenner ankommo, och them på alle fall warna,
att the bemälte Fortet inthet forbijlopa skulle, uthan han tå
elliest wille gifwa fyr på them> thet the således för ingen
hostilitet räckna skulle. Men om the som wenner med os*
oin landet och limiterne att handla sinnade woro, att han
them med Swenske löösen swara skulle, och them om all
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god inclination till god wanskap försäkra. Dock likwäl haf-
wer Cap:n Swen Schüte låtit bemalte Hollendske Skipen uthztn.
warning och skott förbi passera Fortet, thermed the wunno
avantagen både af Fortet och heela Rivieret och skuro oss

alltså Correspondancen af emellan Forterne, lägglandes ther
emellan theras troupper allt till Christinae Kljl, uthan upgaf
Fortet åth Stüvesant på ett skadeligit accord, theruthj han
förgätit hade att sättia orten, hwart henn han med folket och
pagagen uthdraga skulle; undertecknade ock bemälte accord
uppå the Hollendskes skip ock icke inne i fortet eller någor
indifferent plats; Altså ahnhölt Stüvesant thet folcket och
förde mästa deelen theraf till Manathans, theraff wij uppe i
Rivieret fast förswagade och blottade wordo, och wiste icke
en gång att bemälte F. Casimir så plötsligt war öfvergångit,
uthan sende anta imedlertidh d. i Sept. 9 a to Frijmän af
the bäste wi hade, tijt neder till F. Casimir till thess för-
«wahr, ock tå the öfwer Christina? Kijl kornrno om morgo¬
nen bittijda, befunno the ther the Hollendske, bwilke uppå
them gingo tW 5° a 60 man starke, biudandes the wåre att
gifwa sigh, men the wåre ställte sig till Wärns och föll ther
altså en Schermützel them emillan, the wåre fångne wordo,
föruthan twenne som sigh igen i båten retirerade, öfwer hwil-
ka the Hollendere många Skott gofwe, dock träffade them inti
och gafs aff Skantzen ett «tycke löst uppå the Hollendere,
thermedh the sigh therifrån in i skogen begofwo, och tracte-
rade the sedan wart folck som the bekomme, hirdt och för«
treteligen noch. Samme dagh wart Factoren Hendr. Elzvii
affskickat ifrån F. Christina neder till Stüvesant, till att er¬

fara om hans ankomst och intention, och till att afstyra ho¬
nom ifrån mehr hosfilitet, elfter wij icke förmoda wille det
han oss i Kongl. Maj:ts och våra Principalers rätta • egendom
turbera skulle. Men elfter han Stüvesant för så ringa prijs
hade inbekomrnit bemälte F. Casimir tijt wij wårt bästa folck
tiliförenne sendt hade och oss i F. Christina både på folck,
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rammunition och vivres till een stoor deel blottat. Ty lätt
han sigh emot Elzvii icke annors förmärckia, ähn att han
heela Eivieret och landet praetenderade, och feelade icke myc¬
ket att han Elzvii hade behållit såsom een Espion. Nähr
wij tå sådant förnummo, tå samblade wij alt thet folck wij
kunde fåå ihop inni F. Christina till warns, och arbetade på
wallen och Skanzkorgar, med all wår macht både dagh och
natt.

Dagen thereffter som war then 2 Sept., låto the Hol-
lendske sig starcke see på öfwersijdan wid Christinas Kijl,,
men the syntes intij någott synnerligit taga sig före, uthan
den 3 h. hade the om mårgonen upsatt een flagga uppå wår
Chalouppe, som ther lågh på landet updragen och tycktes the
therwijd uthi ett huug wilja fatta een posto, wij sende för¬
thenskull Lieutenanten Swen Hook med een trummeslagaie
thit öfwer, till att förnimma hwad the i sinnet hade och för
liwad orsaak the' sigh ther förhöllo och för hwad wij them
holla skulle: När han nu så när öfwer Kijlen kommen war,
frågade han them uhr båten om han frij till them komma
måtte? The swarade Ja: och om han frij effter förrättat värff
ifrån them draga måtte? the swarade ock thertill Ja, hwijlket
wij alle i F. Christina hörde och thet wittna kunne, altså
rodde trummeslagaren båten till landz och rörde intij trum¬
man, effter Lieutenanten allaredo theraf parolle hade och wi-
ste icke heller aff någon fiendtligheet, therföre han tå thy
onödigt achtadn. The steego altså ther både up till lands,
och een Officerare kom till them, och brachte them up till
ett huus ett stycke therifrån, hwarest the redan hade tagit
een posto, och sende the wår Lieutenant neder till 'S t tive*
sant, föregifwandes, att han wore en speijare, altså lätt Slü-
vesant honom fängsla ock kasta i holskepet, men trummesla¬
garen med trumman behölt bemälte Capiten Fridr. Könich

D.
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hoos sigh, handlade the altså emoth wäre Uthsklckade, emot
alle redelige folckz lagh ocli plägseed.

D. 4 h. hade the Hollendske om natten giordt Skantz-
korgar kring om huset på öfwersidan twert öfwer Christinas
Kijl, och bygde sedan therinne uthi itt batterij och befästade
sigh ther , hwilket sornblige af wäre uthtydde att the Hollend¬
ske wille sigh landet alt til! then Kijlen tillwälla ock for-
thensknld ther en forteresse upkasta, icke anta troendes, att
the oss utan någon witterligh orsaak för publice wenskapens
skuld, fiendtligen antasta skulle, förähn the oss öfwer een
eller annor pretention ahnsade eller protesterade, ther wij
af them alt till then tijden, intet budh eller breef om een
eller annor orsaak, eller missnöje bekommit hade.

D. 5 h. upgingo the Hollendske skip till tridie Hock,
hwarest the upsatte theres folck, hwilka sedan gingo in uppa
Timberoön ock sedan therifrän Ostwér Stoore fallet, och berände
altså Fort Christina på allasljdor, ock lade sigh theras skip neder
i Kijlmunnen, ocb lägrade sigh theras grosse på westersijdan om
be:te Fortet, och nähr wij lä afblåsteitt par stycken till att läska
them, tå sköto the ifrån Timberoön, hwarest the sigh uthi itt
liuus ock lägrat hade, oss någre skott öfwer hufwudet, men på
Westersijdan gofwo the heela salvor, låtandes höra att the
woro thå thit ahnkomne. Altså giorde wij oss färdige till
att giöra thet bästa emootstånd, som wår macht kunde med-
gifwa, hwar wij hade wordit attacquerade, ty wij woro än-
tå inthij wisse uppå, hwad the Hollendere i sinnet hade.
Någott thereffter kom een Indian inntill oas med itt brecf
ifrån Stüvesant, hwaruti han hogmodeligen upäskade heela
Rivieret, och att jagh migh med alle the Swenske therulh
begifwa skulle, eller ock ther boo under Hollendsk Prote¬
ction, hootandes eljest med hwad ther på följa kunde: ther-
på jagli korteligen swarade med mitt breef, att elfter migh.
een så främmande äskning af honom tillsändes, wille jag i-



genom uthskickade gifwa honom swahr, och sande honom
thet swaret tilbaka medh samme Indian uth igen. Thereff-
(er togo wij alle ihop therinne It t beiänkiande hwad oss till
giörande woro, om the Hollendske oss med Siorm eller skju¬
tande ahnfalla måtte, och ivart resolverat, att ivi tå såsom

och eljest i alla fall skulle holla oss defensive och giöra till
wart försivaiir hwad wij kunde förmå, men icke först begyn¬
na att gifiva orsaak till Action och förbittring för wår man¬
gel och oförmögenheets skull, och altså ivachta in till thess
the på oss skjuta, eller och storma skulle, tå wille wij oss
warja så länge wij kunde, ock hvad på fölgde ställa t i i 1 wår
Nådigste Ofwerheetz redresse framdeles.

Altså begynte the Hollendske oss dageligen mehr och
mehr att trängia och slogo ihiäl wår boskap, getter, swijn,
liöns, bröto aff husen, sköflade folcket aff theras egendom
ther uthanför Skanzen, men uppe i Rivieiet utplundrade the
månge, och afklädde inn på baahra kroppen, på K. Göthe-
borgh beröfvade the Mr. Papegoijas Fru af alt thet hon åtte
med månge andre, som theras egendom ther på hofwet inn-
satt hade. Sedan hafwa the oss i bemalte F. Christina (hviU
ket war 1 ijtet ock swagt och låg i een nedrig ort, och af orn-
liggiande hogder comxnenderas kunde) dageligen nährmare ap-
ptocherat, och giort therföre twenne batterijer, föruthan them
the hade i husen på öfwersijdan , ock på Timberöön, ock sat¬
te ther allestädes up theras flaggor, låto ock swinga theras
flagga uppå wart skip i Fiskekijlen, hwilka hostiliteter, ska-
dor och afirorrter wij med stor harm tå ansee och lijda måtte,
elfter wij thet intet affwärja kunde för wår swagheet på folck
och kruth, theraf intet mehr i förråd wahr, ähn att wi äntå.
een gång hade näppeligen kunnat lada wåre stycken. Thetta
intij emotstående, hade wij äntå om them then mehning, att
the sigh änteligen skulle till skählighet reducera låta, och
sende förthenskuld äntå den 7 h. wåre utskickade neder till Stü-



vosant i F. Casimir med en skrifFteligh Commisaion, ther-
medh wij söchte att detournera honom ifrån wijdare hostili«
tet, protesterandes emoth hans fiendtlige infall ock Actioner
i war Tät te egendom-, utan gifwen orsak eller någon förklaring,
remonstrerandes wår rättighet ther i Rivieret så mycket the
kunde; Jernwäl för ögonen ställandes thet missnöje som emel¬
lan begge Souverainer, samt andre consequentier äff stoorim-
portance som häralf fölia måtte, ock att wij woro sinnade tff-
ler wår yttersta macht och wår rättigheet att förswara, han
skulle för alt Invad här på föllia måtte, swara måste, förhöt.
le honom altså att han nu skulle med sådan hostilitet alfståå
och sitt folck ifrån F. Christina afdraga : men alt sådant haf-
wer hoos honom intij gälla kunnat, uthan han stood ähn på
att pretendera heela Rivieret, och wille eliest intij weta af
någon accomodation, friandes sigh hafwa sådanna Ordres och
måtte the therföre swara som them gifwit hade. Sk ref migli
migh härpå itt breef alf then 9 h. hwaruthi han thå antici-
perar alla wägar till accornmodation, wille icke theraflf we¬

ta, att wåre någon rättigheet skole hafwa i be:te Rivier,
söker att förlägga wåre bewijs, kallar wår häfd en usurpa.
tion ock tyder itt ock annat till sin fördeel. Tå resolverade
wij att holla oss till wärns, ock furwänta hvad han giöra
wille, tå avancerade han än dag ock natt med sine wärck alt
under skantzen, och för wår ringa macht skull-af 30 man
wid pass kunde wij intij uthfall giöra, eller hindra honom
att komma i the avantager, theiifrån han tå skantzen så
twinga kunde, så att ther ingen på wallarne hade för skott
frij stå kunnat. Therföre medan han oss tå dagh från dagh
med sine wärck och hoot af thet yttersta ofall trängde ock
upäskade, ock tå både för mangell skuld, såsom ock att hans
wärck nu oss så öfwerlägne woro, ty föllo wåre män ther-
på, att ähn gåå uth och sökia att reducera Stüvesant till skjä-
liigheet, hellst elfter oss lijfzmedlen tå knappe woro och kun-
«le icke längre: härda thertill med, thet tinga och sammanrap*



sade folck, wi thérinne hade, dageligen mehr ock mehr för-
smechtade, deels woro sjuke, deels rnootspennige, och någre
rymbde öfwer wallen, befrucktandes och att lerm skulle föl-
lia. Hwarföre stembde tå alle therpå, att iagh ock Elzvii
skulle dagen efter utgå att tala häröfwer medh Stüvesint,
ock see till att kunna reducera honom ifrån een sådan vio-
lence till skjäligheet. Wi gingo för then skuld uth d. 13
h. till thenne ende, ock mötte oss Stüvesant och Nicatius de
Sylle emillan skantzen och theres närmeste wärck, hwarest
wij tå på thet högste protesterade uppå hans procedurer och
fiendtlige actioner, swarade ther munteligen uppå hans sid-
Sta förenembde breeff befästade wår rättigheet medh the skiäl
som wij bäst hade och kunne, och höllo häröfwer medh them
een longh Conference, men thet kunde alt ingen platz hoos
them finna, uthan the (Hollendere) stodo än uppå theres för¬
re upsåth och stilla upäskade F. Christina och hela Bivie-
ret, thertil 1 wij sade, till thet yttersta oss förswara ock
them förwänta willia, ögonskenligen them förehållandes, att
the oss i wår rättigheet obilligt inntrång giorde, och wille
oss i thet öfriga skjuta till wår Ofwerheet, till att redresse-
ra dess och wår rätt på sådant sätt som oss nu theruthi wåld
skedde, och thermed gingo wij ifrån them inri* i skantzen i-
gen, förmahnte wårt folck till beständigheet, och encoura-
gerade them på thet bästa maneer wij kunde; men effter the
Hollendske med theres wärck nu mäst färdige woro, så rich.
tade the theras stycken af alle batterierne på oss och thermed
sommerade; the upp be:te F. Christina d. 14 h. med hårde dreige-
menter igenom een trummeslagare och een utskickat innan 24
timmar,- tå kallade wi tillsamman alt folcket i hela skantzen och
befunno theras enhälliga mehningh häröfwer sålunda: Att eff¬
ter wij hoos oss ingen macht funno, oss till att defendera,.
ther Hollenderne sådane wärck öfwer Skantzen färdige hade,
icke heller war wår Skantz eller folck mächtige till att susti-
nera någon storm, och wij mangelt hade på kruth ock andre-
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nödtorfter, och war oss alt hopp om Undsättning ufe, ty föl-
lo alle wäre rnän t her på att wij skulle see till att komina till
nSgoTj accord, hwar tliet af HoHenderne erhollas kunde, så¬
som thetta af acterna ähr till att see. Skickades altså dagen
therefter een häröfwer uth till the Hollendske, att wij oss
innan föresatte terminer skulle betänckia , och effter wij nu
twungne wordo utlii een sådan dissette och swagt tillstånd
till att cedera een sådan violence som oss tå öfwergick , ty
trädde wij med Stiivesant uthi accord, effter som thet finnes
in originali bland acterne, och upgofwo åth honom d. 15 h,
offta bette F. Christina, förbehållit att stycken och alle effe¬
cter, Cronati och Compagniet tillhörige, skulle af the Hol-
lendske restituerade warda effter Inventarii innehåld, nähr
påfordrades, och vår Souveraines rättighet ther i orten och
landet i sinom tijdh på tjenligit sätt att redressera, och att
the oss med så många Swenske som med hemförresa wille,
frie öfwerföra skulle till Swerie, ty thet wardt bättre hos
oss befunnit, att folcket heller måtte hembringas till Fäder¬
neslandsens tienst ähn att lemna them ther i elende, ther in¬
ge lijfzmedel mehre woro och the tå hade sigh till the Hol-
lendskes, eller Engelskes tienst begifwit, och sedan aldrig
Fäderneslandet till godo tient.



Append. Litt. C.

SERIES

SACERDOTUM, QUI A SVECIA MISSI SUNT
IN AMERICAM.

Reorus TorkilIns, OGoth., Prefectum P. Menewe comt.
tatus, in America usque ad cineres comraoratusj diem obiit
supremum anno 1643 a:o setatis 35. i).

M. Johannes Campanius, Holm. postquam insimul cum
Prsefecto Joh. Printz in Americam venit, per sex annos,

quibtis ibi versatus est, bene noscere didicit linguam Indi-
genarum terrseque tractus. Pastor in Fröstliult et Hernevi o-
biit 1683 a:o 82. Catechismuin Lutheri inandavit ser-
moni Arnerico-Virginiano, Typis exscriptum Holmise 1696.
8:0. Vocabularium Farbaro-Virgineor. ib. e. a. 8:0.

Laurentius Lock, qui ad venit tempore, quo Praefectus
Printz Coloniam administravit, XXII annos prasfuit Ecclesiis
Tennakongh 8c Christina, Postea priorem tradidit Fabritio cui-
dam, Germania oriundo, posteriorem usque ad 1688, quo
anno mortuus est, ipse administravit,

Israel Holgh, annos aliquot postea Americam in visit,
statim vero Sveciam reversus, Pastorin Odh, W. Gothiae de-
signatus est.

Peder, Americam Gubernatorem J. Rising comitatus, in
Smolandia vero creatus Pastor, duo vix annos beic commo-
xatus est.

Matthias, navi vectus Mercurio 1656 advenit, sed mox

*) De eo ejusque successoribus, vide Campanius, 1, c. pag, jo6.
Cfr. Acrelius 1, c, passim.
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duo post annos xegrediens, munus quoddam Pastoris in Hel.
singia obtinuit.

M. Jacobus Fabritius primam orationem sacram declama-
vit Wicacose, praeterlapsis vero quinque annis lumina ocu-
lorum amisit, quo factum ut cura Ecclesiae abjecta jaceret. Hoc
tempore, rebus sacris longe perniciosissiroo , Nostras nomine
Carolus Springer, Hohniensis, coram populo, concionis loco,
sacrös recitavit libros.

Colonis Sacerdotes petentibus, Svecia 1696, annuente
Bege Carolo XL, missi sunt Andreas Rudman et Ericns Bjårk,
insimul ac Jonas Auren, qui illis minister esset, annoque
a6g7 advenerunt.

E t c t c s i a W i c a c o ce.

M. Andreas Rudmau, Gest. Hels., qui curam potissi-
mum hujus Ecclesiae sibi suscipiens, loco Templorum Tenna-
Icongh Sc Wicaco», quae ruinam fecerunt, novas aedes sacras
Wicacose aedificavit. Anno 1702 suum munus concessit An¬
dreas Sandel. + 1708.

M. Andreas Sandel, Rosl. Praspositus 1714. Pastor in
Hedemora 1719. + !744»

M. Jonas Lidman, WGoth., anno 1719 ad venit Arne«
ricam, Praepositus 1723, patriam regressus 1730.

Sede vacante J. Eneberg, Ecclesiae curara gessit.
Gabr. Falk, WGoth.., annodemum 173 3 ad venit Americam.

Munus deponere jussus eodem anno. (cfr. Acrelius I.e. p. 269.)
Johannes Dylander Americam transvectus 17 37, omnibus

suis auditoribus carus, ab omnibus honoratus denatus est 1741«

M. Gabr. Ncesman Dalek. ad Ecclesiam perveniens 1743»
Ticibus variatis, 1751 abiit. In Christianstad designatus Pastor.

M. Olavus Parlin, Angerm., 1749, Pastor Se Prsepo-
aUus 1756. f 1757



D. Carolin Magnus IVrangel, Nob. Westm., missus 1759,'
Sveciam revertit 176g. S. R. M:ti a Sacris supremus, Pastor
et Prsepositus in Sah la, obiit 1786.

M. Andreas Göranson, Dalek., missus 176G, munus suum

su.cepit 1767, Prtriain reversus est 178 c. Prsepositus in Rätt-
wik 1785. f 1800.

Nicolaus Collin, Upl. (v. infra) Pastor 1786.

Ecclesice Christines.

Ericus Björck, Westm,, curavit, ut, loco ruinosi Tempil
ad Tranhuken, quadrantem milliarii a Castello si t i, ad Fort
CHristinse novuin exstrueretur. Piaepositus 1711, palriam re¬

gressus 1714, Pastor Fahlunensis obiit 1740.
M. Andreas Hesselius, Dalek., missus 1711, Prsepositus

1719, revocatus 1723. Pastor in Gagnäf. f 1733.
M. Samuel Hesselius, Dalek., antecessoris fräter, missus

1739, in America comraoratus est ad annum l73l> Pastor
in Romferiuna, f 1755.

Johannes Eneberg Pastoris munus i ni it 1733, Sveciam
reversus 1742.

M. Petrus Tranberg missus a Racoon 8c Pensneck 1742.
t 1748.

D. Israel Acrelius, Ros!., missus Ameiiam 1749, ^i
commoratus est ad annum 17 56. Prsepositus in 1' eliingsbio.
f 1800 anno set. 86.

Ericus Unander, a Racoon SC Pensneck Christiparn missus
17 b6-

M. Andreas Boreil, Up!. A Consist. Ecel. Upsa!. obire
jussus ministerium ecclesiasticum ad Eccltsias Svtcanas in
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Pensylvania 1757: huc pervenit 17 59. Pastor 1762, et 1765
Dipl. Regio constifutus Praepositus omnium Ecclesiar. Sveca-
nar. in America, in quo munere obiit 1767.

Ec cl es im R a c 00 n et P e n s n e c k.

^Jonas Auren, Wermel., vocatus ad Ecclesias hasce 1J06,
quarum curam gessit usque ad mortem 1713.

Abrah. Lidenius, Holm., missus 171t) creatus Pastor
1714. Patiiam regressus est 1724, PraeposiutU3 in Umeå. f
1728..

Petrin Tranberg Sc Andreas Windrufva missi 1726, pro-
•vinciam sibi demandatam ila partiti sunt, ut quisque suam
admi nistraveri nt Ecslesiam usque ad annum 1728, quum
Windrufva morfi suQcubuit. Tranberg missus ad Christinam.

Turn nemo rebus sacris prasfuit prius quam anno
1748 , ubi

M. jfohannes Sandin a Svecia missus, Praepositus designa¬
tus est, qui eodetn anno obiit.

EricUS Unander missus 1749, Pastor in Christina 1756.

IJoh. Lidenius, Abrahami filius (v. supra) loco Unandri
Pastor creatus 1756.

Johannes Wickselt, Holm., missus 1760. ad Eclesiam
Tero demum 1762 perveniens, solo Americae excessit anno

1774. Praepositus in Munktorp, obiit 1800.
D. Nicolaus Collin, Upl. missus »771, Pastor 1778, Prae¬

positus Sc Pastor in Wicacoa 1786. Jam Octogenarius vices
hasce, mente vegeta, hodie multa cum laude sustinet.
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