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lmprimatur. ^ 

VON ()LI.KLick^ ?WÄEt jag wid mina Wgre är ofta tänkt giS-
ra, mcn,5 fyr tmbetcs syhlor stull och 
andra hinder, aldrig kommit at legga 

handen wid, örnar jag nu uti min sena 
ålderdom, medan Hans Kongl. Maj:t, up-
räyiit und^rdäniga anhAande, mig ledighet ifrän 
tjcnst-giörandet allernädigst föruntz genom GudS 
nädiga biständ, biuda M nägorledes at efterkom
ma,och det allenast smäningom wid liuswa och war-
ma sommardagar^ dä det mig kan lägligit falla, 
at Ma i pennan.' Ty under betrocktelftn af min 
nu til ända löpande lefnads tid, fljuter sig altid 
fram cn liuflig ihägkoinmelse af min födelseort, 
därest jag icke allenast sörst fät städa dagsenS 
lius, utan ock lärt känna GUD, och lagt grun
den til all den lycka, jag i werlden bast, hwilkm 
Päminner mig, säsom en" äterstäende ffuld, at he, 
dra den fordom namnkunniga Staden Voi^r med 
en liten bessrifning,om des swära öde och mänga 
jorändringar, som denna Staden iftän sin första 
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Företa!. 

början unöergätt, ända til des han ryktes utur 
Sweriges liufwa l?öte och förwandladeS til en sten
hop. Nu, ehuruwäl jag här ä orten icke hafwer 
sädana böcker och handlingar til hands, som kun
de tiena mig til hielpreda, uti detta mit upsats ut
förande, och mina i förra tider giorda anmerknin-
gar och samlingar, genom mina mänga flyttnin
gar och flykt undan fienden förkommit, sä mil jag 
likwäl, sä mycket jag än minnas och nu mera ä-
stad komma kan, dä jag uti mit sjutionde tredje 
älders är först griper til pennan at ffrifwa sagor, 
flitigt uptekna, hwad sig merckwärdigt med den
ne Staden, sä uti gamla, som senare tider tildra-
git. Hwarwid jag dock icke ser mig kunna und-
gä, at först förmala nägot, om sielfwa Landet, som 
denna Staden ligger uti, jemwäl om folkstaget, 
som Landet bebor. Men som det uti sädan kort
het, som jag qiöra wille, icke sammanfattas kan, 
nödgas jag giöra förut en särssild kort bessrifning 
om Est-o ch Lifland, och wid de der uti förekom
mande ätstilliga Landsorters namn, som aro nä-
stan lika ljudande med de hos Grekiska och Lötin-
ssa Skribenter befinteliga namn, giöra nägra an
märkningar för ro skull, til försök, om här utaf 
någon anledning kan fäs, til Lappars, Finnars 
och Esters ursprungs närmare utrönande. Skulle 
alt hwad jag anmärkt icke fatta uti min Läsares 
smak, emedan jag uti mörka saker, der eljest intet 
bewis fäs, tagit mig den friheten, som andre för 
mig giordt, och ännu giöra, at betiena mig af 
giHningar,sä underställts det hanS ompröfwande, 
om nägot sannolikt uti dem sinnes, förmodande 
lifwäl, at ehuru Mamm de honom synnes kun,' 

Löretal. 

"a, de längt icke sä orimmeliga honom förekomma 
torde, som de äro, hwilka l^ccarciuz, 
Uli des ar 1750, under detta mit förehafwande 
arbete, af trycket utkomne bok, c^eOri^ine 
manorum, betient sig utaf, til at dynndelst kun
na flytta 8can^inav»en» ifrän wära nordista län
der til Tyssland, och upfinna der för de gan-la 
nordiska asgudar, ^t^or, Ocien och dierna rättc-
re och närmare uprinnclseS srter, tillika med 
gärd, än uti Hiien, och wid floden Mn 
hmartil gagnar sädant arbete, som jag mig före
tagit? torde nägon fräga, särdeles en forna sakei^ 
föracktare, som intet annat häller för nyttigt, än 
hwad som fyller Kiök och Kellare. och tjänar för 
mage och strupa, eller ock til en strymtcwis före
buren ftdernes förbättring; lika som gamla sakers 
kunskap stridde emot goda seder, och deraf ingen 
ting hemtas kunde, til den Gudomcliga försynens 
läs, Fäderneö landets heder, des gamla häfders 
bestyrkande, och det menniffliga sinnets menlösa 
förnöjelse och upmuntring: han torde än ytterli
gare iiltala mig, om jag icke uti mina stdsta da
gar kunnnt taga mig nyttigare tidsfördrif före, än 
roa mig med sagor och fäfängeligheter? Jag swa, 
rar, at fäfängelighcten altid lädar wid otz men-
niffior, och at uti andra »vetenskaper icke minder 
än uti ttillvrien mycket, som kan fäfängt kallas, 
af lärde Män med stor flit undersökts, hwilket 
alt, om det ffulle säsom onyttigt utmönstras, sä 
torde mycket, som tienar til wetenffapernas grun-
oelighet och behagelighet,bortfalla. Warande jaq 
eljest ^n meningen, at den bör hällas för minst 
säfängelig, som utan at sätta det ewiga utur ö-
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Företal. 

gonen, inläter sig uti nägon vstyldig och ingen 
til meen ländande fäfänga, hälft dcr mcm söker at 
bana wägen, til at komma genom fiere meningars 
jämförande närmare sanningen, uti de gamla och 
mörka werlds handlingar, hwilka anga menni-
skiornes bärgerliga samhällens ringa begynnelse, 
regeringars och Rikens upkomst, förändringar och 
undergäng/och derföre tyckas wäl sortiena, at de 
framdrages utur, mörkret i liuset, pa det Guos, uti 
de älsta tider underligen förda styrelse, med men-
niskio fläcktes kri.igspridande och flyttande, sä wäl 
til wär nord, som til alla weridcneS ändar, icke 
mindre mätte lysa hos efterwerlden, än-hansall-
tvisa försyn det giör i närwarande tider, och hanS 
heliga namn derföre ewärde!igen prisas och äras. 
Mera en annan gäng, om jag lefwer sä länge, at 
jag genom Guds näd detta mit utkast, som är al
lenast en samling af mscsfiz til en bygnad, kan 
sätta i ordning och bättre stick: Warande nu 
nögd, fast jag utan ordning strjfwit, säsom et och 

annat fallit mig i hagen, om jag sä strifwit, 
at min läsare kan förstä mig. Lund 

yen 2 lunii ar 17/2» 

Cst^ 

Est-och Ltflands Beffrifning. 

Om Liftands Namn, 
Pä l^ettijka, >Vi(jsemme. 

j U 
. ? r> 

> > t 
^Andet, som Staden Vvrpr figger 

uti, kallas nu för tiden Lifland, så
som det nägra hundrade är tilbcv-
kas blifwit kalladt, men i de älfta 

^ tider icke sä. Ty i och 
eirj tid, hwilka lefde uti det första ärhundrad ef
ter Christi födelse, war detta namnet aldeles obe
kant: och fast än uti nägra wercks u^.läk
ningar, som ester felacktiga afstrifter blifwit tvyck' 
te, stär k^Kluorum ^enrez, hwaraf somlige NKlAi 
giöra ^ivoner, samt kallat Lifland jKiflcknd',^ 
har detta felet likwäl uti andra chstryckmnM, efi-
ter rättare asskrifter, blifwit af de lärde äiidrat, 
och i stället för LKIuorum ZcNk^, sat 
xeneez, enligit andra gamlas b^strisninM em de 
Nordiska FoWagen. 

A q k>la. 



8 <Om östands tTlamn, 

förmäler fuller uti det andra är-
hundrad 0M tt sl.igs folck, s0M ^)etat l^evOner (s) 
dem ma»? kunde ya>la for l^v^nsr eller Liständare; 
me»? sa sätter lM vem mÄ uri ^canci-a eller Swe-
ri^e, at man dersöre icke för wist säga kan, ho
nom M'd oche hafwa förstat distans In-
wänare ptj a.^ra sidan om Äsieymn, om icke man 
wille tro, at1)an, såsom bärt / ^vpren boende, 
af okumiigM om dehe ^)tordiste länder, flyttat 
^evO„krn in ^It! ^c^näica, fom han bordt sätta o-
jicr om Hzttrsion. 

At ^loIs)!UDU5 sälcdcs selat, häller ?rXrvriu5 
(!)) för säkert, och styrcker sig uti den meningen, 
medel,t l^v^ucrn^ nam.is uttydande och ledande 
as t^*s5 eller I^c>ivi8, som pä ^Lmo^irista sprä-
ker stat betyda Sriepp, hwilket tilfölje, ^jv^ri-r 
ffulle vemerks Sjö-män, aldenstund de bo wid 
ston. Skulle en sadan gihning gäla, sä synes 
d^tta namnet rättast böra ledas af Finska och Esi-
nilka spräker, emedan ^eva;, eller Uoivaz ofelbart 
är tag^t af Minsta och Estnista ordet ^iva, det 
är »tiepp, som blifwit af^er^r och l^ircauer ^war 
besitt, n.ir de trängde sig til 8am<iZir>sta och 
Pr^lsta stranden pä Esterna, som der tilförene 
d»Me, hwilker bättre fram bewisas stall. Pä 
dtl^ sättet kunde LiflandS namn hällas för myc
ket .gammalt. Men sä kan der med icke undwi-
kaö det inkasi, huru l^ivonerne eller Liffändare, 
fast He bo wid siön , kunnat fram för andra, som 
ock bruka Skiepp, fä sig et egit namn af Skiepp 
eller siöprs, emedan de wid Tyskarnas ankomst 

. . k»it 

(t) <5«c»Zt. ?. e. I k. (b) Ord. 6otk, l.. 4. A. IS. 
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dit j Landet ansägS, säsom et obekant folck, och 
sielswa Landet safom et nytt, och af dem först 
upfunnit ^and. . 

Icke des mindre har en kcc-uc! uti deS nyligst 
utkoinne, och i Förtalet nämde bok, af en harttlS 
obekant grund, welat fö.klara prolom^ l^cvoner 
för l^ivoner, mMtst sin nya 5l.2n<t'"zvi.i5 uptän-
kände uti Tyskland (c), som kanstie härllls mä

tt 5 sie 
' t i. ' . , 

(e) Emedan de Swenffe/ säsom 5csnlZ>n»vk«s,z vraanila Iu« 
, byqgiare/icke klipnat undq»», ar törsrvar.i 8csn^ien» gamla 

hazecr emot ciuverN och hans anbänqares försök, at dr >aa 
alt tit ^ och säledes sörqwaswa sä wä! Sa'e laes/ 
som Nornas ä!de doms hedkr/ sä har nu ä nyo ^cc6s<j p. 
?4 budit til/ pä en q«wg at kullkasta ai</ hwad de Swen'!e 
beropa siq uppä/sä wä! hwad de aamla Nvloista Saqor der 
om förmäla/ som ock' hwad kos 6rr'ista och i-stinsta, iäm« 
wil andra Skribenter anteknat finnes/ bwilkas intnqande 
kan s». 4^. förmenar, icke skola kunna l^elpa de Swenstc, 
fast de berätta/at Göther/och Longobirdevworo kom^e f än 
8c^n<jil,tvitl,, emedan kiiei» stal med 8citNljinAvia ,»t!na dim» 
drista haliöcu Jutland/ som Tvstarne eller Snreina be> 
bodt/ och warit Göthernes säte/ innan de Ocmstc der :n i'm« 
mo. Hm wrider altsä 5cs,i6inavi» isli!n sit rätca ställe nl 
Jutland och de Tysta orterne/ ut med Oftersiöns södi e strand 
Mit Weichse! Strömens utlopp/ wilMde stUedeo inlnlla 
såren / at den rätta 5c»neiinzv^ warit uti Tnstiands nvrdli» 
ya d l. Det är under/ at han icke welat vrt>V> wnda Nord» 
sijernan isrän sit ställe/ och säncka Sweriqe och Norriqe imder 
traltn / at h^n kunnat sa Isdafw l närmare til TystlandS 
strand/ at omqiswa hans päsunvna 5canämavia, och 

' msruts, at betäcka hans Liiniirc,. M.n som den yim!a 
8czn6insvis har d:up.;rerötter/ äu at en Lccsrä med all sit 
hie-nbr^tt den samma ester sit behag uprvck.i och fly.ta kan/ 
sä är haks be nödande icke miidre sä änqt/ an öllöje wärdt/ 
lika lom kans d^riae inscll ^ch förtydri!iaar ?. 4" 4^^ 4^. 
ych ä>o I^jeliqa/ at 0-^en o/d icke 
wore komnt.seän u^.n ilrän hanS up. ikcade ^,czärd 



lo <vm L.iflands 

sie hafwa legat under watnet, och nu ester wc»t^ 
nets affallande wil titta fram, hwaruti han pä-
ftär, at I^evvnerna skolat bo, dock icke, säsom 
k.oj<)MXUS felat, mit uti^ utan pä 8canciinckv.ienz 
ända, hwilke I^evoner. om de uttydes,^at hafwa 
warit samma folck, som ^scims kallar l^emovrers 
boende näst til Ku^isrne, sä hällts han PÄZ. 47. 
denna uttydningen för den rättich^Sj, och at säle-
des alt wore ricktigt, emedan ?rvIomXU5 honom 
synes fluta sin Lerma^ia eller Tyskland med Weich-
fel-strömen. Men om I^emovierne med deras gran) 
nar foras ifrän PoMern tilbakaS, pfwer Weich-
fel-strömen til deras forna säte, nemligen Est-och 
Lifland, der deras namn är ännu behällit, hwar 
ifrän de ock, efter all liknelse synes hafwa kommit 
til de Pommerska orter och Hen Rugen, som bät
tre fram uti stelfwa Landets beskrifning giftpes 
mera tilfälleat tala om; sä faller grunden bort af 
LccArcis förmenta rätta uttydning, at prolomTi 

^z^evoner wore ^emy^ier wid j Pommern, 
och fölgackteligen l^ivoner, dem han säte inrymt 
pä ändan af hans Nl)a Zcancknavia. dit Liflland 
aldrig sträckt sig. Deremot om han j stället at 

tän-

tvld Äen Otla k Pommern, der af de stola blifwit kallade 
ser» hwilka de Swenffe giott til ^lisner. och at de icke fa
rit igenom Gärdarike eller Ry^land ii! Saxen, utan Landet 
emellan Elbe«och Oderströmen hade för sina mänqa qärdar 
ffull föttjent namn as Gärdanke, och när de sedan kommit 
til HMen och suttit wid Eydersiröm/ som p. 4?. siqes, til. 
sörene haswa hetat eller vens, lnvaraf ^önnmZen 
och Danmarck stal hafwa sätt namn, och de Nordiste eller 
Swenste hk^rdt talas derom/ sa kaiwa de^e giordt af 
'r-nzl;, som sti!j?r ifrän ^t>s. Sädant menar kc-
c-trä at wittert solck stal tro. 

Gm S.if?ands lTlamn, ir 

täncka pä nya päsund, welat räkna Lifland med 
Est-och Finland nl den rätta gamla 8canclinsvien. 
torde hans mening om ^evoncr, at de 
bodt pä ändan as 6c^nciin2v^a, nägot bättre lära 
höra sig. 

Andre hafwa welat draga ^l^ii ^illevioner i-
frän 8csncijcn eller Swcrige tll Lifland, idwilka 
^ve«N!NU5 (cj) giör til l^ivoncr. ^)0N0M tnsaller 
Lliernliicim (e) och bestyrker jin mening med det
ta namns eller ordets uttalande pä Gothlskc wiS 
med Kl frammanföre, nemligcn t^l>vioner, som ikal 
bemärka detsamma, som I^evvncr hos ?rol<im«us, 
det är I-^cmer. Det kunde sä wara,.at ?tlnlU5 
och ?rolomTU8 i sin tid hällit de pa öjtra sidan til 
Asterstön stötande länder säsom Zremenl»s 
(t) förstora Oar, som begreps under Sc^näinsvl. 
en. Eljest torde denna meningen hafwa sin grund, 
om med I^evoner eller ^ellevvner, det är, Äergs» 
boar,förstäs flyttefolcket, som i gamla tjder blif
wit ifrän Swerige flyttadt öfwer siön at debyg-
Ljo Landet, hwilke fört namnet ^livciner eller 
voncr dit med sig. Af sädan mening har pliilkp. 
xu-i ivlelanckron (z) warit, hwilken häller Liflän-
dare för I^evonernss Utur Lcsnäien Utflyttade af-
kommingar. ' 

Men den förste, som tydeligen, dock med et 
ord allenast nämt i^ivec, synes !>2xc, (Ze-unmsricuz 
(K) hafwer warit, oacktat Luleruz (i) häller före, 
vt i stället för l^evi hos Laxv, bör läsas l^uini, 

hwar 
(6) ^nnsl. L. (e) ^nticluv. Dlll'. 
(s) l). 8iru Ke^n. 8es>tentr: (g) dtiron.^sriyi,. I.. 4. 
(ii) luiz. z. ^i) Hä ^gcir! Qerm. in vyc? !.«« 



*2 <vm vistands 

hwar af I^uinwirx hade sit namn. Lemnar man 
nam, säsom^det stär hos 5axo, scj har det 

först uti det Talste Ärhundrad, dä 8-»xy lefde, blif
wit bekant, wid samma tid, da Tystarne ifrån 
Brehmen, Lybeck och den neghen, hwilke hand
lade pa WiSby, säsom den sörnäinsta Handelstav 
da för tiden uti hela Norden, antingen wäderdres-
ne, eller ester inhämtad kunskap as de Sjöfarande 
Swensta eller Ejler i WiSby, farit med sit Kiö-
penskap ät stranden och sandbackarna wid l)un» 
Strömens utlopp, och sunnit der folck för sig, 
som kallades ^iver» dem Kulloviu5 (j<) häller sö-
re, at hafwa i alla tider warit detta Landets in-
wanare, och bodc längs med stranden ifrän 
bäck til l)uns Strömen, d'-t är 12 Lifiändtsta 
Mil j längden. Detta folcket lärer twiswels utan, 
såsom svl^uiiriu5 öumcic (1) menar, bljswit ver 
kallade, af det myckna sandiga Landet, pä hela den 
orten omkring li-ga Stad, därest folcket än i dag 
uti enstaka gardar bo emellan sandbackar, emedan 
1-!va pa Estniska betyder Sand, och ^>ver säledeS 
bemercker Sandboar, hwilket namn dche Sand-
boar icke annars än mange andra orter der i 
Landet och annorstädes as sanden blifwit kallade, 
säsom l^ivakuil!» sandby, sandbäck I^iva» 

m. IN. längt förr kunnat fä , än' I^errai-ne 
trängde sig til denna siökanten, som tilsörene E-
starne bebodde. 

Man behöfwer fördenskull intet, til at fä Lif-
lands namn igen, med de Polska Sago-strifter le
da det af samma ursprung, som de Lettares och 

Litt-

<lc) Wändiffe c^k^onica ,'n knit, 
(!) Kelckenz Ltcsl. ^iöori^. p-Z. !. 
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LitthauerS, och updickta tildcn ändan en af 
de Romare, til anförare för detta folcket. som seg-
!ttt med dem ifrän lralien til den Lis-och Kurlän-
diska kroken i Qsterstön, der de stolat Landstigit 
och utwidgat sig under namn af Ikoner (m). 
Ej eller behöfwer man draga detta namnet af en 
l^rzlAnuz eller I^icvo, Prytziska Konungens Ve»e-
cluu Son, hwilken,om han eller hans Fader wa
rit nänsin i werlden til, skal hafwa är 57? efter 
Christi födelse begifwit sig til desie, sin Faders 
Rike närmast bcläane Länder, och folcket sedan 
blifwit efter honom kallade I^rvvner och l^ivoner 

Til at förtiga andra, som wilja draga det
ta namnet as eller I^irrvn, som kommer öf-
wer ens med det l^rmsta ordet l.jrmz, strand, 
eller ock af iirnu--, ^Itigare-l)orn, ti! 
at bemercka der med, at de warit Strandboar, 
eller Jägare, hwilket alt kan lättare sägas, än 
tros. 

Kanskie Liffands namns älder torde kunna fö
ras längre tilbakaS, om män wil fe efter, hwad 
de Ryska tideminningar här om innehälla. För 
nägra fä är fedan utkom i l^teisku,^ ^t utdrag af 
Munkens KiovienilZ handskresna lli^o-
r-2 om Ryska Rikets ursxruNL (0), hwilken sta? 
wara den älste Rysta eller Tide-
strifware, och lefwat uti det Tälfte Ärhundrad. 
Denne "I"Keo^0sin5 stall berätta, at RyAand med 
sina tilgränsande Länder hlifwit af efttr-

köm-
(m) Aromer»? tke reb. polon, I II?. p. 6?. 
(n) c^vs^vmus 5si-m. Luros». x». «6ir. k!rlv?k. 
(v) Kamblung Rupicher Geschichte ttstet Stuck/ Tryckt t 

tVtburz iir I?)!. P-»L> Z. 
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kommande med folck besatte, och skola ^inwänare-
n a  a f f ö l j a n d e  L a n o s k a p e r ,  s ä s o m T f c h u d ,  
Murom, Mordua, Perma, ^Zam. L.ittua, 
Semgol, Rorsi, Setgola, .^ech och 
prusi, hafwa hördt der til. Uti Anmerckningeir 
der under förklaras dche namn, at der med förstäs> 
^7öar, Finnar, Murmestr, tHortuiner, per-
n?ier, ^Zngermanltinningar, ^ittaljer, Scm-
galler, forna ^Znwanare af Trim, Luflända-
re, polacker och preutzar. Om det wore tro
ligt , at RytzlandS namn uti de älsta tider warit 
dekcMt, och alla de§e upräknade Länder under de 
stympade fkengamla namn der til hört, samt sä
dana sina namn, oacktat de mänga forna der uti 
skiedde folckffyttningar af Lc^rer, Göther, Hu-
ner och Sarmater til närwarande tider, fast med 
^ägon liten förändring behällit, sä kunde Lifland, 
som med Lub beteknas, wara et mycket gammalt 
namn. Men som inga gamla ^ittvrjska skrifter 
aifwa nägon anledning til detta, sä widt usi gam-
sa tider utbredda Ryssland, och Liflands namn^ 
som der til stal hafwa lydt, hwarken helt eller 
hälft finnes hoS ?!iniu5» ?ro!omlLU5 , 
Iornanäes, (ty af dt Nys VMtalte ^lillevioncr och 
K.evoner uti 8csnclicn, kan intet säkert bewis ta
gas) eller hos andra gamla Skribenter, och icke 
Lngäng hos ^6smv5 Bremen/is, hwilken likwäl de^ 
til .^?stersiön stötande Länder beskrifwit, och med 
berörde ^KeocZollus samäldrig är; sä kan denna 
Rysta Munkens ellet Äbbotens sägn fä mycket 
windcr allwas WitSord, som ätffilligt annat uti 
hans Kilwfj-r influtit, som intet rimar sig til det,) 
hwad andra gamla ttowärdiga ttittorissa strifter 

Gm ZUflands lTlamn, i5 

innehälla; pä hwilka jag ärnar grunda min beffrif-
ning om Estland, eller de pä östra sidan til Öster
sjön stötande Länder, hwilka 17l>ec>^c»!?u8 wil dra
ga til Ryssland, lika som de warit af älder 8!zvo-
n.erna undergifne. Men at jag icke mätte synas 
förgäfwes draga ^t>eoc!olu frägd i twifwelSmäl, 
och hwad han om sina Llsvomer berättar, nöd
gas jag litet bryta af mit rätta ämne, och innan 
jag gar widare, sa giärna straxt, som esterät yt
tra: mig, hwarföre hans mig miKtänkt 
förekommer. 

At Rytzarne hast sina skrefne Tideminningar, 
har redan warit kunnigt, sedan »erbertleins och 
?err-ri Ryhlands beffnfningcit af Trycket utkolv-
mo; men hwilken berörde Tideminningar först sam-
manskrifwit, h.ar man nu först af nySnämde ?e-
rerzburZjffe Sambling erfarit, at en Munck eller 
Abbot i wid namn ^Kcocjolius, skal haf
wa warit den samme, och lefwat för mera, än 6c>c> 
ör sedan. Om honom berättas uti berörde sam
ling, 2. at han blifwit är 1058 antagen til 
Munck uti pericersse Clostret i kjov, dä han wac 
»7 är gammal. Sedermera har han är ,?i6 blif
wit Abbot wid 8:r IVIicKaöljz der sammastädes, un
der StorförstMS Regering, hwilken 
likwäl, til följdas det, som ,iz j samma 
samling strifw^, dä revan war död, ^^eo^oilk 
ölder uträknas säledes; om han blifwit 80 är gam-' 
lnal, sä har han dödt är 1120. Mterligare p. 
?4. säges, at ^uls»»rerne, som bodde wid Donaul 
jirömen, fät är 898 af Kejsaren kkcksei Lärda 

Män 
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Män til stg, som förstodo 8!avssa spräket, hwil
ke infört hos dem den Christna Läran, öfwersatt 
den H. Skrift pä 8iavc>njffa, samt lärt dem skris-
könjten. Mm här med kunde det icke gä sä fort, 
at de nys upfunkne, och af Grekissan förwände 
8lavoniffa Bvkstäfwer gelast blefwo allmänna hos 
sielfwa Lul^zrefne, mycket mindre hos deras fien
der Rytzarne, (se j>. 98: 100, re?.) fast de ock 
woro et 5clzvifft folck, hwilke först ivo är deref-
ter uti Stor-Förstens VVlaclimirs tid, sedan han 
sig är 988 Döpa lätit, (st p. 107.) började an, 
taga den Christna Läran, som icke kunde sä ha
stigt utbredas, at icke en läng tid bärtgätl, innan 
de funno sig i ständ at kunna ssrifwa 

Efter denna tideräkning, synes det äntelig^n 
först hafwa kunnat ske uti ^lico^lu tid, sä framt 
den är richtig, och icke lämpad ester lystnadm, 
at giöra Sagan gammal. Uti sädant twifwels-
mal styrcker mig c?orlNeo 8-,nmel uti sin 
1720 pä Tyska Tryckta 5Tinleitung ^ur 
v,>,sken der han grundande sig pä tter. 
t»erliein ^>. 2.^och ?ettXUZ Uti förtalet sä-
lunda ssrifwer: Efterrättelsen uti de Ryfta ti-
öeböcker kan intet annars wara än ofullkom
lig , emedan Ryfiarne först ar 1262 begynt 
at hruka sina Bokstäfwer, sedan Gränskä 
kejsaren skipat de 
ska Bokstäfwev »fran tit 

hwar ifran Rytzarne detn fqtt och stder-
mera nptecknat, hwad de ifran langliga ti
der efter sina förfäders sägn än kade i min
net. Om sä är, sä hafwa Hulxzirerne först 142 
är ester AbbotenS död fätt de Lclavoniffa Bokstäfv 

wer, 
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wer» och en Ud därefter Ryssarne, sä at man der 
os intet annat stuta, kan, än at en sädan 
ilu; mätte aldrig ha^wa warit til, ellet ock mäste 
han hafwa lefwat i senare tlder, och sammanstris-
tvit nägot af de tidningar, som honom tilägnaS, 
Mr ock mäste nägon dylik Munck, som af 
^ irerko w.'r, d t han strifwit, omstöpt, och me
dels! de ij qam.la tider, i deha widt begrepna länder 
särskilt regerande Förstörs, sä ock de gamla Swen-
sta holwgätdista statt-Konungars namns samman
flätande ut, tn skystskaps kedja, sairtde tilgränsan-
de länders diträknande, under de brutna skengamla 
.namn, sökt ät stnrckadet i senare tider upkomneoch 
tilwäxande Ryska rikets rätt, sä til de redan in-» 
krächtoHe, som ännu tillvinnande länder. 

Til denna miMnckan gifwer mer bemälte 
Eamling^ än MM vnlednlng, hwar 

Uti p. 1. förmäles, at bestar af 
ZO2 blad, med en nyare hand skr.fwen z och 
V. 2. at den ti! hans döds ar 1120, sä framt 
han blifwit ko ar gammal, ^v. ^ tan wara af 
honom fjels författad , men hwad sedan ända 
ti! ar »2^6 i>ar ti! kommit, wore författaren 
där af cbekant. Tilstäs nu detta, sä är Vet 
intet olikt, at den samma nyare handen ocksä uti 
nyare tider fcmmanstrifwit hela wercket, som 
man genom namn welat föra til äl
dre tider. 

Wil? man ock se pä innehället af denna 
^olii > sa synes trowärdigheten än mera 
wilja bortfalla. Jag will allenast anföra ett stel-
le, hwad som f>. 6 om ^s>olle!>?n ^nclreas förmäles, 
at han har rest genom Rytzland och predikat E/ 

B wan^ 
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wangelium. Om /v^vltcicn ^nclieas wittnar 
biuz, at han rest til ZL/clueri ^ tzwv!r afRyssari?' 
eller' 8Iavc>niernc nu längt eftcr^til större delen bljs 
wit ägare, men huru ^polie!sn5 reft gätt, tala 
hwarcken han eller nägon annan af de gamla Kyl 
kosäder, utan allenast denna Ryssa ^Keo^ciln,; 
hwilken noga wet at liessrjfwa, huru som /^poste 
len, när han pä l^ieperströmcn kom til den enMi? 
där nu kiovv stär, ffall hafwa stigit pä et> 
berg och inwigt Ryssland, ftärnde om en tilkoni 
mande stor Stad därstädes. Och när han öfW 
österslön genom ^arc^ernes land (j,) äter kom t> 

<p) M anmärkningen wid detta ordet/ synes Utgifwaren aspe 
cer»bur^ista Samlingen s>. 2. wiljg förekomma/ at de Swtil 
fte icke mätte tiläcM sig Wsregerns, namn/ genom kl? sH 
dan uttodning/at der med imet förstads et wist folckstsg/ ii 
tan Sjöfarande'igemen / hwilke stola hafwa kallat sig 
^Vai-e^er, när de kommo pä Ryst grund/ förmenande / 
detta namnet icke kom af ordet XVarg/ som V-re!?u« ock al 
dre Snenste mena/ utan af ordet Varecki, nemligen dctso^ 
sjön utkastar. Hwaraf Vroir .le vsrecli, det är Strandrält 
än pä Normandista stranden i Frankrike sta! wara i bruk/ oä 
dit kommit genom Normännernas forna stora Sjösä-der/^ 
Vsi-eck l??s lde Nvrdiste betydde sä mycket/som 
eller visririmu,, d. ä. Sjöman eller Strandbo. En haD 
förbättring. Ordet Vsrect, ar det samma/ som det oamla o^ 
än i daq brnkeliga Ewensta ordet VSrad'/ som kommer a 
ordet rvräka/ och bemercker sönderstagne och förolyckade Fal 
tnq/ hwllkasjön wräker i land. Om detta ordet lämpas t> 
Mennlstior/ sä kunna hwarken Sjömän eller Strandbos! 
der med beleggas/ utan brukar man allenast kalla onnlligf oct 
oduacliait folck/ som intet godt tager sig före eller giör, stl 
wvak ock wräklingar. Skulle nu de bekante Vsre^r i Ry^ 
land icke dit kommit ifrän et tvist fo!cksia«/ som med delli> 
nämner war.: belagt/ ulan bestät utaf allehanda slags solo 
sammangabdudc wratlingar/ >a hafwa RyMne lvrevm ha>l 

Kom tilbakas, I?ai han om 8!avomerna5 seder 
och lefwernes art uti Ryssland mänga under haf
wa berättat. Men hwarifrän har "I^eo^olius sä 
mänga hundrade är ester tagit denna noga rese-

B 2 be-

stlöna Herrar/ dem de warit statlsty'dige, Värt det- Rätta« 
re menar jag mia hafwa ledt V»reKern»z namn/ uti min tlit'-
sertstilm, af Finsta och Lappsta ordet Vati^e d. a. berg/ som 
beteknar dem hafwa warit bergsboar / eller kommit ifrän et 
bergigt Land/ sölom Swerkge är/ eller vck af Minsta ordet 
Vzrtis», d. lä. / emedan de stulle wärda Sn>erige^ 
grenar pä andra sidan om Ostersön t Holmgärd/ der Kon-
garna woro afSwenstl blod och Sweriges Konung tro«och 
f!attsty!dige. Men namnet Vsreger hafwa de icke sjelf anta» 
git/utan blifwit sä kallade af Landsens inbyggiare/ hwilka 
wvrolFinnar och sträckte sig ti! ttovoxr<»j, innau Tlsvonerne 
sig der Utbredde. Än mera/ fjels synes ingen an» 
nan mening hafwa hast/ dä han striswil/ at ^pottelen rest 
genom Wat-kjxerne, land tilbakas/ an at de haft et wist Fä» 
dernes land/ svm de woro komne ifrän/ hwilket intet annat 
kunnat wara/ an Swerige. Men QeurZ Lccarii» som 
wed flit satt sig före/ at fördunkla alt/ hwad honom sones kun« 
Na lända Eweriae ti! r.ägon heder/ wil nu vck nyttja Ne,-. 
bertteiNH alp om VVsrexia til sitt ändamä!/ at kunna stänga 
Ewerige Mn >Vsrexers namnet/ och tillägga'det/för nägvn 
Namnest likhet stull/ det lilla Landstapet >v«^nen uti Uolstet,, 
dock icke pä samma grund / svm K-rl-erstcin, hwilken kade 
aflende pä de 8!svjsta ^'en<!er, som tilförene bodt wid Hster» 
siönS södre slrand och sirakr sig til Hvlsten/ sörnienanhe at 
Rysiarve halst bcgiärt sig Kegentee af det folcket/ som hade 
enahanda tungomöl med dem/ utan grundar eccar6 fig pä 
vrdalek (se hans werck cle Oix. 8erm. p. 170, r?i, 172) 
at han kan lttaf Tysta ordet Frecd, som likwäl flyter as det 
aamlo Swensta ordet fräk'a eller fräcknr/ kvvsttgt litswida 
s Vreci, Vr«rci, Vrscl, Vrsnci, l-rsnci, >kdaN Vsk^! 

och säledts giöra/ 
Warmaor och Frarcker t»l namn och ursprung til Tystat/ el
ler (imbtee. Och emedtin (.iau>ler^e bodde wid s>on / fast 
de hade el litet lanv/ sä stolk de likwäl warit machttyz ti! 
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beskrifningen sä wälfom underrättelsen, hwad ^ 
pottelen wid sin äterkomst om Llavomerns i Ry^ 
land haft at berätta, om icke utur sin hjärna? 
Warande det handgripeligit, at ^lieoäosms taqil 

jlS 

slös/ idkat sjörösweri/ och fa^kt wida omkr ng/ ak ock II 
haswetas dem sätt sitt namn/ kiorimsruta, hwtlket ilkw^> 

' intet är et DM / utan Finstt namn/ svm batcre fram t?»' 
mer at omröras. Af detze rösware/ som ueluoit i,rön V? 
xrien, och för sin handterinq stull inttt annat kunnat wara! 
än fräcka/ qrymma och dristige/ stal Ostersida ännu ^s Rvf 
farne kallas Grekers Has/ 06) Landskapet' svm dekv>nm>! 
ifrän / ^sreM», jom nu är sörderswat til v/-xns. Ä'wel> 
detta Landet/ som fordom haft ^I-t-nl,urA t>l Huswudstav 
nu l.ulz«c2, stal ntt det 8!de ärhundra först hafwa ssl.^nkl 
Siöröfwaren kurico, som uti de Rysta tiveminninaar hettk 
kurik/ ät Ryssarne til k-zent, der de likwäl warit z dr^' 
der/ somifrön ^Vsresern-8 land kommit til Ryssland/ oä 
der sätt lina särstita Förstendömen / hw:!kas Scsn^l^a name 
gifwa nogsamt tilkanna/ at de icke kommit ifrän 
utan Swcrige/ der sädana namn ännu aro i bruk / s.tsom 
rik, hos Sturlelon p. 4->4. nu k.<?6eric: 8inAv»l 
stress tiisörene 5iune, nu 5une. se prof. örings Oil 
sert. <1e (?ot!iun^is der 44» läses: 1>uvc>r, lll 
Lrotii Klo^ii» 8ve6is p. ?Z0- 1'tiruv^r, NU 1°ruve6 ellt 
IruecZ. Wivare behöswer jag intet röra om Kccarö5 orilil 
llghetcr/ emedan jag alt det/ som för vaZrien anförd 
redan är i/N wederlagt u-ki min I)ii7ertstl<,n ^re^iz 
och Holstensta Riddaren/ Lrnelt 'suuck. -te Wettpkalen, I<! 
tit mina der uti anförda stläl hos sig gälla/ at kan uti ^ 
siora W?rck as är l???/ kvfonumenta rerum (Zermsnic» 
rym, ?^clpue (7imbric»>-um Sc klejZSszolen/mm, 'rum. l 
p. 14. ls, l6. aldeles förkastat eccar<i, »Ma nttydningal 
c>ch lyveiiafn tilkiäat Swerige namnel V^ar^is. u'l*ttind 
sM p. l>- ^eliore jure ^V»re^v5 8veci.e VintZicsrunt Olst> 
Vei-ellus 6c ^0. I^ZAnus, ^uidu, Ku-ll,eckius suisrs^ätul 
Lc nu^,er rariones <jemum prodabiliore, a<ijecit /^rvicit> 
koller. 7<j coottat, ^ulxt >Vare^i pirzk« fuerinc, k<u^' 
viin» excor^uentei, j»ro LimbrlZ, ' 
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sig anledning af det, at kuicbius förmäler, Hpo-
ttclen ^ncliess haftya gätt til ^c^l^ien, at dichta 
en fädan utförlig Saga utan anseende til tiden, 
om nägra ktavomer dä där funnits.. Ty fragar 
man hwarest i Werlden 8!averna i 
«^rT tid bodde, sä sunnos de intet uti 8c>r^>cl,^ 
eller pä de orter, hwarigenom Hans resa bessrifwes 
hafwa gätt, emedan uti de älsta nder uppehöllo sig 
där omkring de mänga 8c>rlusta slägten, som 
roclotuz uti sin IVlejj?omene llpräknar, til hwilket 
folck^ag efter l^keo^ti. Lie^trici ke^erz intygande 
(c^) 8!avonierne intet hafwa hördt, och ^ölgach--
teltgen icke heller de nu sä kallade Ryhar as LIsvo» 

Bz nisk 

V?,r^ön, leu V«reg',um pro Wsr^r?^ in occilZuir partibus 
wsri, ljzlt ici ititi^nis olim Kl?A«po!>lan«, nunc k^oits:l« 
e s :  c u m  ^ c c a r e l o  v c n c j l r g r e ,  / < /  / / / / ? - » / « »  

»»»c?» /»,,», e^? 
Af tcnna mcmng tilliär fg »kwen "7- 5. t^er i 

^rrer^urtz, när han scct mm vissalt. iie Wsr«^is « händer/ 
ock hafwa warit/ men sedermera äudral sig/ twiswcls Ulan 
sedatt h. n kvin i Nyst tienst/ hällande nu >ere/ at be wrna 

beftätt as Ljösarcmde ifrän fiere vner/ wid <7on. 
^snlinnsiolitaoi^e Häfwcl liarsnxoi, eller Wäriugar kalla-
de/ som ses as lö janic utdroq ashc.ns stnswelse/til när -^n-. 
eiciusriu! ech Kona?. 8«crctefsre, Hc: r Io1'»n I-lclm, af deii 
17 är I7?2. Dillcrtntionem (.Isrill Ml koller sum» 
m-t cum volup^ce leZs. Illsm scre ientcnliam prs-serc, 
czur Verclii suit, qu» miki c^unc^uc <!uclu«u plsc^jr, cjusn-
qusm r>on tine furmi-jirie vppositl. ut nuper ill, 
xn'>6ci»vi, Vsrr^i sun?, neque l^e pieni-

, t»K!r esntlem in tentenrism pcit bus ire, ulzi me« 
Datia operam, ur l>!NercÄt!0 ljuarro remo dooimenrsri-
orum »xiiet. Uti denna se^an Utkvn?nc kvm dar han ock 
hederliqen utlätit sig ölwer miu ofta namde Dissertation. 

(6) Comment. sun^. fcZent.^etro^olit. tom. l. x». Z89. k le^cz. 
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niff afkomst, som j senare tider där inkommit och 
antagit det Rysta namnet af det folcket, som de 
där uti landet trängt uppä, underkufmat och be
blandat stg med, hwilket 8cral,!en!)?lZ(r) intygar. 
Sedermera Qerer eller Giöther, som til ätt, sä 
wäl som namn medelst en liten bokstafs omwäx-
ling woro werckelige 8cyrker, genom jine härsä, 
der uti deHe länder blifwit bekante. Därjämte 
wisa de mänga lemningar af det Finsta folckstaget 
uti Rysiland, at Finnarne en stor del deraf bebodt, 
hwilka Strahlenberg pä det kandragna rummet uti 
näst .öregäende anmärckning wittn<ir, hafwa hördt 
til RyHlandS rätta gamla innewänare, innan lä
rare och SIsvonjer dit jnkomlno. 

Men hwarifrän äro dä 8iavonierns komne, 
emedan de uti det landet, som nu RyAand kallas, 
icke warit? Härom utlåter stg ^e^olnis p. 4. 
sälunda: En rund tid efter, sedan RyHland fatt 
sina första inwänare (det mä wäl htta en rund 
tid, som icke infattar hundrade, utan tusendtals 
är) hade 8Iavc)iu'crne sitt säte wid L>c,n--niströmen, 
där nu kul^zlien och ^n^em är, och bredde sig 
ut emot Väster, under namn af ^loravi, ^lec^j. 
Lkorvi, l^elzelu', 8erk)i, (^liorauni. Omsider nä? 
(tt folck Vvlylsm, elliest ock Voloclii (s)kalladt, 

vfwcr-
(?) Beschreib. des dk. und o. Theils ^c>n kurop. und 

p. 16?, och 190. Item Lrenner» k^w/scl ^rmen. 
p> 8>» 

(») Utan twifwe! >volaclii, hos Gre?erne Llscki kallade/ detze 
hafwa bodt wid ?>» .eller tester ströinen uti aamle Dsci. 
<n, som Götherne sedermera innehaft/ sträckande sig til prue 
och Donau-strömen. Sedan detta landet qenom Krig war 
utblälcat as inwänare/ haswa Keysqrena delt ätrarna emel» 

vfwerföll 8Iavvttierne uti deras hemwist, sä mäste 
^ §c wjka undan ifrän lD^tisv-strömen emot Norr. 
En del af dem stal haswa satt«stg wid Wäichsel-strö-
men, under namn of af hwilka sedan 
ler, I^mi^ier, klalcovier och pomrei haft sitt ur
sprung : cn del har gät til Oniepelströmen och kal
lades tioner, men de jvm satte sig ber i stogar-
ne, kallades t)re>vll2ner: äter en dcl, som satte 
sig emelan floderna ?ri^er och Dunä feck namn 
as Vre^ui^r, och de wid ?olora strömenS inlopp 
Ull l^uns kapades ?nl»v2er: Somlige begäswo 
sig til siön limen och lade grunden-til staden klo. 
vogrocl , och somlige til floden 1>2NS och besatte 
^cverlc-r, med folck. 

Huru richtigt qlt detta är, spm synes grunda 
sig pä den bekanta sträck sagan, om I^ecli, 
och Kull hoS 8>Iviu5, lemnar jag androm 
ct pröfwa, och frägar allenast, när deAe sä mänga 
^>ch pora styttningar af ett däwarande litet folck 
stiedt? Intet war det möjeligit, för än 8lavern-is 
namn i werlden blef bekant, som icke besinnes wa, 
ra mycket gammalt, lviinlinuz (^oyicws (r) som 
sielf war en 8l.1v och Polack, och giordt sig omack, 
at med flit upleta deras ursprung, mäste bckänna, 
at 8l^>5 eller 8I.,vin/r5 namn ingenstans, hwax-
ken hos Gräkista eller l^tmsta Skribenter finnes 

V 4 för 
lan sina gamla Soldater/ ar de pä den sidan ssulle jewte ä» 

, krrbruket sörswara Rikets granzor 06) hälla de ostyriga 8.ir> 
tilliakas. Och säsom de woro komne isrän lrs!ien, 

som Görlicrne kallade W.illand/ sä synts Götherne som t>od-
« de i qraut^pet uti 'rrsn^lvanien, baswa yifwit dem ^et 

namne! vvsllacbef, warandcs deras spräk ännu blandat med 
Ivrin. Se daric>n«! <IIironlc» I.ib. IV. s>. m. s??». 

(t) D« Ori^. reb, Zclt. l'olonorum VUl. IX. X. 
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för Keysar lulknizni tid, ochfö>vän lvrnznclez och 
?r«,copm5 ffrifwit sina hjstorlcr>.ikch sörkajtar för-
denskul sä wäl ^ranriu8. som den dssnlin? beropar 
stg uppä, nemligen (Zr-lmmancu5, säsom otro-
wärdige Skribenter, hwilke, utan at wisa nägon 
Arund til det de säga, tala om det slsviska folc
ket, lika som det want til längtför Chrijji tld , 
samt besuttit desamma oner, som det nu innthaf-
wa, jämwäl om krig, at? de Danffe, säsom ock 
Swensse, längt förut med Nystar fört, icke .för
gätande at röra om Päland i den tiden, dä ingen 
w i s t e  a f  n ä g r a  P o l a c k a r .  ^ . !  

Andre HMa före, at det Sl-vissa namnet al-
draförsi bljfwit bekant uti Keysar IVl;»ur,li'l tid (u). 
Andre äter uti Keysar L»lch-mrinj lis. tid (>), det 
är, mit uti dtt siunde ärhundrad. Oachtat man 
wille bifalla den första meningen, emedan lornkn. 
«Ze« och procopiuz» hwilke lefde uti Keysar lukmi. 
om tid, nemligen uti det siette ärhundrad, näm
na om Lclaver och 8c!svmcr, sä woro de den ti> 
den ännu intet komne i Rysiland ifrän de orter ^ 
där ^eociolius dem säte inrymt, nemligen wid 
vonau.strömmen, hwarest nu ku!gansn och 
xern är, utan uppehölls sig 5Ikverii2, dä lornan. 
^es fkref, ibland VcncciernÄ wid de (^^rpZlifka ber
gen emellan I^nxern och !'o!en, hwaraf solklart 
kan ses, huru sansärdig ^eotZoiius är uti sin be
rättelse, at Hpottelen An^rezz som längt för, än 
xiavoniers namn i werlden blef bekant, war död, 
stal wid sin återkomst til kom mycket hast at 

för. 
<u) ^kron. e»'0t». !.ik. IV. p. m. 6;6. 
H») ^V,yce,l^ hos c?ome?u, <?. XV. 2^ 
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förtälja om 8I^vynjerns5 seder och leftverneö art^t 
Rykland. ^ 

Wil änteligen nägon widare fräga, hwarifrän 
det Slavjffa folcket aldraförst kominit, sä hörer 
det suller intet til mit upsat, at upleta, uti hwik 
ken wrä af werlden de först blifwit utkläckte^ dock 
kilat nägorledeS förnöja den frägande/ fä wil j.ig 
allenast korteligen anföra, hwad derom isynnerhet 
säges. Den närmaji med öfwerenS 
kommande mening är > hwilken VIvZvlluz och 
ckvviuz af de Polska, och af de ^/ntz^jke, 
jämwäl de bifalla, at det 8!a»tst'a sol-
ket Hast sin första uprinnelse uti Va1n>ur.el> och ll-
lprien, dit deras fcsrfäder skola tillika med de !.1M. 
er, folier och (Zr^ker wara ifrän kche! komne, och 
sedan de uti deke och nästtilliggande orter, under 
annat namn, wuxit til et stort folck, omsider sielf 
antagit det namnet 5Iavsr utaf ordet som 
betyder beröm, emedan de giort sig berömmelige 
Mom sina stora giärningar och förde krig, emot 
lkomerffa Riket och sina. grannar, hwarwre de 
icke giärna se, at deras namn ,, säfom detstär hoZ 
lornan ies och andra, skal skrifwas öclavvl, som be
tyder trälar. Utan 51aver. 

Andre wela Hellre hemta sina 8Zavcr ifrän de 
kvloickjske berg i ^imemen, samt af folcket, som 
der kallades IVkolLkmi eller eller ock ifrän 
lVlTviiffa träsket af det gamla folcket, som ?t,m-
U8 och ?rolom-eu5 tala om, koxalzni, eller koxani 
kallade, grundande sin mening pä likheten af nam
nen, som det 8^v',ffa folcket i Nystland hafwa, 
emedan ivsoiclii eller IVlolciiem är nästan af samma 
ljud, som eller I^losclZvir.L, och koxslani el-

V / ler 



z6 sc!) 

ler koxani låter lätt förbyta sig til kcitti, k<utN 
eller ^uMsni. Det förra kunde läta höra sig, om 
rcke 'det wore alt för bekant, at ^ulcovrc-i eller 
klulcovier hafwa fatt jittnamn af Staven IVlulcöuz 
och staden äter, ester I^ulcovirernss egen beken-
nelse, af et Muncke-eller Manfolks Closier, som 
blifwit kalladt Klulcoi af^lu5»c eller det är/ 
Mami, och icke af nägoti derwid liggande ström, 
som hetat eller IVlol^v^ emcdan den därför^ 
bi löxttndt siröm heter 8marc>c!ilis, där Ryska 
Försten Dumel eller Oänilon för 400 är sedan tö-
git sit säte och bygt Staden, e,ter Clostret kal
lad lVlulcou, af hwilken Stad icke allenast strömen 
begyntesat kallas lviulcvwllc',. det är, den ^lul'cc>v» 
ffe, utan ock sielfwe RyAarne, när twan 
vv>r? jlitit sig lös ifrän kartarnas ok , och Unders 
kufwat sig sedan det ena Landskapet efter det an
dra , samteliqen bleswo kallade IVIvlcavirer eller 

, hwilket namn ingen gemenskap hafwcr meö 
namnet IV!u5cl'i eller I^olcKeni (;,) betrefsande det 
senare, stemligen Hcixolsrli, eller knxam, som tyc
kes rimMa sig til namnet KM, eller Kel^s. 
ni. sa wifar 8ctÄk!enbcrZ (?), at det är en ätstil-

nad 

^v) Seglen? IZrermer». ^p>t. p Z6« 
lid. cic p. l6y. Ehuru wäl Ryssarne föreqiswts/ at 5la-

vonierne» när de kommo i Ryhland/ stola först bafwa jatt sig 
wld cn ä/ benämd kula, som flyter uti sjön ltmen, och haft 
der en Stad kuss kallad < innan de lade grunden til Staden 
kovokrocZ» svin i anseende til den förra/ hwaraf Ryktand 
fäll sil namn/ biifwit kallad ^ovoei-oci. det ar/ Nystad eller 
Nygärd (se Lrenne? pae- cit.). jä ar det likwäl otwitwelach, 
tigt, at denna ä/ fä wäl svm Stad/ fält sitt namn af Land-
sens förra inb,Mtare/ alldenstund Kuss tcke ar nägot 81^.. 
visst ord. Ändre gissa med tterberliein, at namnet kuls ar 
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nad emellan kulN, de gamle RytzarS och Sarmarsrs 
ncimn, hwilket ingen grund hafwer uti det 81a vo. 
^'!?a spräket, och emellan Kols, och som 
är et 8javomsst ord, och betyder trmgspridbc, 

eller 

tigit af det lika lindande ordet i 6i-M?an eftersom 
Rolland är et ftrdmnkt land/ och stal fordom / citer de ny-
ares mening/ lcaat under wattn. ^buru orden i et fwnmanoe 
sprcik äro lamliupande/ sä snnee Utival stiälet der ul wara 
längt ifrän hemt.u/ emedan flera strömrike länder sinnes/ och 
»vattnets vfwerflytande , forna tider/ som är en an.in ow^ssa» 
re qissnirn/ styrcker denna meningen mycket mindre. Pä li« 
ka satt kunde man draga namnet kuls af Tyss^ order Rnst 
(sot) och Kon af Rop (bäst)/ emedan Ryssarne bo uti 
bns därest sot ar/ och bruka fastar. Närmare menar 5rrak. 
tenaerx ffg h.ifwa lressit jgken/ när han p. lög. L- seczc,. le» 
der 84rrl,zte?n,5 namn af ordet 5^ri Uti det 7°atarista och 
Xsungi»!ista/ eller nti det språket / som be» 
tyder rödt/ eller röbgutt/ hällande löre/ at 8^rm»tern» det» 
ta nanrnet bekommit af sitt ntwertes utseende/ k>är och Nåder. 

säsom ordet kuzki uci ^in»sa svräket benverter rödbrun 
"ch rödbäriq/ men hoS Estlandare är det intet wid^re» bruk/ 
än at en rödbäriq'Ko eller Sre kallas fä lampar 
han det icke orätt pä Ssrmstten»! namn/ men ftadnar p. 164/ 
i anlednmc, af de utkomne Sagor/ lika som alt san» 
ning warit lut inkils livs detta Barbaru?a folcket nedgrafwen/ 
uti den »uensngen/ at wid un bärfard en del af 
det folket/ son, ban sta undekkufwat ocb under sin Krigsmacht 
haft/ siyttat ifrän /v^nen til ?apKlsKonien, och cn annan 
del ifrän iVle^iea til strömen lanzis/derest de senare sZ för» 
ökt stg/ och ester sitt utwertes utseende blifwit kallade Sarms-
t«r» men pä F'N'?a Kur^ki» som betnder det samma / här af 
synes honom det namnet kuss eller Ryk wara kommit. Nu 
oachtat denna 8-yterns, härfärd/ twert emot andra gamla 
UUiÄriska bewis kärom/ 0?n5 til'?rifwes/ sä är det al« 
deles intet olikt/at de Uti Scyckler,. nu Rytzland/ boende Fia« 
nar först belagt 5arma:ekne ined detta namnet efter sitt spräk/ 
nar de kommo söder ifrän i deras granstap. Men sedermera/ 
när, 5srmscem« ödelagt en stor del af landet/ och jätte sig 
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eller förströdde. Hwilket l-ierberllcin witnari bör-
jun as jm bok, ac Rytzarne ströwiS ibland mängt 
cnnat slags folck bo. Och säsom til liudet 
o.werens kommer med K^lcu, Räitzer, hwilket 

folck 
ncder/ at bo ibland de gamla Rysslands inwänare/ matte dct» 
ta namn hcswa blisivtt gemensamt/ sä at all. Ryplc»k?ds inwä
nare/ de gamla nltd de nyare/ kommit der under at begripas/ 
och oswcr hu wud kallas Kul!i. hw.iket nan n omsider 8>av<>» 
nerne wlc> Zltl lnlrägavce l landet sia tlägnal/ och än mera 
utwidqar. Dvck hafwa Esle! n? och F nni.rne pä n är sida al« 
dng.bruk t/ at talla del til dem grenzai de ivlkct KulN, ku-
lki elle. Rntzar/ utan belaat dein mev det naninct/ som de 
a' älder j alla tider kast/ at Ester^e kalla dem W-nner^ne och 
Finnarne^nK-Usine. Och synes at de de:m nam! cc as 
det Finsta ord, t V «nne, i. e. dät. emedan dc sä wäl/ »om ^in« 
nar/ Ull deras Siö-och slrömnka! nd/ belient siq nincket af Bä-
tar/ at »ar.» af och tll/ säsom ock Flss-a. Utaf hwilka Fi> ffa o d 
sevan ock ^erxjerne fält sitt namn/ emedan dc fö'ste af 
dc^ namnet wcrtt finnar. Nu behälla Rvssarne hos 5'innar 
va) ^ste? namnct af Wenn», at de kallas Venne cane, som 
i början warit gemensamt med wäst«r Nyplands inwänare E« 
fler och Fmnar. D^lta namnet wcla svmlkge tillägna samma 
bemärckelie/ som det EilMa ordet/ v^is,l-ne, der är/ fi nde/ 
emedan deras gan»la grannar efter blandningen med 8^m». 
«e? ellcr 81-vvnier sedan bltswtl deras fiender. Men litare 
är der/ at Htnnarna lä wäl som Esterne ansedt dct til d^'M 
närmad dclägne landet/ som w^rafenabanda tungomäl med 
dem/ vch samma folkslag förr 5l»von'«rn,z tid/ säsoin sina 
wänner och broder/ ock Vårföre kallat dem snarare Wcnne. 
lans a» Est^ista ordet Wen«i (bror) och V-mutei-ne (bror 
l:äa) säsoin bröderlige. Hwilkas namn/ emedan dct warit i 
bruk; de sedan/ icke ändrat/ fast de aenom blandning mcd 
5l«vonier blifwit t?l et annat folkslag förwandlade/ utan lätit 
bli der wid / som sträckt sig sedan til alla Ryssar i^emen/ dvck 
icke i samma bemärkelse som förr/ sä at hela Rnstland n« af 
dem kallas Wermema och icke annars än l.«t» 
tern» och l-ircausrn» utaf sina förra närmaste grannar/ t^e 
Oevit!«, talla alla Ryssar (-revs. och Rytzland Lreven 
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folck wid ke^racj genom hela nedre ^snZvtn vch 
Lclavoniel, kringsprivt sinnes, sä synes troligit, 
ct 8lzvunierne härifrän, enligir AbbotenS . 

nyh anförde bestrifning, sä til andra länder, 
som RyHland blifwit wida kringspridde, at de 
med ffiäl kunna kallas Koili och kollizni. Men 
säsom detta namn, som 8cra^enl?erg stger,icke 
?al i NyHIand hällas för sä gammalt som knM, 
utan först wid pah for 200 är sedan begynt bru
kas, sä läter det, twert emot det I^erkerttein (a) 
der om wittnar, sä mycket mindre förena sig med 
det gamla Sc/cli-ssa och (Zerijka folcketS ^oxola-
ne, 5 eller l^OX2n?r5 namn, om hwilka 8rrzko ffrif-
wer: l^uxani MZ^',5 act ^(Zuilonem s^e>Iinrc5, jn-> 
rer ^'anaiii I^ori^enem ^zscunrur, ci. 
5. jom lgga til!7?orr, beta sin bo
skap pa j?cittmarkerna emellan strömmarna 

och eller M'N La/er 
(l^) der emot wil draga dem til VVolxa strömmen, 
som han tror i gamla tider hafwa hetat Hrax'5, 
kuz, och l^l,za; och Ryssarna der af blifwit 
kallade kox-llaner, säsom klaner wid Kuz.sirömen. 
Nu som denna hans gisining icke grundar stg pä 
mera styrckande omstänoigheter, än wär li^l^ckx, 
sä torde med lika sannolikhet Kvxolanj ellcr K»x?-
ni läta leda sig af tt^ilzine, säsom Finnarne, el-
l-r ^c>2i!ans, säsom EMndare kalla en Ewenst: 
eller ock torde en del af de i Cw-rige utqänane . 
(??rer, som bodt wid sjön k^xer» i i^siergiötbland, 
kallat sig der utas koxsner, som jag lemnar derhän, 

man 

kerum I^oscov. (^omment. p. I. 
(b) (^omment. l>sr»opor. 2om. l. p. ^>5 ^ Zy8 äe O-

ri^. 5c/lk. 
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man blifwer wid dm meningen, at sä wäl namnet 
I<f»xo!z>ni som Kuili ellcr kusk, ledes rättast af 
SwerigeS namn pä Finssa kuotii. emedan Land-
spräket i Holmgärda - Riket , innan 8c!avonieme 
der inkommo,war Finssa, och der utaf, at ke^en. 
rcrne der woro i^werige ssattssyldige, har ock 
folcket kallat sig der kuokli pä Finsta, hwilket namn 
sedermera blifwit förwandlat til Ku-i cller 
kutkj 

Än andre söka sig siöd, at kunna föra det 8!^ 
vissa folcket til hsgre älder, medelst Venenen,^ el-
kr Venciers namn, som tilsörene bodt wid södra 
stranden af Östersjön, antingen at de draga et 
folckflags namn, sfom finnes hos dc älsta Gräkissa 
Skribenter, k^omeruz och l^ero<Zoru8, L»«f«t och 
hos ^iviuz tteneli kallade, til Wcncjerl eller ock, 
at de med d!rsnrtti5 stöpa Vandaler och Vene^er i, 
hop. Dct förra förkastas af <Iluveriu5, men 
wederkenneS af Lccarci (c), i det han leder l-ieno 
rsr wid swarta Haswet och Vensier wid 
Tnssa sjön, af ordet Venne, som ssal betyda et 
nedrigt och kiärrachtiqt land, säsom Fene i gam
la Swenskan, och fölgachteligen as ^'enn! d. ä» 
bät,iom brukas i nedrigt land, der mänga fmä sjöar 
och strömmar äro, hwar af Finnar och Wender fätt 
sitt namn: det senare är hos de Lärde cn asgjord 
fak, at Vsnc^l,' warit aldclcs et annat folckstag, än 

' Vcnec?i, V,'ni6e eller VVcnc^er, fast desie dragit sig 
efter Vanc?a!e,ns5 astog smäningom Uti depås ställe 
wid Östersjön. 

Hwad 
(*) prof 8ven KrinZ» Dislert. origine Sc nomioe 

Lentii Kuilvrum. (c) katz. 2Z. 

<vm och 

H^vad nu Vencjerne widkommer, sä talar icke 
allenast l>l,mu5 (ä) j sin tid, wid flutet af första är-
hundrad, om dem, när han rörer om Finland, a.t 
der, efter jom ligas berättelse, skola bo 

och Utan bessrtfwet 
dem ock ^cirus (e) i fannna tid, at Venellcrnv 
wycket antagit af ^armzlerna5 seder, stryka om
kring mcd ströfwande genom alla de berg och sso-
gar, som sträcka sig emellan peuLinerna och Fin-
narne. Hwaraf kan aftagaS, at Veneclerne be
blandat sig med 8armartcrna och Finnarne, och sträkt 
sig til den kanten. ?rolomTU5, som lefÄe det an
dra ärhundrad, inrymmer Venerna til säte Ve-
neöiffa Hafswlken. Men hwilken den samma ssal 
wara, antingen Lufiscn has fram för Preutzen, 
ellcr don Lifländissa, eller ock Finssa Hafswiken, 
derom äro meningarna ssiljachtiga. )ornsncjes, fom 
lefde mit uti det stette ärhundrad, ssrifwer (t) at 

säsom han dcm kallar, l)ade satt sig 
Pa norra sidan om bergen, nemligen de Ors,A. 
rkissa, kwilta berg sträcka sig wida omkring 
ifran Nleichjel-strömmens kullor och betäcka 

(vck) oachtat detta talrika folckets namn, 
i anseende til deras manga stächtenoch til^äll, 
samt atstilligc säten, pa mängt wis blifwit 
ombytt och förändrat, sa kallas de dock för
nämligast och de förre sträkte 
sig ifran insjön ända ti! N?eichftlen, 
och brukade tiärr och skogar i stället för Stä
der. Men wid hafsstranden, der U)eichse-' 

strö-

sc!) !M. natur. IV c. 
(e) Wid simet as b->ns c?ermani> 
(5^ De rebu» (Zetici, K. 17. 
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strömen har sitt Utlopp, bodde 
et af allehanda slag sammanblandat folck 
(x). ^ '' lj > 

Här af ses klart, fast än de gamla l-Ie^er 
skiljas ifrän Vcnecier» Vlriicler eller >Vcn^er,^t 
Veneclernsz namn warit icke längt efter Christi ti
der bekant och begripit under et gemensamt namn, 
vchsä Äavincr eller 8Iaver om icre sörr, dock ät-
minstone uti lornsnciiz tid, hwarefter de först be-
gynte smänmgom draga sig ifrän de (^rpariiiffe 
berg genom ^le/ien til östersjön. Mcn som 470 
är förut ?!iniu5 räknar Vcrieclemc tillika med 8ar» 
,r>.?ter, L?c/rer och ttirrer til Finland, och 
ru5 berättar, säsom nys förmält är, at Vane-
cicrne hafwa tilhällit emellan ?eucincrne, som bod
de pä L)en keuce wid Vvliau-strömens utlopp i 
swarta haswtt, och emellan Finnarne, som med 
inbegrepne Ester innehade hela östra stranden af 
Östersjön in til Weichsel-strömen, hwilket bät
tre fram wifas stal; sä kunde de Venecjer, son: 
?linlU5 och "I'aciru5 talar om, sä mycket mknder 
wara et Ovisst folck, som Slaverns med all sm 
askomst, sä Poler som Rytzar och andre flcre af 
detta staget, den tiden ännu och längt efter dwal-
des uti mörckret, at ingen wiste af dem, utan 
mäste detza Venecjer bafwa warit nägre samman-
lupne folckhopar af kringswäwande Finnar, Oe« 
ter och 8armarei , kanske ock l^cnerer, 'e,c?-ot hos 
ttomcru5och hos ^^olicinius kallade, som 

sällat 
(k) Dkfie mZste wist twifwels »fcin Kafwa kommit iirön Lif» 

lard lil större delen, som pä Lettista kallas VVidsommer, 
hwar as Vi<jlon»rU bos sorn«nij«r sätt sitt namn/ etter wa» 
rit näst Nir«r ellcr VNrlälidare. 

/ 

Gm 0t5) 

sällat sig pä stog ir at rofwa, säsom nu för tiden 
tta^emikerne pä den orten giöra, och dct i an
seende där till, at Finnarne, som det Veneriska 
namnet egmteligen tilkommer, bodde den tiden, 
säsom I'. 8. kayer (II) intygar, wid Weichsel-ström-
wen, och i hela Polen kring swäswade, dä ock 
Meterns sutto wid smarta haswet, norr om ?eucz, 
hwilke tillika med Lsrmsrerna innehade hela landat, 
som fordom l) "en och nu l^vlcZgu och Vailzcbio 
kallas, bwarom 0v,c!>u5, som as Keysar Hu^ultuji 
til swarta hafw^t och (Zer.sta bygden war vand-
förwist, nogsamt witnar uti sina klagoskrifter. 

Mänge lärde i Tyskland och ibland dem nyls-
gast)ok. l^cor^. l^ccarc! pästä, at (Zercrne ickewa^ 
rit as samma folcksiag,som (Zölberne, twifwels 
litan i mening, c t derigenom sä mycket lättare kun
na tilägna sitt fädernesland Göthernas första up-
rinnelfe, hw,!ka de wela hemta ifrän Holsten och 
Jutland, der deras första Fäder under namn af 
Olrer, när de kommit ifrän Hrmemen, först skola 
hafwa satt sig, och befolkat icke allenost de Dan
ska Åarna ocb Tyskland, utan ock Swergie och 
Norrige, jämwäl Engeland, Franckrike och It», 
lien: waraude ocksä de fordna utflyttningar, sä
som de Göthers, Wandalerö, Longobarders och 
ondra fleres, efter deras sägen, stiedde ifrän detta 
deras första säte, och de dertil stötande Tysta or
ter wid Östersjöns södra strand, som dem nu be
hagat at belägga mod namn af 8c»n6ir,zv,'z, hwar
ifrän jämwäl de i förra tider bekanta Wurexer i 
Rystland stola kommit, som jag äfwen redan we-
derlagt hafwer. Hwad nu ätstillnadm emellan <?«-

C 
(K) Ivm. V. Lowmeot. kevroj». p. Z4Z, 
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ter och Mörker wldkommer, hwilka senare de gier-
tia willa draga under det Lelrista namnet, som 
de pästä,atböra Tystland förnämligast tilägnaS, 
sä kan ingm owäldugare Domare fäs uti denna 
twisten än Iorn2nc!e5, som sielf war en Göthe, och 
uti sin »ltioria ingen ätstilnad giör emellan 6ecer 
och Görher, utan häller dem för enahanda folck, 
af enahanda uprinnelfe, fast deras namn ester 
tungomälenS ätstilnad med nägon bokstafs ombyt-
ning, tillägning eller utsiutning, ätstilliqt strifweS 
och utsädes, säsom Giöther, Qerer, 6irer, Kl. 
rcr, 8irer, (Z^r^cr, Gother, Lorrer, (Zurrer, alt 
derefter, som de pä sina härfärder kommit at wi-
staS ibland annat slags folck, och dem under sig 
lägga, eller fördrifwa. Wille man Snteligen med
ge, at en ätstillnad warit emellan Göther och (Ze-
rer, emedan de pä olika tider utgät, och i werlden 
blifwit bekante, sä torde ingen annan kunnat hafwa 
tvarit, än at det Finsta folckflaget ärft det nam
net i ̂orunlanä af sin första ätte-fader, (?erer ^ 
ISMS Son och 8-M8 Sonsson, at de blifwit kal
lade Lecer, 6,rer och kirar; och den först häriftän 
zitqängne folckhopen behällit det (?cr'sta namnet, 
säsom ett utstätt ifrän Lappland; hwilket dermed 
bestyrck^S, at de sordna Lsrcr eller 8cytker kalla
de GUD och Lapparnes GUda namn8cit2 
Sr dct samma, eller ock emedan Finnarne warit 
Giötherne fölgachtige pä deras härfärder och del-
achtiqe af det Giöthifta namnet, kallat stg efter 
Finska tungomålets art Lerer i stället för Giöther, 
hwilket namn Tystarna icke eller annorlunda ut
säga kunna, der af Finnarne sedan behällit det 6--
nsta namnntt, som de haft förr, medan de bodde 

wid 
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tvid Kims och Kirtlms i Lappland, och sträckte 
sig til Kicie8 Sokn i Karelen, och otwifwelachteli-
gm warit af samma folck, som ytterst i norden 
vf lorn-mclez kallas och as ?IilNU5 ^rraci, 
tfter Finstan "Hnnklr. 

At Finnarne warjt ibland Giötherne pä deras 
härfärder, där til bedöfwes sä mycket mindre be-
tvis, som det Giöthista spräket uti 
xelier innehäller en hop ännu brukeliga finsta ord, 
i synnerhet det finska bindordet jsli, pä fwensta 
och, som med mera kan fes af efterät följande 
orda-längd. Här til kommer at , 
<ller samnjecielne i Rytzland, säsom en lemnina 
af (^erern? sielswa, säga sig wara komne ifrän 
82uvml5 8emls det är Finland och Lappland: li
kaledes syneS 8amo^,'ricn wid (?urlan6, som de 
Polsta kalla rent as eerer utmärcka finsta 
(zerer, och med ordet 82M0 eller 8c>me, det är 
Finland och Lappland, lika som peka pä deras 
första utgängs ort. kccsrc! yttrar sig (l) om ^->5-
isZererna, at de warit as finstt folcksiag, och at 
ZViie5ciif>ZelcKe, Lapparnas anförares namn, inne
häller ivisliäkerernaz namn til äminnelfe as deras 
Msprung. Hwad nu här sägeS 0M I^zssA^eternz, 
bör ock sörstäs om (?ercme i gemen. Men hwad 
Lsrmarerna widkommer, sä leder Aslellor Liörnec 
dem ifrän 8amzri>, hällande dem för Ilrsej,rista 
flycktingar, blandade med Finnar. Der emot häl
ler kccart! dem (k) för en blandning af 8c^rliista 
barn och öfwerlefwor, som jag lem-
nar androm,' som lust hafwa, at undersöka. 

C 2 Tj! 
(*) Se Xsaiubko UW. kol. l.. 4. e. ly. 
(l) cic. ,2g. (K) Men y, !ZL. 
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Til at komma til det förra, emedan Metern- och 
5Arm»ceme !ägo ständigt här i hop tmd de kom-», 
re, sä hafwa de första Romerska Keysare sökt 
genom flyttesolck försäkra sig om sina intagna 
länder, säsom det skiedt uti den negden, där O-
vickus war, at utur Grekeland ifrän ivlilero blif
wit folck skickade (>) som satte sig der neder at 
bo ibland Qererrie. Men i synnerhet har Kejsar 

sedan han efter et längwarigt krig öf-
. tverwunnit vscicrnas Förste, Decekuluz, och lagt 

vacien under Romerska Riket, flyttat ifrän kom 
och wlicn Romerskt folck dit, til at bebygga det 
af folck utblottade landet: Hwilke, när de hade 
fästat sig, och beblandat sig med de qwarwaran-
de gamla inwänare och deras anchang, fingo se--
dan et annat sinnelag. Ty blandningen af <Ze-
ter, Ssrmsrer, (Zr^ker och Romare, och deras ät-
fkilliga fpräk födde af sig hos dem et nytt, egit 
spräk, och spräket äter sörente dem til et nytt folck-
slag och samhällighet, at spjärna emot Romarenas 
twäng, hwar med de sedan sä länge ihöllo, til 
detz en tid der ester Kejsar ^arel^nuz omsider mä
ste draga sitt KrigSfolck derisrän, och lemna dct» 
ta folcket uti sin frihet (m), 

Men emedan nu ock de stora solckssyttnmqar 
togo sin begynnelse, som warade sedan uti det fier-
de och femte ärhundrad, at först Giötherne, se
dan Hiänner och andre flere efter hwarannan nor
dan ifrän nedkommo til fwarta Hafwet, och träng, 
de sig pä detta nya solckflaget, fä mäste de wikc, 

un-
OviZ. I.ik. l'l. 6. 

(m) Jämför NermeUns Vit7. Oeix. I.kvollorum A. 

Gm och z? 

lmdan och draga sig öfwer Strömarna Nieker och 
fordom 1^25 och kallade, til de 

orter, dcr deras 8c?rKi'sse förfäder, de Vcnc6er, 
som l^sciruz talar om, brukat at ströswa omkring, 
nemligen til lakanen. Hwarisrän de äter trängt 
sig pä det wid Östersjön boende Finssa solckflaget, 
de Ester och deras sylcken, dc Sc^rer och ttirrer, 
säsom l^ciruz dcm kallar, och der utbrcdt sig och 
sitt spräk öfwer Preussen, 8amoxiticn» durlancj och 
Lettland uti Lifland. Uti hwilka länder, sä wäl 
som l^irt2uen» fast de stä under färssilta re^erm» 
xzr, talas ännu ct uti sig, enehandad och med män
ga brutna (skissa i synnerhet l>2rmssa ord up-
fylt språk, som ingen likhet haswer med 8isvoni. 
sta spräket, hwilket den "Polska Biskopen Lwmc. 
ruz (n) siels tilstär. 

Af detta folcket, som säledes intagit den Preus
siska och dunffa sjöstranden, haren flock, nem
ligen Lettar flyttat längre ät wäster öfwer Weich-
sel-strömen, hwilke sedan af de ifrän och 
KLKmen, sig til östersjön sramtrengande 8!av» 
blifwit afssilde tsrän sitt folckstag och längre fram 
drefne til W-nn^-strömen uti !VleKIenbmZ, fä at 
de under namn af VVsrnAvcr eller Wariner kom
mit at bo mitt emellan 5laverne, och blifwit se
dan ibland Wenc?crn2 kallade, men likafult behäl
lit sitt ^emssa spräk obeblandat (<?). Och säsom 
Kantzerru5 (x>) kallar de§e ^srnaver X»/ 
(det är förnämligast) Wen^er, sä stönjes här af, 

C 5 sä 

(n) De Ori^. et red. eek. po!. !.,b' III. PSA. 6r» 
so) E>c min Disp. tZe VarkAia K. z. 7, 
<?) divt» aä ttelmoläi 1.ib. I, c» 2. 
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sä wäl, som af de förut anförde omständigheter, 
at det Wendiske namnet icke hört allenast de 8!a-
viska ^encjer til, som en tid suttit wid den södra 
stranden af Östersjön, utan har ?wIomXU5 wäl 
500 är förut, innan Wanc^lerne uti det femte är-
bundrad bcgofwo sig frän Östersjön, och genom 
sitt aftog lemnade 8l^v rne rum, at sätta sig i de
ras ställe, utmerkt den Veneci-ffa Hafswiken, der 
wid sordom Venecjer- bodt, men af ct helt annat 
sl..g, än 81-lvsr. htville sitt 8iaviffa spräk och af-
födo til denna dag ännu intet hunnit breda ut tik 
berörde Wik, saft det derwid boende folcket genom 
tidernas omskiftning kommit til at stä under 81». 
-viskt wälde. 

Ti! at siippa denna afwäg, fom jag fallit up-
pS, och nödgats följa för bettre redighet skull uti 
det som framdeles förekommer, sä wil jag til slut 
allenast med n^gra ord utläta mig om siclfwa Ve-
necjiska ellcr Wcndijka namnet, at jag intet an
nat kan, än bifalla 5rra^lenderA5 mening (q) som 
häller det för otwifwelachtigt, at Venc^i, Vmc^? 
Sr detsamma som och iunni, säsom Fin
narne af de gamla (?rskjjka och ^arinsta Skri
benter i alla tider blifwit kallade, fast de uti sitt 
spräk sig sielfwe kalla Scimzlaine: Hwilken mening 
äN Mtta bestyrdes af Allellvren Li6rner, (r). 

Fin-

(«,) t.ik. «lt, uti anmercknsnaen PA^. 74. 
Lr) Se brefwet om Finnars / Lappars och 8-»moZ«6e?5 nr, 

sprung. Hwar til jag will lägga, at af ordet Fen eller V0cn 
hafwa ätlkillige orter i Lifland efter sin belägenhet wid stora 
vch widlöftiga ktärr och moras/ samt genomlöpande äar och 
bäckar fordom fät sina namn/ som de ännu behälla, säsom 
Vodset r«on-ra utt och .Soknm uti 

<vm Gstlanös Z9 

Finnarne längst tilbakas den Vcne^issa Hafswi
ken innehaft, och fät sitt namn af det 8c2n^iska 
eller Göthista ordet Len, det Är kiärr, moras eller 
träs?, emedan de bebodt et träfkefult land, och 
deraf blifwit kallade kenni, Venck, Vevni och 
Venecli med bokstafwens k' förwandlande til v, 
efter Finska och Estniska språkets art, som intet 
tal ? j begnnelsen pä ordet. 

Oorptiffa kretsen / der Estcrne ock sina sistare bätar kalla 
Wenne. ^5-amnia bemärckelse som Fen har vck det Estlllsta 
ordet 80, ester Finsta utlpräket 8uo, hwar af Finnarne uti 
sitt egtt spräk kalla fig 8uom»l»ine, Esten säger Lomelsne. 
Om ock insjön 8omen , Ostergöthland kar af haswer sitt 
namn, lemnar jag dcrhan, men depe ord ?en och 80 hafwa 
jlächtstap ymfom bäde i Finstan och Swänstan och andra 
der med öfwerens kommande spräck Med Fen kommer öf, 
werens t Swänstan, VSann, U?attn, rväea/ 
Finstan och Estniskan Wctt, Wetzi: uti Tystan, Wastar/ 
Wätzern-. Likaledes m?d ?o, i Swänstan Slö, t Danstan 
So, i Tystan Sce. Hwar af kan siulas, at detza spräk mä« 
ste fordom warit mycket nar Me. 

Om Est lands  Nam»?.  
Pä Lettska, Zgaun Semme. 

ä obekant, som LiflandS namn warit i g5M-
la tider, at somlige ment detta namnet först 
wacit upkommit, sedan Tyskarne der i Lan

det woro inkomne: Sa bekant har der emot Est
lands namn warit. Wille man leda detta nam
net ifrän de gamla lile.joner eller kile^onef, om 
hwilka ^ero«ivtu5, l^lmiux och flere andra tala, 

C 4 och 
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och den äldre ku^öeck (s) häller for bitoner ellcr 
Ejter, sä torde det icke jä pnmmeligit wara, som 
somlige mena, särdeles när man betrachtar de 
mänga forna Folcksflyttningar til w,dt belägne 
orter, och at orter finnas uti Estland, som synes 
behälla iileävl-ernsz namn, säsom lllen wid Fin
ska Hafswiken och lsmcen wid peipuzjka sjöstran
den. Wär stora ^uri<zu.lr,'u5 och ttiliouu-Zra, 
xkuz re^uj Herr VViicle utläter sig här om 
(^) at Llteäoni.rns hordt tll de förste Öster-sjönS 
äboar, och at lll^onernaz namn lika som de 
tuuef5 beqrjpit under stg alt det folck, som bodt 
tvid Östersjön och lemnat Sjö-K-rer, som sedan 
blifwit kallade Sjö-Finnar, ledande deraS namn 
af E,t, Öste och por,-eller f>""-Sjö. Der emot 
ör det icke trowärdigare, hwad ^lraklsnder? (r) 
skrifwer, at lilsclouelne fät sitt namn af den lilla 
insjön i ̂urckestan, fom nu kallas llleliv!!, och 
der i^rän haft sitt ursprung, än mindre det ofta-
nämde kccarcj su) jkriswer, at IlTe^onerne, liter, 
tll^r L)kicr bodt uti den yttersta östliga kanten af 
äli», och blisivit sä kallade af Ott, Lst, af hwil
ket ord han menar at vonzu - strömmens ostliga 
del blifwit fordom kallad Mer, men jag meiM, 
at denna strömen för sin storlek skull fät namn af 
Finska ordet jsc» (stor) hälst Lcyrkerne, (Zcrerne 
med Finnar och Ester der i forna tider tvistas och 
bodt, som längre fram kommer St omtalas. Dock 
hwad Ester angär, behöfwer jag intet stöda mig 

pä 
fs) ^»ak. ^om. I. e. y. 9 2» 
<^) ?k«z,s?,tio tlo<z«getic, PSA. 2Z0. 
<t) Nnrd. Lurop. och bestnlutng j». sv» 
(v) j». 25, 
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pä nägra owiya namnelikheter, när jag har 0-
tw'ifwelacktige wittneSbörder ar tilgä hos de gam-
la l^iHorie-Skrjfware, af hwilka I^scnus (x) ic
ke allenast tydeligen nämner ^stier, utan ock oe-
skrifwer dem til seder, språk, handtering och LandS 
ort, nemligen: ?lt de bo wid högra eller östra 
stranden af L^-vista sjön ((östersjon) bruka 
åker flitigare an Tyfkarne, utforska fjöl» 
och allena famla raf eller bernsten, som de 
kalla Och faji än som lesOt 
samma t»o fom ^cirus, /cke nämner uttryckeli-
gen LN-er, sä talar hin likwäl om Hultravia (x) 
och utmercker detz belägenhet med oryggelige ken-
netekn, at dit med Hafswagorne tilförcs bern
sten, som Tystarne kalla 

Säsom nu bärnsten intet annorstädes finnes, 
än allenast uri Östersjön, nemligen nägot wii> 
S^anörS-strand i Skäne, men i stor ymnighet wid 
stranden i Samland uti Preusftn, til hwilken raf-
rika ort Alieme fordom streckte sig, sä häller 
riuz (^) för otwifwelackrigt, at ?!>niu5 med ^u-
krsviz (Osterau) förstät östra landet, som nu kal
las Estland. Dmna Lrvrn mening jtyrckeS af 
wära gamla Sag^r, der uti Östersjön med des ö-
stra strand kallas Huttur-W«?Z, säsom af följande 
berättelser är at se: Heibre-cur hunger for i 
bärnad i fa): Angwar Ronger tot 
tha at l?erja um Austurwego (l,) hwilket or!) 
Austenveg ?ijmus ester l^Zlwzka spräketS art för-

C 5 wändt 

^x) 6e?msn. c. 4?. 5. 
<y) «'N. l.ii, ,v. c. iis. «t I!b. XXXVll. c. z. 

prole^,. -»6 ttik. (Zotk. II. 
tier^r» 5» c. »z. Inglioga s, »K 
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wändt til ^uttl-avia ellcr Huttrania. Ty Auster 
bctydve hos de gamle Swenske (öster, emedan de
ras 2lu med tiden förwandlat sig til O, sä at 
Austerland är det samma som Osterland, eller kär- j 
tare sagt, östland, hwilket namn Estland, som > 
Ho6 somlige kallas Eistland, Aistland, Heistland 
och ^st^land, än i dag behäller, fa,t j forna tider 
ocksä de längre bort belägne länder Öster Hufwud 
blifwit Auster-land kallade, såsom hoS 8mrlclon 
(c) läses: Grlt iLimundson Upsala Ronuqg 
lade under sig Linland och Ayrialand, Gist-
land och Rurland, och wida um Austurland. 
Hwad 6ronu5 ytterligare säger om Esterne, at 
de blifwit sa kallade af de Swenjke, emedan de 
ligga dem til Öster, det kan man ock säga om sielf-
wa Östersjön, som i samma anseende fät sitt 
namn, och af alla, jämwäl af dem, som hafwa 
denna sjö antingen til Norr, eller Wäster, öster-
sjö, eller Ost See kullas. 

Efter och ^sciu tid hafwa Esterne uti 
siette ärhundrad warit uti det anseende, at de 
sändt Senningebud med stäncker af bernsten ti? 
östgiöthernaS KoNUNg l̂ieoc?c)ricu5 Uti lrslien» 
hwilke af bemälte Konung blifwit, säsom längt j-

. srän Hafsstrandcn kommande, benägit elvottagne, 
och med et wänligit bref och tackfejelfe tilbakaS 
affärdade, som af sielfwa brefwet feS kos 
<^vrus (ä) strifwlt til ^ttcrne, dem han bitter 
kallar. ^ornan6e5) som lefde i samma ärhundrad, 
förmäler (e) om Esterne, dem han pä tt ställe, 

efter 
(c) Konung O Nelxes 8. c. Zl. 

Variarum l^id. V. 2. 
re^. Let. V, (. XXV. 
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efter detta namnets Estniska eller Finska betydel
se kallar lremetti, det är Ästmänner (t) och pä 
et annat äter Lttreer. at de bebo länga HasS-
^tanden intil v^lonarierna wid WeichseljtröinenK 
utlopp, med tilläggande at de äro et fredfamt ^lck, 
och at Giöthernas Konung Åsmannar,cuz under
kufmat dem med list. Uti nionde ärhundrad, nem-
ligk K^jfer ZVlagm tid, hafwa Eiterne än-
nu strekt sig tll södra stranden af Östersjön, hwar 
om kAinl,arcjut wittnar, dä han talar om O-
stersjön, at Danjke och Swenjke, svm kallas 
Norrmänner, och innehafwa alla Öar der uti, be
bo dch Nordiska stränder, men södra stranden be
bos af Scl.iver och ^iäer, dkt är, Ejler och fle
ra andra folckstag. 

Uti elfte ärhundrad jkriswer ääamuz kremen-
^ (!>) at bättre in uti Östersjön woro mänga 
ar, som de Swenske rädde öfwer, af hwilka Oir-
land war den största, 8 dagsresor läng: des u-
tan hade honom blifwit berättat, at uti samma 
sjö woro flere andre öar, och ibland dem cn lika 
stor Ä, Estland kallad, men Lifland, som der e-
mellan ligger, nämner han intet, säsom det icke 
eller nämnes uti de gamla Zcanä.ske tideminnin
gar, utan bindes med Liflands sörbigäende Eist
land och Kurland ihop, som ses af det lim tiljö-

rene 

(s) 5e min viss. I?e 9 6. p. !). der M bewiser / 
at namnet lcemetti är Ftn kt/ och sammansatt af Fltista or» 
vet Ire (östec) och me; (man) svm betyder östman eller 
O'lerlänning, och Iremettems e^stermänners Lond eller 
Estland. 

(k) ^srvli csp. 12. 
^ Siz-ttnt, x. ,46, 
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rene anförde rummet utur 8rurlelon, angäende Ko
nung Erik EimundsonS Segerwinningar. Hwad 
siel?we Landsens inbyggare, nemliM det gemena 
Bondesolcket, widkommer, sä betjena de sig nu för
tiden intet uti sitt spräk af nägot allmänt namn , 
utan kolla sig efter Landsorterna och Städerne, 
ttl hwilka de närmast ligga, dock weta somlige 
of dcm, at kalla sitt Land i allmänhet Estima 
och sig sielfwe jLstlane, det är Estländare. 

Utaf alt det, som nu anfördt är, til bewis af 
Esternas Säte, sä i gamla som nyare tider, ses 
solklart, at hela Landet ifran Finsta Hafswiken 
urföre in emot Weichfel-strömens utlopp, nemli
gen alt det, som nu heter Estland, Lettland, Kur
land, Samogitjen och Preussen, i forna tider blif
wit begripit under det gemensamma namnet Eist-
land eller ^Ltt-land (i), hwilket äter ester sina 

witza 
(i) I'. 8. bestyrcker det samma 7om. v. Qomment. 

Metropol, p. 54Z. at Finnarne/ til hwNkct folckstag Ester» 
ne höra/ säsom de komerssa vch i synnerhet L. 'rsciru, 
berätta/ suitlt wid Weichsel» strömmen och i hela Polen 
kringswafwat/ bwarsöre de och inga andra synes honom 
hafwa mi Preuhen och Kurland blifwit af Tystarna / som 
bo wid Ostcrswn/ kallade Lki-r. säsom et med ortens bela» 
genhet öfwerens kommande namn: warande altsä fäsänyt/ 
at )oki. t^eorz ^Vac^ter uti förtalet til sitt QlliNsrium 
(Zermsnicum welat til stadfästande af clu 'erii willfarelse 

. gtöra Esterna til Tystar/ medelst det / at ban wil! leda dem 
of det Tysta folckstaaet/ ^srevones och plinlu» vch Isciw» 
tll ^ttivonez» förglätande at ?Iiniur sätter ^tievone» näst 
til ketm-strömmen/ bwblka (Zrotiu, uttyder/ at wara West-
wobner/ ssm vck likare är/ at Itt blifwer förwandlat til 

än til eller Latt, emedan de boddei Wester. Icke 
detz minder har denna felachtiga meningen behagat kcc-rck 
<lt bWa/ som Zoo. yttrar sig/ at.med l^ktros» 
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wjtza Landsändar fät sig ätskilliga färskilta namn, 
dcr ibland LifiandS namn, af I^-va (sand) tagit, 
säsom äfwan sagt är, fast det i gamla tider min
dre bekant warit, torde hafwa funnits. Z hwil
ket anseende l^acirus, dä han talar om /Tltier, 
vch nämner ^Kiorum Zenrez, haft skiäl, at anse 
öem, icke fäftm et Land-eller folckskap, utan sä
som flere Fyllkingar, eller folcks fammanhällen af 
allehanda jlag, under et allmänt namn. Men se
dan folck af helt annat flag och tungomäl, säsom 
herrar och l^ircauf trängt sig sram til Östersjön, 
och intagit nedre delen af Esternas strand, samt 
utbredt sig pä ömse sidor om vuna.sirömen, strec
kande sig genom Kurland, Samogitjen och Preu^ 
sen, fä har icke allenast Esternas namn siäcknat 
ut pä den kanten, utan ock Lanskaperne pä dm 
sidan om sjön räkat lika som uti förmörkelse, sär
deles sedan 5c!zverne ocksä tilkommo och inkräck-
tade sig födre stranden af Östersjön. Hwar utaf 
händt, at fä utom de Nordiske, nägon kundskap 
hast om deAe Länder, utan trodt, säsom Hclamur 
Kremen6->, dem wara obekante Öar, fast de äro 
sammanhängande Länder. 

Omsider när Tyska Kiöpmän antingen af 
händelse, eller undfängen anledning i VVi^x» uti 
det tälfte ärhundrad, räkat updaga stranden wid 
Ouna-strömen, der de I^iver, eller Sandboar bod
de, och dragit sedan sine Landsmän hopetals ef
ter sig, hwilke af begiärelfe til detta Landets för-
mäner begynte straxt at fästa sig där, och smä-

oamn folck blifwit belagda alt ifrän ElbestlHmmen t yenomi 
understundom allenast ifrän Weichsel» strömmen til Finsk.» 
basstvilen. Dtt senare har sin richlighet. 
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ningom, under sten af den Christeliga lärans in
förände, underkufwa sig hela Landet, sä begynte 
<if den sandige stranden, som Esterne kallade 
ven» eller Liflands obekanta namn kom
ma i rop, och -landet af Tystarne kallas pa Plat-
tysta Erwesland och Blifland, det är, et kiärt 
Land, der de inkommande hade lust at bliswa (K). 
Alt derefter som Tystarne nu hade lagt det ena 
styckeland efter det andra under sig, sä utwidga-
des Liflands namn, til des de bemäcktigat sig he
la Kurland och Estland. Hwar efter sä wäl Est
land, som Lettland och Kurland kom at begripas 
under det utwidgade Liflands namn, säsom et huf-
wud namn. Hwar wid det sedan blifwit, til des 
Tystarnes Härmästare-regering gick öfwer ända. 

Sedermera när Swerige, Polen och Ryst-
land, jämwäl Danmarck täflade om Liflands och 
heder til liggande Öars inkräcktande, och Swe-
rige genom Staden Kevels och Landstapet ttarri-

friwilliga underkastande under Sweriges Cro-
no, bemächtigade sig först större delen af Estland, 
och sedan den öfriga delen med Lettland och Sta
den ki?2, sä när som det stycket, som sedan kal
lades 5Xvlst Lifland. säsom ock Kurland med Sem-
qallen, (dct är landets ände pä Lettsta) tzwUket 
jblef et astildt Försiendöme under Polska Rikets 
bestydd^ sä blefwo Estland och Lifland säsom sär-
fkildte Hertigdömen uti Kongliga Swenste rireln 
införde, och särskilt bestyrde af Konungens twen-
tie höga LandstvrringS-Män, eller General (^oa-
verneurer, af 5wilke den ene uti Keve! hade at 
befalla öfwer Estland, sä widt, som det först war 

kom-
(K) Se kullon Liefl. cwo». tredje blad. 
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kommit under Sweriges Crono, och den andre 
uri kiZ2 öfwer Lifland, nemligen öfwer det.öfri-
ge Estniste landet med Städerne l)c»rpr och ?er-
"av, som sedermera blef utur Polands klor slitit 
vch tilwunnit tillika med Lettland och Staden K»-

Men den stora Estnista Oen Ösel, som de 
Daxste innehade och sidst under Swerige kom, la
des under ingendera afdetze Landstyrningar, utan 
förordnandes der öfwer en egen Landshöfding, 

och kom fäledes Estlands namn äter upp och 
j lika anseende, som Lifland. 

« < s » ^  ^  ^  ^  

Om Cst-ochLiflands Grenstor 
och Delning. 

egge deZe Hertigdömen med Ösel och an
dre större och mindre Öar uti den widd, 
som de blifwit Swerige underlagde, inne

slutas pä Norra och Wästra sidan afFinska Hafs
wiken och Östersjön, pä södra sidan afvuna stro-
men, dock sä, at pä andre sidan om denna ström 
wid mynningen eller utloppet, der Dunem^ncis 
ligger, flöts ct stycke land innom Swensta gren-
sen pä östra sidan, som wittar ät Ångermanland 
och Nytzland, af ström, ?eip»5 sjö, 
clÄi ä och I^ukimsta siön. Streckte sig altsä fa
sta landet, utom Öarne, efter den i Swensta ti
der giorda Iordmätningen, uti längd j en rät Ime-i, 
ifrän Finsta Hafswiken och stranden under Ulfsö 
til l)un-».strömen och klikenkusen, nemligen ifrän 
Norr tjj Söder, 50 Lifländsta mil, och uti br?dd 
vftverst ifrän Stranden wid !>lucK6 til 

ström 
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ström 40 mil, och nedersi ifrän Dlmsmyncletjl Poleck 
Liffand, zo mil, af hwilke ) Lifländsta giöra 2 
Swensta mil. Sädan war Est-och Liflands widd 
uti de Swenste tiderne, nlpt mindre» an den 
war i Härmestare-tiden. Me«i uti de älsta tider sy-
nes detta Landet hafwa fräckt sig icke allenast 
länqt utföre emot söder, som ä^wcn förmält är, 
utan ock ät öster in i Rytzland, som deras stönjeS, 
at öfwer Grensten ätstillige byar der ännu det Est
nista spräket behälla jcmte RyHstan, hwarföre ve 
pä Grentzen boende Ester det öfwer dem at öster 
och norr liggande Rysta Landet kalla Vitem», det 
är öfreland eller Upland. 

Hela detta landet, som nu kallas Est-och Lif
land, bebos til större delen af Ester, och den min
dre af Lettar, förutan nägre fmä öfwerlefwor ifrän 
urminnes tider af Swensta bönder, nemligen pä 
Estnista stranden och pä Öarne, hwilke ännu sitt 
rma Swensta spräk behälla» fast de der jemte tala 
Estnista. Men Städerne och Herregärdarne be
bos af Tystar, som i förra och senare tid?r in
kommit. Bäage detze folcksiag, sä wäl det Estni
sta, som det Lettsta, äro til seder aldeles like, men 
til klädedröckt och tungomäl aldelcs ätstjlde, t,t de 
af hwarandras spräk icke et ord förstä; det Est
nista, sä wäl som det Lettsta spräket, kalla Tystar
ne,antingen de bo i Estland ellerLettland,Undutsch, 
det är et sräk, 'som intet är Tysta. Och tager 
Lettsta spräket i landet wid, der det Estnista lyck-
tar pä det ena stället längre neder och pä det an-
dm'mindre, som giör en krokot lme- ifrän 8-.l-s 
bäck emellan ?ernsu och KiZa twert igenom landet 
Ät de fmä Städerne, WsKK och K4»u?n!zor^til 
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Rysta grentzm. Hwarifrän Lettsta spräket, som 
är enehanda med det Kurländista, sträcker sig ut
för? til Olma.strömen, och sedan öfwer grensien ge
nom hela Kurland (1). . 

Ehuruwäl Esterne, som upsylla förutan Öar
ne twätredje dclar af landet, äro alle et Fmstt 
solckstag, af enehanda tungomäl, oacktad den Myc
ket ringa mälstilnad emellan de l^«vclste och 
"ste Ester, sä hafwa de likwäl af älder warit för
delte uti flcre Landstap af ätstllliga namn ester 
orterne, som de intagit, hwilke LandstapS namn 
än äro behällne uti den delen, som lyder under 
Revelste Landstyrningen, fast de i förra tider wa
rit i anseende til widden större och flere, när E-
sterne sträckte sig ända til Wcichsel-strömen, hwil
ke, sedan Lettar och Littauer trängt sig pä E-
sterne, och dem dels fördrifwit, dels ock beblan
dat sig med, kommit utur bruk, eller ock af Let
tarne blifwit behällit, säsom namnet Kurland , 
Pä Estnista Rurema,uti hwilket Land pä sina 
ställen, nemligen wid HnZersta stranden (m) Est
niska språket än intet utdödt, utan brukas jäm
te Lettstan. 

D - De 

(!) H5r wl'd anwärckeS säsom et fel uti Land »kortet öfwer 
kalit^ap-rne omkring Finsta basswiken, som är 1742 t 
Srockkolm Utq^s/ at vorptista och p-rnausta kretserne/ 
el! r Län der uti blifwit lipförbe säsom en del af Lettlands 
tiwarnienom L"tt!anb blifwit izk rdt en gänq större/ än det 
wärckeliqen är/ förutan det at nägre namn blifwit ocksä 
iörwände der uti/ säsom elle»' til koäe»--
v>lc. Tn öeu uti denna wik kallar Vsttoviu, i sln tid en 

l»ch samma namn behWr den ännu idag. 
(tn) V^ilcle ttill ?rs^lv. p. 7V, Item 

Wänh. ttik. P. 14. 
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De Landskap, som Kevelffe Landstyrningen 
fördelas uti, och än behälla sina namn, äro föl
jande: 

l. tornen, pä Estnista, ^sarjoms (Harrersi 
land). Detta Landskapet synes hafwa fät sitt 
namn, antingen af det gamla Swenska ordet, har 
(hög), eller af det Estniska och Finssa ordet har-
fa, dtt är, borst, som stär högst pä sivinryggen, 
eller man pä hästhalsen, eller ock takrvggm pä 
hus. Och säsom detta Landet, fast det är flätt, 
ligget mycket högt emot Hafwet, och sträcker siq 
s samwa högd i anseende til sjön ända fram, och 
pä somlige ställen emellan Keve! och korven emot 
Hafsstranden sä brandt, som en mur; sä torde 
det af bar eller harja , det är, högden, hafwa 
bekommit detta namnet (n). Uti detta Landska

pet 

Ln) Om de qomle /^rimsfpZ, eller ä?im»ni,som Uo^msn 
Uti sitt I.cxicon dem tallar / om hwtlka tt»ro6otue s^rifwer, 
kunna hällas före/ at haswa bar bvdt och besuttit b?la den 
Iiöga stranden af Finssa hafs wiken, ända til n»rjavalt i 
Ingermanland/ samt de afstilde ^Votisker i Ry^land/ 
hwilta efter 8rr,^IenberZ, derättelse p. 76. sielf stvia kalla 
sig uti sit fpräk ^rr, och sit land med dem förenas; 
eller'rso!t!^r!cel' stola ditdragas, emedan han Uti sin 6-r-
mani» sammanfogar dem med Nvckarv»ler, hwitte icke 
längt ifrän ttitrrien bo, som Estniska bonden mäst >Vrjo. 
ma kallar/ böra för namnets likliet stull hitföras/ är iaq ful» 
ler twelioqse, men stnrckes likmal at bifalla/ utak wär i äl, 
derdoms saker b<iii förfarna 5iiäor>tZFrspi,u5 bwiiken 
uti im oiwan an^rde bok vsx i«?2 strifwer, at der ttekra-z-
sta order bemärcker högt/ och ar är-mxrnq, for ckn 
de K4sl»x-i"a Scyrker. wärr nordista landintaait, samt at 
Finsta spräket nägon likhet haiwer med hwaraf 
intet "imat slutas kan, an at de, som bebodt det höna I w 
dtt wid Finsta hafswiten nemligen Narr-er,, och 
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pet äro belägna: den befästa Sjö-och Stapelsta
den kevel Wid sandreflorna, som kallas Karlshol-
marne, och skiuta sig under lägt wattn ät d^ars-
6",. der de sjöfarande i gamla tider plägat lano-
siiga, innan Staden bvgdes, och kallas denna 
platsen wid sitt naturliga namn Ref!, hwilket 
^amn den samma sedan, när siere satte sig der 
neder at bo och byggia, ft^mt idka bandel, behäl-
lit säsom Kiöpstad (c>). D?r näst ligger der uti 
^larikedal et förstördt Kl-iZirrse.Kloster Abbot-
dömetKloster, som warit b^äst (c,) sä ock 
Slottet ^e^eteuer (r), xä Swensta Skärselden, 

D 2 It. 

jämwal NÄr'umma och ^en<lulisrjA i Finlad, mätte wara 
as de äl^a 8cyrkier, ^1-imasper fordom kallade, som ännu be
hälla de ärsmzeille 8c/ckeri namn af/^rsm, och bebo Lc/» 
tderns5 Land. 

<v) Det är förlhenssull ett löjeliait infall, at som'l'ae wklja 
leda Staden kevslz namn af Tystan, nemlkqen Rchefall/ 
det är, Rädmrs fall, som dichtas af sädan händelie/ at- wtd 
Stadens ^rundleqqande, ett stutit RSdiur stall hafwa fallit 
neder utHr dcn brandta dombrvgsklmtcn, der Slottet är 
byqt uppä: ^/ln löjeliaare ör det, at fomliye, nu sedan Rys» 
sarne blitwit äaare of Stedm/ wela draga detta namnet af 
Rnst"n, ^qande det nl arund, at emedan Ryharne kalla 
K«ve>, kollv», sä sta! det betyda I^ol Ivan» som ssal wa« 
ra sä mycket, som lvsri! borq eller Slätt, ltka som 8!avi. 
sta Rostar h"d< fordom bär bodt och byqt Staden. PS Est» 
Ma kallas kevel Isllins, som är sammandragit af 7-n» 
och I.ins, det är te Danilas Stab, och pä Lettssa O»ni> 
pel, som bemärcker det samma, emedan de Danssa 
hafwa uti det 12 och ?? ärbundrad upbyqt denna Stadea 
vch en länq tid btsuttit/ innan de Tysta härmastace der as 
blifwit ägare. 

fp) Bygdes Zr ,407 och brändes upp af Nytzen 1575. 
(?) Omgass med murar är m?. 
(r) Upbygdcs af Bistopen i 8i/«on?oa Sorg gr !4Ss-> 
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II. Landskapet W-Ic, som twifwels utan fät 
detta Swensta namnet, af de uti Swensta Sagor 
bekanta Vikingar, som i forna tider tilhällit ock-
sä uti Hafswiken emellan Öarne Dagö, ösel och 
fasta landet, hwilke ock besatte sä wälöarne, som 
fasta landet wid stranden med Swensta äboar, de 
der alt ifrän urminnes tider, längt för än Ty
skarne kommo i landet, behållit det Sensta fprä-
ket rent och oförändrat tils nu, fast de der jämte 
tala Estniska, och deras antal ester handen för
minstas. Pä Estländsta kallas detta Landstapet 
L.änema, förmodeligm af de i förra tider giorda 
förläningar af Länegods, särdeles utafde Danste, 
emedan namnet icke är Estniskt, utan Swenstt, 
eller Danskt, (^orrtr. »rn<?c förmenar uti sin 
Lifländiste Lkromc p. ,22. at af en stor by mit 
uti landet, l^one, denne landsändan blifwit kal
lad bönerna. Men förutan det bys namnet teoris 
finnes, hwarken uti tryckte eller otryckte (kärror öf-
wer detta landet, sä hade, efter Estnista tungomä-
lets art, af I^om landet oförandrat blifwit kallat 
!^«ZNAM2, och jcke I^änemz. Dock finnes pä en o-
tryckt eller ritad ekzrca öfwer Ofel och Estnista 
siranden en by, ^ennäemA, emot ?crn^uste kret
sen; om detta namnet wil förenas med l^encma, 
sä är fpräket intet der emot, och läter bättre höra 
sig. Eljest kalla Esterne ännu öfwersta stranden 
<if denna Landsändan ifrän RoMr^vik och Wich-
terpal til Nuckö , der ännu Swenste Bönder i-
ibland de Estniske bo, ioma, det är, ibland, kan
ske af Gudinnan Ii,-, nemligen jorden, som de 
fordom dyrckat, hwilken ock "I^cituz säger en del 
Lveviec hafwa offrat. Uti detta Landstapet lig

ger 

5>' 
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ger wid sjöstranden Staden (5), til hwil
ken i förra tider BistopSdömet förlades ifrän per-

, och kallades sedan det Oselsta BistopSdö
met. Dernäst ligga deruti de förstörda Slätt och 
hus, I^esl (t) I^oäe, fickel, felx och Werner 
(u). Men tilförne har ock der til hördt Staden ?cr« 

D Z nsi, 

<«) Namnet pä Estnista n,pl»1o, om del icke är 
tagit af Staden Swerige/ «Acr af det gamla swen» 
sta ordet da, hög/ och Sal/et prachtigt hus/blifwit sam. 
mansatt, emedan ännu swenstt folck t den negden bor; sä 
kan det dragas af Estnista ordet tt-ps (Asp) och 5,?» 
(en tiock stog eller lund) som der i fordna rider kunnat stäl 
och sälrdes bemärkt Aspelund. Med namnet ttaplslo kom
mer staden tt2pl»lo», wid berget i aldUes 
öfwercns/ hwilken V«reliu5 förmenar af 6ötkerne wara der 
upbygd til äminnelseaf Staden det äter 8cket?e> 
ru5 8>tu et vocst»ulo Vpf«lize PSA bestlgt bestrider/ 
som stlille «sps»lol wara lönat äldre an Göthernas ankomst 
til ki-ken. Men som Lckesserul stöder stg pä den tiden/ dck 
Kt,)!ar Valen», wid flutet af det fierde Srhundrad inrymde 
ät Qotkerne I^i-e/ien til en rolig besittning, sä har denna 
Stadens grundwal icke d?S minder kunnat leggas af de (-5. 
tker, som i 5Morierne kallas <5eter, och de^'e orter längt 
för Keysar Valen5 tw besuttit. Elikst bwad det Cständi» 
sta wid kommer, fast Härmcsiaren Voleoin 5c! e,,ck 

. V. Wint-rke6e bygt Slottet ber är »-27/ fä är Staden 
lltwal mycket gammal. 

(e) Nar den nya Lifiai d sta Riddare Or-Zen, likaledes de Dan» 
ste/ under sten af den Christna Lärans införande, sökte at nn-
dcrkuswa sig hela landet/ och taflahe om Blstops insättianLe 
IIti l.esl, wille Konung ^odsn Hverckerlos i Ewerige intet 
försumma sin tilstandtga ralt til desia länder, utan anlände 
är i22O med Präster och Krigsfolck til köte!. brede wid 
ttaps^l, tntog Slottet l.esl, och insatte der en Btstoi). 
Men sedan Konnngen war rester til bakas/ kommo de «), 
selste och v/ikiste och sivgo alla de Eireuste ibiäl. 

<u) Udden v^rcler. der Slottet watt l'yot, ligger wid inwikelt 
äfwan för hwalifrän närmaste vlwkrfatKn är Mv 
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uau m^d tilligande landet ut med sjön in til 8ali» 
Bäck och Lenffa grentzen. Eljest har ock i sord-
na tider uti 54 .peiska neigden et land-strck blif
wit kallat korallen af Hedniska Esters Höfdmge-

Säte 

fasta landet til Aarne Mon och Flel. Tre mil wid lag 
bäme ät s^der ligger wid lamma sirand och en ä ^oknen 
mel) dspeU^e ^«rpel, pa Estniska Vardlslcsbkel, hwar» 
ttl kora tjarvarna v arvia, 8itvlep och sitt, j> sok. (Zottfr, 
^rn^e z>. 14». Och son» oeuil» or:^n Vsrb's eller ^erpel 
fät sitt >>amn as ^stttiika ordet -rblsni», det är sparf/ 
sti är mig ej llkcre^ än ai delta Warbls malle wara byen 
>Vö»ws, som 8mrt«^n ^lnz;> S. e. 12. gälewis talar 
vltt/ at Swea Konungen vax iätit sin spårs (nemllgen 
ku -dstapal?) litjsyga ttl lliidaör^land och byen at 
hämta sia tlen^ec / men oä han wille svka siq mat pä bon
dens äker (neml«aen plunur»») bles af bonden (bönderna > i» 
hlalsiagen Hwtlkens ood at hämnas/ for Konung 
med en stor nl uswd krigshär til samma Göthaland/ och när 
han kom til >Värv,, stea han uppa landet n.ed sin här/ slog 
jhläl och roswade l»vad kan öswerkvm. Men nar Konun» 
9?n vm aftonen n^nde om igen til sine Skiepp/ och !kulle 
rida vswer rn ä / kom en arbets ttäl löpandes ur stogen pä 
Sbacken (et cement paiti/ som ställ siq i försät uti ikonen) 
skivt en ptl i Konungens Här / so n träffade Konungens huf« 
wud/ at ban fdl! as sin Häst 06) bles död. Detta vlyckeli-
ga fall förtunnades sedan iAustnrwegn/ d. ä. i Osterland. 
At delta handt uti denne Elilandlsta Hasswikew ar sä myc-
fet troligare/ >vm de pä östra sidan närmast ttl östersjön 
stötande länder/ synes hafwa warit det gamla Red-eller 
Reidgvthaland/ som iäg i Odinswäg/ der ifrän han kunde 
segla ttl DanmarMjemfKr v-livs Swea Rikes ttia. i del c. 
12. 9- 2- med not«?n«) twiiwels utan >ä kalladt af Xior/ 
j mängtal (ln plur»ii) Estniika Reiat/ der uti folcket drr t 
landet i alla tider bodt/ och de Swenste/ när de soro i här
vad pä äutturveA, alttd besökt denne Hafswiken/ och bräck
te iarne/ lä wai som landet under sin lydno/ samt besatt 
dem med Swenstt folck/ hwilkct icke allenast de Swenste 
limningar, som der ännu finnes, utan ock de der omkring 
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Säte l^oruls eller Kmuls (*) som genom Krig'med 
de Swenske, sä ock Danffe blifwit bekant, otn 
hwilken orts belägenhet Kyrckian och Socknen 
^kre! wid ännu witne bär. '' ̂ ' 

D 4 III. 

liaqande öarS Swensta namn gkswa kil kenna/ t synnerhet 
som sitt namn efter Kvnung vag behäller til weder-

mäle/ at Konung vax derötwer warir radande/ och twif
wels utan der hamnat/ när han med sin Krias Här ior i» 
i Wiken / til at hälla folcket pä fasta landet i sin lydnv och 
hämnas sin sparf pä worva, hwilken gätewis kallas sparf/ ef
ter han gäl ut ifräu Wa^ls, som betyder sparf/ nägvt 
gre iu t landet/ twifwels utan til byen/ som nu kallas Wör» 
viA eller Wöi-unxe, och under plundringen der blifwit sia» 
gen / som Sturlelon med >Vörv» bcmercker. 

(^) Om Kotslien och der uti belägna Staden Nutuls för
mäler 5Iiom»5 uti sin Lif»och Lettländista handstref-
na ttil^orig, pä hwilken sig iemwäl 8trskil«n!,erx p. Iyz« 
beropar/ och ver hos anförer/ at uti en i diurnl-ertz är 1687 
tryckt bestrifnlng om det stora Riket l^otcovla, i anledning 
af de Göthiste tideböcker/ berattas / at en kutenern». Ko? 
nung/ wld namn Velpska. som i de älsta tider haft Säte i 
Kutui», fördt Krig med 8vivnerna. 8»xo (Zr,mmsncus talar 

'' ock l början af sin andra bok härom sälunda: ?lt Kvnung 
' protkv i. t Danmarck/öfwerwunnit Ryssarna/ inkchft Eta-

den Kt,c»lÄ, och flaait ihiäl des Konung Velp,5ul. Här 
af kan matt se/ huru lätt et gammalt namn/ säjom 
kan förwllla de senare tiders Skrifware/ at draga det tzr en 
ringa likhet stull til nägot nyare/ och i senare tider pö nagvn 
annan orc upkommit eller antagit nanm, och i anlednM der 
af hälla före/ at fielfwa landet/ der et sädknt gammalt nymn 
qwar blifwit/ matte lmfwa lndt undcr det land/ som et dy
likt namn efter ät antagit/ särdeles när det kommit t stort 
anseende i werlden/säsom det händt med Estjand/ hwilket 

' och andre flere efter honom belägga Med namn as Ry§liind/ 
lika som Estland fordom warit en del af det nu bekcmta sto» 
ra Ryssland: Der lckwal Esterne hast sina egna fiWädan» 
de Hötdinqar/ eller sä kallade Kongar/ af vem M M»om-
rörde wmit en/ under pwilkas anförande de i forna 
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1 III. Landskapet ^civen, pä Estnista ^ervama, 
so»n jB sitt namn af den stora insjön Worr-jcrvv, 
ych betyder sä mycket, som et wid insjön liggan
de land, ty insjö kallas pä Estnista ^ern. Nu 
M ' för 

tider öhvat sjöröfweri och o^ta anfallit Swerige, särdeles i» 
frän denna til sjöröfweri beqwämaste Estnista wiken, der Ku. 
«ul» legat/ som gifwU 5a»o och andre lllfäUe at fvrwandla 
Jnwänarenas namn, nemligen: De Kurelste, kättare sagt 
Kucste ttl Ruste eller Ryste/ lnvilke icke rättare kunde rät, 
nas ibland Ryssar/ ände: gamla (Minsta svläet uti /Vqui-
tsnien Kutliener kan kallas Ryssar/ dersöre at 5axo och 
ondre flere kalla Ryssarne Kutener. Om ock Eliland for» 
dom wartt förenat med No! mzärda Riket, och dcrföre säsvm 
andre östlige länder i allmänhet i aam>a tid.r begreps under 
Rysta namnet/ sä worv de tiders Ryssar inga Llavonier, 
som sedermera trängt siq pA Ryklansö gainla Inwänare 
ych äntaqli det Rysta namnet. Det kan ock hafwa bändt 
siq, at de gamle detta l-ndets Inwänare, nömligen de Ku-
gier» eller Kugier, namn bliiwit blandat med det Rysta 
oamnet> sä at de t stellet for Kuziste eller Kvista och somli, 
ge sedan blifwit kallade Ru'^e eller Ryste: eller ock at det 
Finsta och Estnista spräket föranlätit en blandning, nemliqen 
Kuoes och Kuotiic ellct ock Kot5e med Kusk och Kuf-

.förra bemercker Swenst och Swenstar, säsom 
^ame kalla de Swenste / och jEsterne ,jä>Ma! kalla de 
CMnste' äboar pä Kngöa eller Kuzön, och be som der om
kring ko pä den Wikjsta sjHllranden wid samma namn: det 
senare betyder röd och rödbruna pä Finsta/ säsom 8-»rma» 

.. »«rn,, som intagit RMand och blandat sig med de gamla 
MMands Inwänare/ först blifwit kallade och sedermera 
Zclayonieiaa, när ^e der inkommit, detta' namn beliällit. 
Fremmande hafwa »nycket lätt kunnat b'anda Kot5c med 

' Nuskit och sedan hälla dem för Ryssar. Och blilweraltsä en 
SMnad emellan det Rysta namnet, son, Köte! med Kmu. 
I» eller Kotul», sä ock KoxLn eller Kugsn med namnet 
koti! fSranlätit/och emellan i<uski. de ttti.Rytzland inkom« 
ne 5L7m,ter5 och gamla Ryklands Inwänares namn, som 
stdermtta de kriygspriddt >clsvvlu«r, var de uti Roland 
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för tiden strecker sig suller intet detta landet til be^ 
mälte insjö, men har likwäl i förra tiver infatta^ 
bäde norra och wästra sidan af denna sjö, sä at 
utom det förstörda der uti liggande Slättet Wir-
tenlien (x) ocksä Staden kellin, och 
ksrckuz, som nu til Lifland och ?eclisuste kret
sen räknas, der til hördt. 

IV. Landffapet Willanä, pä Estnista 
mz. Ursprunget til detta namnet kan jag ^uller 
nu intet uxleta, men sä är det likwäl mycket gam
malt, och dersöre märckwärdigt, at Finnarne än
nu i dag hela Estland mi sitt sxräk med detta nam
net belägga, och som Lluveju5 (?) förmenar, at 
det hos allena förekommande folcket, »tr-
ri, mätte wara en del af Esters folck, ?om nu 
kallas Lifländare, sä är det inycket troligt, at ?li. 
nwz eller detz werckö renstrifwarr, genom 'örsta bok-
stafwenS förbytning, striswit i jMet för ^i'tt 
(Wirländare) l^irri» eller ock mäste pli^ius 
ärnat ttarr! (l-Isrricr) som ock äro en del af Ejllän-
dare, säsom äfwan förmält är, och förbntt a med 
-. Uti detta Landstapet ligger den lilla Land-Sta
den Wcleobere, pä Estnista, dec 
tvid belägna Slättet med de andra, säsom vorck. 
iiolm och ^visborg äro längst förstörda. Eljest 

D 5 torde 

sia utbredt/ belMt vchsis tstägnat, bwilkn worv af ena» 
h a n d a  a f k o m s t  o c h  u r s p r u n g  m e d  K s i t ? e r  e l l e r  K l m a r »  
om äfwen förmält är/ och LersKlenbei-x 170 bewit» 
nar. 

(») Dctta Slättet har Härmcstaren von ^»näern 
bygt och wäl befästat, hwilfet i förra tider ä'st lliea 
belägringar utstät/ sä wäl as Ryssar, som Swensle, 

lll» Qerm» «»z>. 40. j,. 
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torde detta Landffapet hafwa tilförne sträckt sig 
längre utföre ät floden Lmbeclc, som löper^emellan 
de stsra insjöar VV<.rr/jerw och peipus och inbegri
pit Okerp.Ien och ^ som nu räknas ttl Oorpri. 
ska kretsan och Lifiand. 

V. Landffapet /Vtenrak. Namnet är Estnifft 
och synes fo^jt wara taglt af det Estniffa ord?t 

det är er sumpnir och nedrigt land, hwilket 
ord ater komm?raf d. ä. under, eller neder, 
vch när der n d ihopjättes taka d, ä. bakom., sä 
bli^wcr der a^ (^lorsli-s, som denna landsändan be, 
HMt til namn, såsom liggande bak om det kiärr-
ochtiga och nedriga landet äswan för ?e,,ius sjö, 
ända til neigden af t>lsrvs Stad (2). Efter alt 
Utseende lärer detta Landffapet tilförene ocksä hc^j>» 

. wa 

(2) Om jag/i anlednina as detta Landstapets namn/sär lampa 
der tit d?r aamla Lcyeklsta eller Göthista folcket/ kal» 
lade, >a torde de hafwa kommit i<rän denna kanten/ och wa» 
rit et Finstt folckflag/ hälft ester Götberne wid fina sordna 
Uttaider bast Finstt svlck t söllje med sig/ och ^Isni. bödt 
wid Vs?ori'ka ttestet lämte 6erer och v-»cier, der^ttl vck 
namnet äZini, när den medlerste stafwetsen kärr nttalas/cht 
et Eiinistt eller Finstt ord. Här med ar >aliy Ku6oeckz 
mentnq icke aldeies strioande/ i det kan läger/ ^l-nerns 
wara först komne ifrän Äland/ nemliqen ifrän Fmsta »Nä. 
ren/ hwar ikrön de lätt kunnat fara öfwer/ vch smia sig 
t'!k de ^lentsklsta Ester. Hwarföre synes det åtminstone 
h fwa m>ra grund / at deras uriprung / at foras 
ttl et 8c)>rdistt folckstaa/ säsom Finnar och Ester äro/ 
An bifalla de Potsta och Bömista Skrtbenters löjetma/ vch 
af Oomeru, sielf uti desi Polsta ttiftoria p. z. förkastade 
dichter / medelst bwilka de stapa för sia och sina 8I^von.e? 
en Stamfader af ?svsn, Sons affödo, /^lAnut 

' wtd namn/ til at draga der med de gamla ät-ner nu sitt 
folckflag/ lika som de ock warit ett 8^ekistt folck/ hwaM 
Ltnnar vch Ester wäl/ men inga SUvonier sig räkna kunna. 
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wa sträckt sig längre, emedan bättre utföre wid 
westra stranden as t^ei^us sjö, godset tyc
kes det wid handen gifwa med sitt instämmande 
namn. Uti detta Landffapet ligger den starckt 
befästade Staden t^rva (g) wid dlarva ström, som 
fftljer Estland och Ingermanland ifrän hrvar an-
cindra, wid hwtlken ström ocksä det förstörda 
slättet, Nystott eller Wafkmsrva uti mynnin-
Zm, der strömmen utur ?ei^5 sjö utfaller, är be
lägen. 

Vl. Utom föregämde Landffap hafwa ocksck 
til den kevetffa lanvstyrnjngen hördt följande jtör-
re och mindre öar, ftjom l)^6, hwarpä Vsverorc 
ligger (K), Ormsö, Nuckö, (c)Rogg-
eller Ruggöarna (ä) Nargö («) Ulfsö och Wran^S. 

Alle 

<-) Denna Staden har fätt sit namn af d-m under detz mu» 
rar löpande strömmen / och stc^ll ör >222 wara uobnad af 
de Danste/ dä de woro radande i landet. Mi-t eiilvt >ä 
andra bredden vch Inaermanlandsta sidan ha wa Rn^ar» 
ne är 1492 uplwq^r Slottet sv^n^orc»^» sä kalladt etter 
draren Ivsn Wsk'jevit5. Sedan de Swenste wgo Inner» 
manland mev lvsne^ro^ af R»§"N/ lades lands styrnings 
sätet ölwer Inqermanland och Keck»kolm, län Ull Str» 
den l»»rv«» hwar med denna Staden söndras ifrän E,t» 
land. 

(l>) Dagö och Dagarvrt hafwa otwifwelachtslsaen fät sina 
namn af Konung Vsx i Swerige/ som sä af Sturle or,, 
men O,ger af andra kallas. 

(c) Denna Sens namn / sä wäl som 06«npk' uti vorpeista 
orten/ wisar/ at vöen fordom fam häromkring/ vch anren-
wäl uti detta landet b'ifwit dyrckad/ kanstte ock/ pä sina re» 
sor emellan Mland och Swerige/ pä denna O bwiiat siq. 

(»Z) At detze Oar eller Holmar med hamnen Kogge eller Ka-
K» wik/ mätte hafwa sitt namn bekommit af kuxse?, !^n 
Wid denne stranden suttit och sträckt sig tan re bärt i landet/ 
synes wara sä mycket troligare / som RMlK ännu tall» 



K 

>7^ 

Alle dcheöar, sä wäl som de til Rigiske landsty-
ringen hörande, jemte ösel, bära än Swensta namn 
alt ifrän Hedenhös, och hafwa dels Swensta ä-
boar, oachtat at nägre af detze namn blifwit af 
Tystarne, sedande kommo i Landet, nägot för-

wän-

Harven, som är en uti Estland belägen Stad Kutzixoro^,det 
är kugiern-, stod/ och mänga orters namn der t landet lä-
ta leda sig as kuller, svm framdeles kommer at talas om. 
Kanstie denna onen tan anses för den rätta Holmceller 

der Gölherne med sin Konung öenc, efter jor-
n-nä-5 verattelse/ anländt/ Kvxiern» jördmwlt/ och landet 
i fem Konungars tid besuttit/ til des de förökt sig/ och sä 
farit wldare utföre ät söder genom stora ltärr och moras/ sä
dana/ som wid siön NO»t«j«rv i Lifiand finnos/ til des de 
kommit t'l Floden Embeck/ liwar wid byen Ovikilta ligger 
(kanssie Ovim) har isrän / sedan de öfwerwunnit de 5s,aler, 
hwilka ingalunda kunde wara Polacker/ emedan de dä än
nu intet woro til/ utan folck/ af ?alerz namn/ der t neig-
den/ sig sedan hafwa begifwit til den yttersta delen af 5c/. 

wid ?snri<?a siön. Eljest om Göthernc först landstlgit 
wid den Pommerska Oen Ku^en. lä hafwa de först seglat 
fram til Gottland/ och sedan äter ttlbatas tit Kuxen, som 
intet är troligit. 

(e) af 8tur!e5on , A?ngl. S« c. Zf. Niardey förmo-
detigen kollad/ kalla Esterne t^»ifessri, det ar Qwinnors ö. 
Om man med äkUm kremeniir och andra siere häller Fin
land för Qwinland/ hwar tsrän de forni ^ma!oniste Qwin» 
nor utkommit/ hä'ft detta namn synes kunna ledas a'Fin« 
sta ordet/ Moder/ eller Gumma / sä kan 
man falla pä den tanckan/ at dä de ^arit öswer Finffa Ha 
wiken/ de mätte hwilat eller uppehållit sig pä denna 
^?>en der af fät namnet diaiselsrk. Merckeligit är det/al ve 
Estnista Qwinnor pä Oorpelsta orten ingen annan Huf» 
wudbonad an i dag bruka/ än allenast en läna och smal Lin» 
neduk/ som de kalla Linnick/ och knyta om hufwudet/ hwar 
med de likna de ^msromste Qwinnor/ som halwa brukat 
sina siuugor til hustvud kläde. 
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wände efter deras tungomäl, säsom Dagön tik 
Dagen, Nargön til Nargen. 

Den öfrige delen af Estland, som lyder under 
den Lifländista eller Rigiffa landstyrningen, har dels 
hördt til de nästtilförene omrörde landstap, dels 
ock hast sina särffilta namn, hwilka genom de 
mänga förändringar, som landet i framfarna tider 
ölwergädt, kommit utur bruk, och omsider i för
gätenhet, särdeles sedan landet fördeltes uti fyra 
kretsar eller län, ester de förut liggande större 
Städer, Dorpr, pernau, och Venclen, hwar-
af twenne» nemligen den Dvrprista och?ernsmsta 
öro Estnista, och twenne, nemliqen den kiZiffa 
och Vencksta äro Lettsta kretser. Dock kalla land-
sens Inbyggare sig icke efter detze kretser, utan efter 
de näst belägna Städer, gamla Slätt, Herrgär-
dar, widtbegrepna Soknar, emedan landet icke 
är fördelt uti Härader, säsom landstaperna i 
Swerige. 

I. Uti vorprista kretsen öro belägne först Sta
den vorpc, hwilkens bestrifnina jag egenteligen 
föresatt mig efterät at giöra. Sedan ligger der 
uti Abbots-Sätet ?alclcenau, fä ock de förfallna 
Slätten Ober^sn (i) OlcZeinkorn, VVern» 

l)c>ctc, 

(l) Detta Slottet med landet omkring kalla Esterne ?o!?sr. 
n» med en liten förändring/ som eljest enliqit med Olierps» 

borde heta ?,Iom2, och torde efter den tiden sä blifwit 
förwandt/ dä Potackane under Kriget emellan Swerige ock) 
Polen/ »cdan Härmästarena afqingo/ denne orten innehade/ 
och qiordt der af et Polskt 5t«roM«. Nu emedan mävqe 
Eät^s-qärdar och Byar t denna kretsen / förutan !>-!» äl 
hafwa namn af p-l-n, säsom andre i landet pä andre si
dan om äen Embeck/ palokoi?, ?ei-es>»Io, pillopst, ^1». 

ksloper, och 5ooim«rx»!ek, tyckes mig / 
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lzcclc, I^sveleckt, Xon^ota, kiavclen, kin?en, O-

(x) ^2en, Lvmmcr^alen, kirumps, 
kulen, ^rz^el. 

II. Uti ?ernsu>?e kretsen ligger först Staden 
peraau wid?crnsu ströms utlopp, htvarest en tid 

BiffopS 

at i anieendc til deste nedre belaqne orter / Oberpalen blif, 
wit kallad ^)swer-Palen: Hwar affölia torde/ at en del af 
detta Landwlcket i gamla tider hetat k»l«r, hälst af et litaf 
5trsdlend«rg psg. i lZ. utur Oivttoro Siculo anfördt rum 
ses/ at en de' 5c/ter blifwit l?aler kallade. Om deste ?aler 
kunna hällas lör Hjislet, fom Zornanöe» ta>ar om/ och af 
Mötherne bliswit siagne/.innan de begoswo sig til ?c.miste 
sion/ som jag tror/ sa hindrar intet den främste bokstaswens 
§. tilläggande eller bortkastande af uan.nt/ emedan sädant 
vita ster: dä man intet bchöfwer giöra Polacker til 5p»ler, 
fom den tiden icke woro til. 

<x> U namnet kan man jlu^a, at Oäen mötte har 
hafwa haft en tid sitt bo/ elier Hmwud-Lä.e/ emedan 
pä Estnista bemcrctcr bo och Hufwud/ och 8rurlcson uti 
Vnql. S. c. ?, och 5. berättar/ at 0<<en pläga'ofta re» 
sa längt bärt af fitt rike/ och drögt pä sin resa mänga är/ dä 
han twifwels ntan lärer hafwa tvistats här uti landtt, kan-
stie ock farit öfwer sj^n ifrän 06en,Koim til Swerige/ at 
giöra sig kunniq om landet. Hwar utaf han sedan kunde 
spä/ när han for med sin- Gudar sch stort anta! Manfolck 
isrän Mqärd til Gärda-Rike/ ock sä widare ttl Swerige/ at 
hans Slägt vch alkomme stulle bebrqga Merldenes norra 
del, Ester sm plägsed larer han intet bafwa underlätit/ at 
Ma uti detta Oä-npL sin Afguda dnrckan/ som eljest wa
rit Efternes starkaste Festninq / hwar ifrän de sig tappert för» 
fwarat emot Tystarne/dä de begvnte nndcrsufwa sig dem och 
hela landet. Detta namnet finncr man uti kussovt och Kel-
clienr Listlindiste Nittorier, jämwäl uti dsfsisr von Ou-
mern» eseriäje» I.lvonico och andre sä wäl äldre/ som ny» 
are Handlmaar tcke annorlunda ikrtfwtt/ än Open^z, 0-

el^er Oäenpeli; icke des mindre ha" (Zottsrie«j 
keAor wid ^rensdurxiste Skolan pä Ösel/ bedagat 

jordyta Botsiafwen med och flrifwa un sin 
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Biffops sätet under Päfwedömet warit, som flyt
tades sedan til Til?ernau Stad flytta-
tades ock i de sidsta Swenf?a tider ^cacjemien j-
ftän Oorx)r,fvr bättre säkerhet stull sör fienteligit 

infall, 

nyligen utgifne Tnsta Afwersattning af en gammal / felacktig/ 
pä I.srin Handstrefwen/ »ä kallad Lisiandst Tronic-, (c?Kro-
nicon I.ivvnicum Vetu»). Hwilken vikluztkecsrien ^okan 
Daniel (Zruber i lisnnover näqre är förut med noter Ut>;ä 
lätit under namn/ Originez Iiivonize 8»crz? öc Lkvilis, och 
^rrulr ^edan med sine Anmerckningar förött/ sättjavde fä 
högt warde pä benne opälitelige strift/ eller pluktrade pap» 
pers kladd / at han den samm? föredrager fram för den älsta 
Liflandste NMorie - strifwarens kiuttov, Q^roniA», och wil! 
twlsta om LKriMsn Xelck den fedt/ dä han stref sin Lifland» 
fte lMoris. Men litet för min fiyckt undan Fienden isräll 
Kevel, Utlät sig Probsten k(«!ck för mig/ dä han (.ont!-
nu»tion«n, eller andra delen af sin berörde ttilioris, som 
han tillika med den förre / hwar uti han nägre fel rättat/ til 
trycket ämnade/ mig til genom läsande leinnade/ den jag 
ännu i händer hafwer/ 06) talet oh emellan war vm Lifiän» 
dtfte Skribenter/ sade dan/ at han intet tiltrodr sig/ at äbe» 
ropa sig utl sin Nillori» pä et orichtigt l.»tinstc ivi-nu-
lcript, hlvar af man i li.eve! felachtiqe Asl?riftcr hade/ särde» 

> les/ som ingen kunde säga/ när och af hwem det blifwit 
. samman strnwtt/ som <Zrui,«r wiil gissa/ at en gemen I.ec-
- tist Munck/ som intet wal förstät l.Är!n, cj eller Estnista / 

warit nphofsman der til/ hwilken/ säfom en yettlandare/ ock 
mycket lätt kunnat strifwa Oclem^z i stället för Otjenp^. 
Medelst denne lilla ändring uti namnet 0<Zer,j>'i. synes ^rn<je 
wilja förekomma / at detta namnet i 5e mätte lämpas pä As-
guden O6en, och uttyder det/ hwilket han med andre namn 
intet giör/ Gunda/ at säsom 0cl«npä kallas pä Estni^a 
Ottepa , och Esterne/ när be sä hafwa/ för widstepelse stlill 
icke töras kalla Biörn/ säsom han pä Estnista heter/ xarru. 
Utan c>eee, ochpä samma spräk betnder Huswud» fä 
ftall Ocrepä betvda Björnhufwud. At Esterne äro mycket 
widsteppelige/ dä de hafwa nägot angeläqit sör händer / an
tingen de EA eller Fiskia/ at när de der wid blifwa warfe 
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infall, säsom til en längre ifrän Ryffa grensen be
lägen ort. Sedan ligger der uti den lilla Staden 
kc.lm» som tilförene warit med en ringmur befä-
siad, sä ock de förstörda Slätt l^rwalt, Xzrlcu5, 
l^tlmenr, eller Ku^cn, säsom hos kussovv 
läses, k^rmis, l^uäe och 8»lix. 

lll. 

nZgot roft>'ur/ icke nämna dem wid de allmänne namn, u« 
tan betekaa dem för de närwarande med andra ord/det ht,r sin 
eicklt.chet/ vch kan sä wara/ at O«knpz boarne/ til at icke 
sörtörna Biörnen/ som giärna deraS Hafwel»äkrar gäster, 
kalla hv"nm Otte, säsom Finnarne g'Kra/ hwilke ock kalla 
Biörn Okto, när deJaaa/ fom eljest hos dem heter kar-
Ku. Men fä följer der utaf intet straxt/ at den O^enpai. 
sta orten Ht »ut namn af et fädant ökenamn/ som allenast wid 
witza tilfälten brukas/ utan är fuller likare, at den Nor-
Me Aiauden O-ien behäller den hedern/ efter hwilken ock 
Oen wid Estnista stranden 0«!en,l,olm blifwit kallad. Och 
fast än Bönderna bruka det namnet vtre^. sä hcifwa an» 
dre t alla tider kallat de orden O-jenplj sä !änqt tilvakas / 
som denne orten t de älsie strister b!ifwit nämdt/ warande 
»nqen ätstildnad emellan O-jenp» vch Ort« pz, emedan v« 
^en, 0«jo» VVvlten och Saxarnes Otte Lc» 
<»rä 4,) är als et och samma namn. Detta bestyr» 
tes än mera af Liblivekec. v»lin mtSwea Rikes »itto. 
ria första del t». 5»» in aoti,, at ^v<xlineme, kuclin»rn« 
eller c>ten«rne, fom böllosfor Gudeliqe' i ärmcn»n bodt/ 
sördt det namnet ()clin eller Onkn med fig til nor» 
den/ hwar as o«tens>ä, eller ()«-?»synes haswa sitt namn be» 
kommit. Hwad ände, staiwctfen widkommer/ sä be
tyder es eljest Hufwud/ men nar det läaoes til orters och 
kiyars namn / fä bemärcker det intet/ säsom ^rncle menar/ 
Hufwud/ utan ar et dell c,nnat/ fast lika liudande/ pz, som 
kommer af Swensta ordet/ bo / eller by/ rch hafwer sam» 
ma betvdelfe/ som i Swenl?an/ sä at det/ när det läciqes 
til o^-n eller Oece, :cke bemercker Ocienz, eller Biörn» 
huswtid/ utan Ocjer», eller Otte» bo/ by/ eller säte. Se 
Mi efterföl^nde Ordalängven ordet 
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lll. Uti k,x',ffa kretsen är först Staden KiZL 
belägen wid V^in-z.jtrömmen, en af de föryämstg 
handelsstäder wid hela Östersjön, sä ock jtarkaste 
Fästningar, försedd med ett härligit.^iracieU. 
Namnet förmenes denna Staden hafwa fät 
af Lifländiffa Rior, som pä den platsen tilförene 
stät. Grundwalen der til lades, säsom <-Kr>tt,an 
^eicli förmenar, asBiffopen kerrkcilci är 1196, 
men förstördes af .landsens Inwänare, som worc» 
Hedningar. Staden upbygdes likwäl as följande 
Vifkopen ^!l?reck)r von lZuxt->6fc!en är 1200. Fem
tiofyra är derefler uphögdes Bissopsdömet i 
til Arkie-BiskopSdöme, som w^.rade til är 1522, 
dä ^uclie.fka läran af de k-pijke wedertogö, och 
i Lifland infördes. Sä när hundrade är här ef
ter intogs af den stora Sweriges Konung 
(ZuttAv ^ciol^li, hwilken sä wäl, som detz Efter
trädare, i synnerhet Konung drn Xl, hafwa 
satt denna Staden i bättre siänd, och forsedt henne 
Med de starkaste fästnings werck, jom dock ingen 
ting wela hielpa, när Pesten utöder förswars fol
ket och öpna Portarna för fienden, säsom detffied-
de är 171c», dä Ry§en der utan nägot hinder in-
tägade. Der näst ligger uti denna kretsen wid 
mynningen afvuns.ström, emellan haswet ochäen 
kuläer-a kallad (k) pä en udd den sörtreffeliga Fest-

E nin-

(K) Nuiclsr a pä qammal Swensta/ det är Äen Lull, som 
förbi den Kurländissa Huswud Staden äc v»!-

lerikoss, och siraxt wid Ounamynäe Fastnina inf.itier uti 
Om,s-strönlmen wid des Utlvvp i kafivet/ wisar m^d sit 
namn/bwarestman söka och finna ^Kurerna» land/ 
som kimbertu» Uli 8. ^ntcksrii ieswernes bestrifnina c» 27» 
jörmaler om/ nemliga der deras Städer legat/ oH 
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ningen vunam/nöe, hwilkm Konung Lar! XI lä-
tit der pä Kurländiffa sidan llpbygga, j stället för 
det gamla Slättet af samma namn, som stod mitt 
öfwer pä Lifländiffa sidan, säsom ock de gamla ne-

der/ 

ZedufZ wid namn. NfhwiM vet sena^/ som warkt besatt 
rned 70O0 man/ blitwit af Konung Olof i Swerige efter 
zimderti berättelse intagen och upbrönd/ och.dcn förra/ 
hwaiutt 15000 bewapnade legat/ twunqen at qifwa sig 
ochutläfwa lydns / samt betala den wanliga starten/ som 
de^e affäUige dkorer tilförene betalt. D'§e <^k)urer mnar 

öremen/I» wara Kurer eller Kurländare/ men far 
der uti will/ at han sägn- Kurland wara en 8 daqe-resor 
läng O / somkanstie kunnat wara t forbna lider större/ dä 
Zsmogieien til afwentyrs ber til blifwit räknad/ hwarest nä
stan samma spräk bru'as. Denne ^äam, mening styrckes 
der igenom/ at uti Kurland ännu finnes 5eburZ wid Duns-
strömen/ som nu kalles Selburx, och körde förr hafwa legat 
närmare siön/ men sedan Staben af de Swenste upbrändes, 
blifwit för säkerhetens stull flyttad högre npsör ströuien. Och 
hwab den andre Staden ^uN» widkommer/ oachtat den 
nu mera under detta namn »ntet igen sinnes/ sä barden 
samme likwäl utan alt twiswel legat wid äen, ^ vol, cller 
Luller som ännu sitt gamla Swensta namn behåller/ 
h.war af Staden/ som wid denne A/ eller som wi nu k.le/ 
A/ legat/ fät namn med en I.-tinst ändelse äbulia elicr 
puli», det är/ Staden w?d äeu /wl, eller 2 kul, as bwii 
ken ä .der ock gärden UullenKoK' har sitt namn. Denöl4 
tan jag icke bifalla sal. ku^eck, mening / som uti sin 
tom. l k>az. häller Finland för Kurland i anseende iil 
storleken/ som ^6. Kr«men55 tillägger Kurland/ och at uti 
Finland finnes orterne Ttor-Ryro/ KyroH-iwd; K^re« 
len/ m. m. som woro alt det samma/ som X?ri. 8K>n, Ku-

och kvrl. T? Kurland har intet antagit dttta namnet 
först efter tid / at han der med kunnat förstät näoot 
annat Land. Icke des mindre kunna alla deft pä ölstilligt 
nM strefne namn wara as et ursprung mön Finland/ eme
dan Esterne debodt bela sjöstranden alt til Weixelströmen/ och 
Eslcrne äro et ZWt foWag, fom beM a» SlMige Lst» 
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Nerbrutna och förstörda (Alätt, t^elicrniulilea ^ 
^i) (k) I^xkull (I) 

^lclieraclen, , 8c!?ujen, I^embur^ (m) 
, ̂ reiäen, 

Nivn, jtora och lilla kc pe, R.vlenbcck, ^emle! 
E a med, 

tingar/ hwilke t gamla tider spridt siq wkda emkrkng/och 
föll sine Landstaps namn med sig ti! sine nya boställen, twif
wels Utan oÄsä K>r«rs eller Rurer» vamn/ bwilket Ltttarne 

. sedan/ när de trängt siq til Hafsstrandeo/ särdeles de/ som 
^ iaue sig i de Estnista och Finsta X/rer. eller Xurer. Me/ 

ontagit och liehällit/ hwilket fordom wid folcks flyttningar 
iclc owant wartt. Tv at leda Kurlands namn antingen as 
Lettlsta ottet (ur 5cmme, d. ä. hwar är land? eller ock, 
as et gammalt PruiM ord/ «»urs>, som stat betyda slät 
mark/ ar mera ldjeligit/ an sannolikt. 

(i) Osklen liqger pä en O uti vun-.strömmen. Somlige 
mena/ at det första .Slottet blifwit här af Tystarne bygt/ 
och at der den första Kyrckan warit. 

(K) Rii-ckkoln, eller kerckbolm wid Duns hälles för den för» 
. sta Kyrck,an t !«fland/ som den förste Lifländste Btstopen 

^eknii-tr-je är i?8o inwigt til Domkyrctja/därest han ock 
si lf är begrafwcn. 

(!) det är pä Esinista en by/ har warit det första 
Huset/ som Tystarne ester deras ankomst i landet aldraförst 
tipbya?/ och sedan med en Stenmur befästat/ som ock tva« 
rit Bistopcns fö>sta Sä'e. 

(w) Utaf de^e bägae orter l.«mburx och sösom ock 
. Kujen, hwilken i y? omrört ar/ tan man stuta/at ^emov!. 

«rn«, om bwilka 'racitu» i sin o. 4Z. betta sä
ger/ at de >ämte Kutzi-ene bo längs med sjön/ här uti lam 
det batt sine wömrqar, hwilket ock kiei»ncke<m uti csrw-

(dronics IV. m. beflyrctcr/ hällande 
movjerne, som nu kallas ^ifiandare för I.evone,niie flytte» 
folck ukur 8can«Zien elli-r Swerige/ til at bkbyaga landet» 
Hwar tn kommer/ at kuxierne warit l.«mov,crn,5 grannar/ 
hn ilke han äfwenwal sormenar basw^ bodt pä darne i Nor
dists sjön och pa Psmmersta 'ch Liflaodista stranden wid Kl-

sch lirölMR «u vw,», dmst ännu 
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med en liten Stad der wid (n), ^ockro^n, IVW-
, öurrncc!<, ?urcli^!, ' 
l V. Uti den Wencllsta kretsen ligger wid äen, 

^reic!er<i, först Staden med Slättet ^Vencien (n)5 
hwilken Härmästar^en Vjnsncl Vt^n är 1208 
ined en ringmur befästat, som ock där tagit sitt 
Säte. Der näst ligger uti denna kretsen wid sam
ma 1>eicj«.'r-2 eller ä den kringmurade Staden med 
Slottet VVolm^r, hwiken Stad Konung VV^e-
msr u j Danmarck stal hafwa upbygt pä samma 

rum, 

namn bibehälles. Nättare kan man det säga vm i^ujen, 
eller I^ugen, som intet ligger längt ifrän I.emle', jäniwäl 
vm mänga andre orter här i landet/ som behM. kuZiernes 
namn/ som här lftän synes wara kommlt til wid 
Pommern-

(n) Namnet >Ven6en synes denne orten hsifwa bekommit af 
^encici-ne; men hwad för siags solck desze ^encier warit/ 
som den t»den der bodt/ är icke sä wigt at säga/ emedan fie« 
re folcksiag med Vet W-niii^a namnet belägges. 8Iavonl-> 
ste ^'enäer, svm först t ^ornsnijiz tkd btefwo bekante/ kaf« 
wa be ingalunda kunnat wara/ särdeles efter inga 8lsvom-
ste jpäi r lftän urätdriga tider der i landet nägvnsin fuw 
ints; utan mäste de hafwa antingen behällit det namnet ifrån 
äldre tider af detFmsta folcksiaget/ som hela landet tWre» 
ne besuttit / al hwilket ock det Wcn<jji?a eller WinMa nanu 
net asstammar/ ncniligen 5cnni eller kwni: eller ock mäste 
de der den tiden boende I-eresi-, säsom ask'nine af de Ve-
neäer eller ^enller, svm ?liniu» vch 'r-cirus tatar om/ 
och strölwade pä Skogarne em llan keäcinerne och Hinnan 
ne/ hwilke inga andre kunde wara än sammangaddade Fin» 
nar/ som 7. 8. 3s>er, säsom äfwen sagt är/ berättar / lmf-
wa ifrän Weirtlsiromen i hela Polen kring swafwai/ >ä ock 
<5eter vch 8armater, efterät blandade uti v-»cie„ med (-r" 
ter och Romare/ och omsider, säsom söni formair är nöd-
gade isrän swarta Hafs sidan at begifw.i sig uv ät Landet 
til l)un».stromcn och Hstenjön / d"r de vtbredt sig alt iftäN 
I.itt«uen öfwer Preussen / 5smvZilien» Kur»vch Lettland. 
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rum, der han uti en drabbning är 1219 slagit 
Ester, Letter och RyHar; men Slottet har seder
mera är 1282 blifwit bygdt af Härmästaren WU-
^elin vov 8cKurl)vrZ, jämwäl den lilla befästa Sta
den med Slottet wid Duna-strömen, 
som en Ryss Förste, Viss,ca benämd, för Tystar-
vas tid innehaft, och sedermera, såsom en liten 
gren§Mästning ocksä i Swensta tider blifwit wid 
machs hällen. Sä och de förfallna och nederbrut-
tie S^tt, 1"lucareri, 8milre», 

, Ketil^eZev, 
K»VÄv^nl)ur^ och I^Ianenbur^ yttd tN ltttN der tvjh 
helägen Stad.' ä.',-.- .. ' . 
^ V. De.tj! landstyrninM l)örayde öar 
äro fä och smä, säsom uti ^-nAusta^wiken 

och 8ysctc^oIm, som hebos as^Ester,^ 
säsom nch längre i-^jön, den lila öen spzq 
hafwer Swensta ävoar^, hwilke i SwenW tider 
warit sä mäne om sitt Swensta, spräks renhet» 
a^ de ingen Präjj wille hafwa, pä sin ö, än m 
infödd Swenst. - . ̂  . ^ .. 

Utom dche, fä wäl stly de tkl k^evch?a land-
siyringen hörande öar, om hwilka.här förmält är^ 
sä liqger fram för beczge dche. Hertigdömc^ Est-, 
och Lifland, en stor ö Osel kallad. Denna tillika 
med twänne mindre der.til ljggaytze ö.v, Monö 
och 5vefvcr-ort, smnt nägra smä holmar^ gjorvj 
uti Swensta tider ett särstilt L.^ndShöfdingedöMe. 
Pä den stora öen är belägen Staden HrM5l><irZ 
med befästat lZlott, sä ock et gam M 'jt förfal
lit Slott kallat. Dm mwänarena 
pä d^nna 0 strifwer Latclizlar jullov (0) är 2577, 

Ez inna« 
so) Lifländifle ckrömc» förste de». Zol. I. 
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innan dehe länder sist kommo under Swerige, at 
öe merendels bruka Swensta och Ansts 
Språket til tekn, at öe ifrån Swerige och 
Lmlanb bafwa sit ursprung. Men nu mera 
har Fmffa språket dkr mä,l förgäts, utan talas 
der, säsom pä fasta landet, Wniffa , som är enl 
vrt Finska. Pä Estniska kallas denna ö, 
det är Öland , men sörnämde ^rnctr kallar den 
samma limcs2rd.ä. Kurers ö.^ deAfelffeE-» 
ster säledes kalla sin ö, sä behälla de det namnet 
efter de Finssa^ner, som Äsel och Kurland bit 
suttit , som östvan förmält ät. Kli6l,ecic uti sin 
^rlanuc.1 (^s?) lkrifwer, at ösel.kallt'S uti KonmlA 
Zvvars Wisa., ^>stsillia, och at tMd östrychnijka ö-
<ir (Intets? (^eltr^mmclvL) sotN k^eLuL tiK> 
lar om j ffola förM de öselssa öar. Eljest haf
wa de gamla kallat ösel Ojjyska, säsock de 5al> 
jat Estland, Gjstlaud, ty i stället sSr ds gam-
las Sj och au säga wi nu S, och ordet f^j?a> 
som än Sr i bruk, betyder bcjHälla, forwalta, 
jämwäl en beställning, S.arzhstap och befall
ningen der Zfwer M.' Och har altsä Gj för-
byt sig i ö, och Wka genock sammandragning 
tll at der utaf blifwit Osek. 

Om 
ifp) 7okn: 7. e. i<f. 47Z, 

Se V«kelU lti^ex Ä?snä. Sr <Zot!,. jämwal 8?»,»'» 
. tefon, Dnql. S. c. z6. dtf dan berättar/ at Konung Ana? 

war i iZwerkqe/ pä en ort urt Estland benämd Sten?/ blef 
. med Att folck stagen as de Ester / och ligger der wid sjö-

stranden bearafwen pä Adelsnsflan uti en höq. Med Ä-
^'del svstan lärer h^n tanstie förstä den wäslra Landsändan 

embt Diqö och Olel eller EiWan/ emedan godsen 
och^ttel emellan och «-"ieo synes kunna draa^s rit 
detta namnet och betekna AdeWan/ och torde lrnmmet 
Stene der ock finnas. 

Gm L.ande!s Nelägenhet 7t 

Om Landets Belägenhet 
Och Bt>?affcnhet. , 

egge detze Hertigdömen, med de der til hö
rande öar, har den milda Skapaden »väl
signat med sä härliga förmäner, som et 

land kan önska sig. T>? ligga under en sund him-
w lsrand emellan den 56 och 59 ^r-cjen, lika med 
Södermanland, Östergiöthland och Smäland t 
Swerige. Hela landet är slätt och jämt, hafwer 
in^a härda bärg, utan allenast jord och sandbac
kar. Dock är märckeligit, a t, pä hela strandsidan 
emellan kcve! och harven ligga under den fläta 
mareken, och en, eller twä Fot Jord eller Mull, 
Kalkens flisor ssiswetals pä hwarandra, som 
strecka sig pä somlige siällm tämmeligen längt in 
9t Landet, och gjöra emot den djupt nedanföre 
liggande Finska Hafswiken en sä hög, och pä sina 
Men sä branter wall, som en mur, af hwilket 
slags sten, och der utaf bränd kalck, Städerna 
Hcve! och larven med hus och Fästningöwärck äro 
Ulbygde. ^ Och oachtat uppä denna härda bottn 
intct inera, än sagt är, jord, ligger, sä är den lik
väl tjänlig til äker, och gifwer god och ymnig 
Säd. 

Utom det at begge detze Hertigdömen pä nor
ra och wästra omgifwas af hafwet, sä finnes der 
ut , förutan otaliga smä insjöar, twenne stoxa, 
nämligen VVc>rr?jsl^v mitt uti landet, som är f 
Lifländssa mil läng och 2 mil bred, och pei^ux 
sjö, som är 14 mil läng, ochmil bred liggande 
emellan Ryjzland och Lifland (r) der til genomffä-

E4 ' res 

sr) Dc^c twä sjöars namn Aro nägvt swäre at förklar^. Mre. 
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res detta landet as mänga strömar, äar och bäc
kar. Af hwjlka de förnämsta äro I^-rvz ström, 
som löper litiur sjö, och hafwer et högt fall 
<vid loslz, en fierde dels mil äfwan för Ingiva 
Stad, och der ifrän med en strid ström faller emel
lan t^rven och IvaNAriioc! en mil längre fram til 
hafwet: der näst?z/i^j0ZA>, d. ä. helig ä, ?urrs 

5 ^ bäck, 
- ^erv. det är korets-sch/ synes/ VM jag intet lith. sor 

lälttN/ ktlnng ledas af Fvrniot och kallis ?vrnior-j sjö/ hwil» 
ken tprd'/ nar l>ati for ti! Norden/ först uvpelMtt ffq uti i 
dett^ landet emellan be<M de^e liöar/ Worr»>rv j 
och p-jpu., der ällml >A mänqe Mer bebälla aamla^wen» 

^ fka och Götkista namn', och lmger Wosboi? »er? "KoL »ed 
des underiigiaade by vv^r-kull», spm 'ned ^Vorer»«>.sjö öf« ! 
wcrens kymmer/ wid den em lian ^Vors^erv och ??>>us lö
pands äen Embeck. Uti Cstnistan liar dvr mder in» 
aen betyde se/ utanlara Esterne elter "eras spp<jk« art / som 
alt'» förwandla tit w.gjordt af p-^-ttloe^vvnrt! sjö. > 

I>eipu,, p«ib-,s, ?«i^»Ne pä Estnista/ t''rde dakwa samma ' 
^ namns urtprung/ lom den uti vor,»». strömmens m»aing/ 
^ as <ZrAt"?a vrdet » Tal! eller Furu/ som ! 

Ejierne kalla ps^L, vch mch (Zi-skistan lätt förenas kan / 
hw^r af ock bord/ 10m af deita sia^ lra atöres pä F!nsta 
beter peuei. I anseende der til / at det Estnista och Finsta 

j fMets ^/ekistattthällit wid Swar.lä Hafwet och 
ven peucs, samt med (ir«kerne gemenstap hast/ at deras 
sp äk ännu innehätler umnga (Zr-kista oro/ iä kan dct kaf« 
wa händt sig/ at "denna s>ö bekommit pä lika satt sitt namy 
af Tall/ emedan wid denne sjö/ särdeles wid des södra ande/ 

' finnas de största Tall«eller Fnrustbgar/ der ai ock byen ?a. 
^U5s»^ wrd des strand sitt naMn fät. Meo stulle detta synas 
warq för wtda sökt/ ^ kt«.i ?«ipu» eller l>elbss dragas af 

«r»kti?a vrdöl , Eo^/ pä Estnista l>3,'v. som ar t» 
nes,anda nied eZr-ksstan / lika son» lyser/ stmer/ pS^ 
Estnista och Finska l>aiikn, emedan Esterne hafwa denne sjö 

emot Solens upgäng/ sä at kei^u» eller k«ibs, af 
' nitd ftat ttoas tanz 
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bäck, 5ernz»bäck, ?les), 8c»clel, i^irve e^er^aic^» 
^ekz^ulla ä, ä, l!>u>ictc, Xujo^i, 
rien5bäck, ?erli^u a, hwar Uti tre andra fala, 
NemligtN och t^ell>U5 ä (r). 8<t!l5 
lläck, l^reicler a, eller ä, Duna ström, som 1^. d'. 
kayer menar hafwa hetat ^riä^nis, sedermera 
l^^oclon, eljest Ho6 IVl^lanckuvn kallad, men 
M Ounlt, Uti hwilken strömirne kulci^r-!! eller ä 
ifrän Kurland, sä ock Lneli fa^a. Mit uti lan
det flyter kmbsclc uti sjön WorrLjerv wid des sö
dra ände, och utur samma sjös n^rra ände löver 
äter en annan ä ut, Staden l)c>e^c förbi, under 
samma namn kmbsck, pä Estnista 
det är, Moder-ä, emedan ätffillige andre äar och 
bäckar dit inflyta. Somlige hälla begge dege Em-
beckar för en ä, fom stal flyta genom Wc»rr^er-
vista sjön, och derföre behälka rä begge sidor sam
ma namn. Bemälte sjöar, äar och bäckar, med 
de mindre onämde, äro alla mycket Fiskrika, i 
synnerhet p--'»puz sjö, sä at mäst pä alla arter i 
landet Inwänarena kunna hafwa ttlräckrltq rsiZ 
färst, som salt och torr Fil? af allehanda ftag , 

E 5 - . utan 

(r) Emedan denna öens ena arm kiänyer i bov med >Vyrtst 
jerv, si'/ sä aiordes pä Konqliq befallning är 166K til deK 
uprensande en bekästnmq af landet / bwar tit ock min falt» 
ge Fader af sitt innehade ands Vvrkoff arbetare s^nde/ 
at öpna en fart sjöledes isrän pernsa aenvnl tit 
vorpt, och der ifrän aenom pei^uz sjö t'! kc>s^ fall wch 
^»rven, fom Xlsjoren hade i befall» 

I ning at werckstalla/ bw lk ks qvitenc» pä arbetet/ fom milt 
salige Faders bönder giordt/ aonu hos mig ar bebällit/ 
men arbetet lemnades sedan ofulbordat för stora stena s stuA/ 
som tvid VVittentteo af denna Fästn ngs ncdttstutke MMVt 
uti jorna mänga velägringar i .äen inMit, 



74 bandets Belägenhek 

utan at behöswa hemta Fist-waror ifrän frem-
mande orter. 

Sedan har den milde Skaparen tildelt detta 
landet en set och grödande jord, sä at här, nä
stan öfwer alt, smnas d.' sruchtbaresta äkrar, och 
ssönaste ängar, sä ock gräs och skuggerik betes-
marck, samt kästelig timmer-och annan ffog: hwar 
ibland dock här och der sinnes sandmarck, i syn
nerhet emot Staden sä ock pä sma stellen 
stora kiärr och moraS, hwilka likwäl äro med stog 
och stora trän bewuxna, och sälcdcs intet aldeles 
o-tyttige. 

Säsom nu äkerbruket här är Inbyggsarenas 
förnämsta A, sä beställes det af dem här med stör
re lätthet, än pä mänga andre orter, der sä män-
ge drcigare och folck behöswas til en plog. Dere-
mot Lifländffe Åkermannen med sm pä särdeles 
sätt gjorda lätta Plog , bespänd allenast med en 
Häst, eller ock et par Oxar, upkiörer och bereder 
sitt äker sä wäl, som anderstans med mänga par. 
Med Sädens inbergande skulle det synas här nä- ' 

ot.längsammare tilgä, emedan der til inga lior 
r^kas, utan allenast hand-skiäror, ehuru stora felt 

de ock hafwa at afskiära. Men sä förrättas skiör-
den mäst af Owinfolck och unga Drengar med 
sädan wighet, at twä skiäror altid lägga sä myc
ket omkull, som en lja, blifwande den här uti 
warande mätteliga ätskilnaden äter der igenom er
satt, at mindre Säd genom ffakninq spilles, in
gen efterrässning behösweS, och at Räghalmen i 
synerhet bliswer redig, lättare uttröskas, och til 
huStäckning, sädan som han är, brukas kan, u-

tan 
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tan at leta ihop strä efter tröskningen til Täck
halm, säsom i Skäne ffjer. 

Med Skörde tiden tager ock aftröfkningen sin 
vegynnclse om nätterne, hwar til stora tärckyus 
eller rjor äro upsatte, med stora ugnar uti, utan 
skorsten, dem ock bonden brukar t,l wäningshus, 
at bo uti. Z dche rjor upställeS.den afsturne sä
den uti sine nekor eller band pä stänger stämde, 
sä at man der undergä kan, emedan husen äro hö
ga, och säledeS med rökwärme tarkas. Och pas
sar sig wäl pä detta folcket, hwad ttcrocw^ 
jkrifwer om de äkerbrukande ^c^rk^er: de fa ^we-
te, intet til at baka bröd der utaf, utan til at 
tarcka. När säden sälunda twä eller jre nält.'r 
blifwit tärkad,sä tröskas pä nägre timars tkd oin 
natten efter rjonas storlek i o til 12 Tunnor <L>äd 
ut, hwilken häller sig sedan i mänga är uti sädeS 
bodarne, ja ock uti gropar under jorden, säfon» 
bönderne j Krigstider pläga sörwara sin säd, och 
behöfwer intet omstöffas, eller särskilt tärckaS ri? 
walning. Och fast än halmen bliswer tärr och 
rökug, sä ränar han likwäl straxt igm i wädret, 
och ätes af boskapen lika giärna. Somlige mej-
na ock, at sältan, fom halmen af röken fät, skal 
bidraga til boskapens bättre trefnad. Medal, 
tröskningen sälcdes, som sagt Si, för sig gär, sä 
försumes derigenom intet äker-arbetet med ptög-
ning och säning, utan beställes tillika, sä at äkren 
i rättan tid om hösten blifwer tilsädd, och säden 
innan Zlihl uttröffad, jämwäl 9W och Hampa 
bräkad, skeftad och ansad; och säledes alt sam
mans färdigt at föras om wintren til Sjö-städer
na, hwariftän sedan Spanmä! til mänga tusende 
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läster, sä ock cn myckenhet Lin, Hampa, Linfrö 
och annat mera här utur Landet til andre orter 
örligen utstjeppas, och stora penninge-Summor 
äter i landet indrages. 

Zemte åkerbruket giswer den myckna halmen, 
som der af faller, säsom ock den frodiga ängS-och 
tittes marcken Znwänarena det bäjta tilsälle, at 
btflita sig om bost^zpS afwel, hwar om de likwäl 
icke widare winlägga sig, emedan Landt-mannen 
icke mange dragare behöswer, än at. Landet, sä 
wäl som Städerne. ined Smör, Talg , Slachte-
Erearur, samt hudar och stinn blifwa rikeligmfötf 
sorgde. Hwar ttl dct icke litet hjelper, ar bönder
ne i sine hus myck»? litet, eller alsmtet Ljlu? bru
ka, utan detjena sig af länga Fmu, eller Björck 
stickor t»! at lysa sig med, dem de kalla Pirto, men 
de Swenste piirtor, och de Tyste progel. Äf, 
wen sä brukar bonde-folcket sällan läder-stor eller 
stöflor, utan flätar ihop af bast en sola, som gät 
litet öswer täen med öron eller lyckor i kring, at 
der uti et snöre, kan trädas: eller och stjär uti en 
solaaf obarckat läder, rundt omkring smäihät? 
i»er uti trädes et. snö re hwar med solan Hopdra, 
Hes och bindes fsst pä'foten öfwer brijten, det e, 
na.slaget til.kwardagS, och det andra til Helgei 
dags .stor, som. iallas wisor och patzlor. Huru 
uselt det ock är, sä bespares derigenom bäde Talg 
vch Läder. 
'' Hwad- Bostaps arten här i landet wid?om-« 
mer, sä äro de hwarcken af det största eller min-
sia fluget, utan medelmättige och goda: dock är 
ullen pä Fären strid och härig, och duger föga tik 
snnal, äu kläder för bonde-lolcket. Hästarne ä-

rs 
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ro bäde af stort och mindre flag, hwaraf likwäk 
be minste äro sä starcka, at pä de stora och länga 
Spanmäls kiörflor om winter tiden, 20 til zo mil 
til Sjöstäderne, aldrig mindre lassas pä en Häst, 
än fyra Tunnor Räg, för utan Hästfordret i HA 
och häfta. Utom fänaden, som til landsens nöd-
tärst upfödes, och än mera der utaf upfödas kun
de, sä finnes här ocksä en myckenhet af bi, at 
detta landet wäl sägas kunde flyta af Miölck och 
Häning, som Inwänarena, utom det de sielfwe 
förtära, nu weta bättre at giöra sig genom för
yttrande til nytta än i gamla tide--, dä de allenast 
nyttjade Häningen och kastade bärt waxet ibland 
sopor. 

Med Skogarne, som detta landet är wäl for-
sedt med, bäde til byggnings timmer, stängsel 
och brensel, sä uti wänings rummen, som kiök, 
bryqgehus och rior, är det sä bestaffat, atdepä 
somlige stellm, särdeles omkring keve!, blifwit ge
nom öfwerflödigt wedsödande i husen, men i syn
nerhet genom alt för girigt swidjande ti! äkrarneS 
utwidgande alt för mycket medtagne, sä at de nu 
mäste betjena sig af risknippor til riornas upwär-
mande när Säden stal tärckas. Der emot är sko, 
gen pä andre ställen icke allenas tilräckelig, utan 
ock pä wifia ställen, längre i landet, outödelig. 
Trä finnes uti deKe stogar af allehanda flaq: dock 
äro uti den öfre eller norra delen af landet Ekar, 
na mycket rara, och af bok finnes icke arten k 
gen, emedan bonden, sä snart en Ek uprinner, 
och bliswer sä tjock, som en arm, at han den tik 
sitt redskap bruka kan, straxt afhugger, och det 
sä mycket friare, som här i landet aldrig brukeli-
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git want, at förbjuda nägot skogShugge. Mm i 
dm nedre, eller södra delen, nemligm i Lettland 
finnes pä sine ställen wackra Ekessogar, der tun-
^e stafwar, eller klappholts, säsom de kallas, myc-
tet hugges och til kiZa föres at utssieppaS. 

Uti detza ffogar uppehäller sig mycket wildt as 
ollehanda stags fogel, sä ock harar, at de i Stä
derne jör en ringa penning kiöpaS; men rädiur och 
hjortar läta sig här intet se: om de i förra tider 
funnits, sä hafwa wargarna i synnerhet giordt 
ända pä dem. Dock wisa sig understundom El-
gar, hwilka wargarne mycket eftersätta, och fin
nes ibland i jkogarne nägre, som wargarne ihjäl 
riftvit. Nägra stora Elgar, som upxHöllo sig uti 
de stora skogarne omkring min salig Faders Gods 
t^inslculla, tre mil ifrän Vorpr» lät Afwersten 
vch (^vmmenclsnren der städes (Zul^av 8!^x"e, 
i!ret sör bemältk Stads sidsta belägring fälla, til 
ot läta förfärdiga af deras hudar remtyg för sina 
Soldater. Eljest äro skogarna fulla med roftuur, sä
som, Biörnar, Wargar, Loar och Räfwar. hwil
ka tjlfoga Landtmannen mycken skada pä dch cre-
atur, den de ibland med skinnet fä betala, och sä-
ledcs lemna ttt Landets behof wackert foderwerck. 
Men minskas kunna de der igenom intet, emedan 
här i landet aldrig näqon willviurs jagt eller skall 
onstcklles; utan fälleS de mäst af egen drift utaf 
bönderne: ibland hwilka the flinkaste skyttar fin
nas, som bereda sig sitt böste-krut sielfwa, sä 

ock smida de bästa reffelbötzor, och gä 
xä fri hand i skogarna at 

stiuta. 

Om 
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Om Est. och Liflands Inbyggjare 
och deras med Finnar och Lcaricjia. 

ner- gemensumma 
Ursprung. 

6^^äsom Est-och Lifiand förnämligost bebos af 
Ester och Lettar, sä har jag uti föregäm-
de flock utnnrkt, huru längt in i landet E-

sterne nu för tiden sträcka sig, och huru mycket 
Lettarne deraf innehafwa, samt der hoS tilfalligt-
wis yttrat mig, om Lettarnes ursprung, huru de 
hit i landet inkommit, och nödgat Esterne at wi-
ka undan. Äterstär nu at undersökas, hwarifrän 
Esterne, som tilförene sträkt sig ända W^jxelströ-
men, böra ledas. At Esterne äro af Finsk af-
komst eller werckeliga Finnar, wisar icke allenast 
deras spräk, hwar uti alla ord, fä undantagne, 
äro de samme, fast de nägot annorlunda uti ta
landet böjas och brytas, sä at ätskillnadm fögz 
är större, än emellan Swenske och Danffe sprä-
ket; utan bestyrckcr det ock Landsorternas namn, 
sa i Finland, som Estland, hwilka äro dels ene-
handa, dels med sina ändelser samman stemman-
de, likaledeSvpä de orter, der Esterne för Lettar
nes tld bodt, säscln: I^srjvma (l^zrijen) 
Ma (VVir.land) Sjön ?eipU5, Remset och 

i Lettland, (Kurland). Hwar emot 
i Finland swara ^rjunma» IVlencjuksrja, l-Zsrjz. 

i Ing^rmanland, W,rc>l2X, sjön ?ejencle, 
i^>rs. Sammalunda behälla ändelser hos 

Esterne: k(irumj?2 , m. m. l 
Finland ki.urss,z, och ?erni5pF i In-
germanland m. m» Hwilket ände-ord kom

mer 
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mer öfwerens med Q^kernes uti namnen 
Koe./././cvÄ'^, och med de Slven^ 

skas Bs uti namnen Asbo, Sjöbo, Tullesbo, 
som ses uti Ordalistan wid stutet. Här af ssön-
jes klart, at Estniffan och Finskan warit i bör
jan et spräk, och fölgachtcligm Esterne en del af 
det Finska folckstaget. 

Äfwen detta har warit orsaken hwarföre ?ro?o. 
m-us uti sin Iordbessrifning, sätter all nast Fin
nar wid Weixelströmen, utan at nämna Ester, e-
medan han dem begripit under finnarnas namn. 
At han der uti intet felat, medclst det, at han 
flyttat Finnarne sä längt neder, ses dcr af, at 
Esterne warit de, som i g^.mla tider samlat bernsten 
eller raf pä stranden äfwan för weichel-sirömen; 
och at dche Estar warit Finnar, samt talat Fin
ssa, hwar af ännu finnes spärr der i landet, nem-
iigen uti S-lmtanci i Preutzen, der orttn, pä hwil
ken bernsten med Nordan wädcr samlas, ännu i 
dag kallas pä Tyska Unter ^antja (--) som bety
der strand. Det samma intygar lvi^mci strrmen af 
Polackerna kallad linnen, jemwäl dm der emot 
stötande länga inwiken Curilcki haff, som ?rar<^ 
riu3 säger heta» hwilka twi.w^S utan fät > 
detta namn af den länga der frcnmanför liggan
de landsudden eller näset, som pä Finska kallas 
l^icmi och pä Estniska 5?ami, hwaraf Ty?arne 
sedan giordt (Tlcrung, fom i Finssan har sin be- j 
tydelse, men i Tyskan ingen grund och kallat den » 
ena länga och smala udden, som stiuter sig i- > 

frän 

Se tt«rt!mock5» såsom ock ttsmani Landkort Hswet 
Preussen. 

<Z)m Gsk-och Z.iflanös ^lnb^ggja^e 8k 

frän Srahm O^nz:>Z och Weixelströmen emot PU-
isu i 8swiancl^ Arifth-!7?erung, och den andra» 
som sträcker sig ifrån Samland emot Kleme!»Cu-
risch-^frung ; men uti Esternes tid lärer den e-
na af dem blifwit kallqd til en ätssilnad Mendck-
niem?» det är Furu-udden, hwilket namn pvlea» 
hos ?jimU5 förwändt til ^lenronvmori och tillagt 
det siön, som der wid swallar (r). 

Här. t.il lägger jag ännu detta, at de förnäm
sta Asgudars namn,.fom l^3'rl<'.ocli (u) 
berättar, d? Lamle Pryssar hafwa dyrckat, o-
twunait kunna ledas af Finssa och Estniska sprä-
ket, fäsvm pcrcunus, den högste Guden, af pcr-
tcl och P,ru, med hwilka namn Finnarne, s.dan 
de bliiwit Ckristne, betekna djefwulen, lika som 
Esterne m d perku förstä helfwetjt och med per-

haud, helfwetis afgrund: warande intet twif-
wel, qt icke den t>5c,vogr»cjjsse Alguden t Ryst-
land, ?emn^ som ttetlieilwln talar om, warit dm 
scimms , som Perkel och Peru hoS Finnarne, och 
bemcrcker nu djefwulen, lika som hos Göi 
tt)erne uti I^lpkilas ^vai^^elier: lika sä ?ikc>ljo8, 
dunder-guden, kan ledas af Estniska ordet piklie, 
det är, äskan: flodernas Gud, af 
wattnes läte, i?är det siuder och puitlar, som pä 
Estnissa UttryckeS, N^csso potrip, V. ä. watt-
vet puttlar och Mer^ af hwilket läte också gröt 
Pä Estnissa kallas putro: Lmcluis, eller 
Mat-ocd Dryks Guden, af Estnissa och Finssa 
ordLt Aurku, det är strupe, hwilkcns namn än
nu i dag yos Esterne sa wida är i bruk, at hos 

F dem 

(t) Icmför min Dilatation ä« VVsregt» s 7< 
(u) Ält uno neues PrtWen Ud. I. c. 6. 
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dem djefwulen kallas Rurrat och ondt Rurri, 
och det med ssjäl, emedan djefwulen mäsi wär-
kar genom fräAeri och fylleri: Teinenick, Sädes-
guden, af Semen, som pä Estnissa lika som pä 

betyder frö eller säd, och när den Estnissa 
ändelscn nit eller it, der til lägges, betyder dct 
den, som räder deröswer, säsom af Mois d. ä. en 
Sätes-gärd pä landet, en Adelsman kallas Mo-
isnick, af Rodda, d. ä. hus i Staden, en Vor-
gare Roddanick, af Rörts, d. ä. krog, en Krö-
gare Rortsnick: lika sä har af Semen denne Sä-
des-guden blifwit kallad ?emeluclc. I anseende 
ti! alt detta, har l^nknock intet orätt, när han 
(x) säger: Finnarne hafwa fordom bodt uti 
Preussen, och efter Tys?arnes ankomst dit i' 
jandet, begynt at tala Tyssa. Hwilket bör för-
stäs om de qwarblesne Finnar eller Ester, som 
med de tilkomne Lettar och Slsvcr blifwit blanda
de, och Wickoarier wid Weixel - strömens utlopps 
utaf ^ornsncZes (x), eljest Wiriclsrier kallade, hwil
ket, namn vv^er^ernc wid l)an2ix förmenes ännu 
hehälla (2). Wil man detta med owälduga ögon 
xä se, lärer man .finna, huru PKilippus ciuverius 
<» med des föregifwande, sä här uti som uti an
nat, far will, at han utan ringaste grund bjuder 
til, at omssapa de gamla Ester til Tyskar, ledan
de dem ifrän det Tyssa folckstaget Istevoner, som 
?Iim'u8 berättar hafwa bvdt wid Rehnströmen, 
och sedan skolat blifwit kallade OiUoner, Olti^er, 

om-

(») I.ib. cit. psx. ?4. Z5. 
(>) v« redo» Leticir. 
(2) 8tie?nli!elm ^nticluv«riu, psg. Zs.' 
<») Lermsc,. I.. III. p. 6AZ. 
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omsider med föregifwande, at de talat 
Olrjssa, det är, efter hans mening, Tyssa. Det, 
ta wil han der med bestyrcka, at l^ciws ssrif-
wer, Esterne wara til seder och Klädedrägt like 
8vk.vierne, m^en deras språk liknade lZrirsnmssan. 
Här säger icke ^acirus, at de haswa talat kriran-
nissa, fast Lritamnssa spräket icke derföre är straxt 
Tysst, at det kan hällas för Olcisst, utan ut-
wärcker allenast , at Esterne hast et egit spräk, 
som kom iiäaot HfwcrenS med Kricannissan, det 
han med ssiäl kunde säga, emedan Estnissa och 
Finssa spräket innehäkler mänga med kriranmssan 
och Angelssan öfwerens kommande ord, säsom 

pä krirarmissa Fader, lika sä pä Est
nissa: ?en pä Krican. Hufwud, c!2in, Skjön, 
danäle, ljus, pä Estnissa och Finssa, ?ö, Huf-
rvud, skjön, k^ynrilä och Kynel, ljus. 
m. m. Ty om de gamle Ester hade warit et Tysst 
folckstag, 'hade ^acim5 jntet behöft likna deras 
spräk wid Kricannissan, utan med det samma han 
säger, at de warit i seder och klädedrägt like 8ve-
vierne, lagt ock 8vev,ssa spräket der til, emedan 
8vevierne dä bodde dem närmast. Här om har 
ock ^. 8. öayer warit aldeles ösw'rtyqad, dä han 
utläter sig, at Esterne, som sutto i Prusfen och 
Kurland, warit Finnar (b). 

Säsom det är otwiswelaktigt, at Finnar, E-
ster, Lappar och andre, som ännu nägot af det 
Finssa spräket qwar behällit, jämwäl Svcvierne i 
början warit alt et folck; sä mäste de ock haft e-
nehanda uprinnelse, och upwuxit af en och sam-

F» ma 

(b) LIt. tom V. Lomment. ?«tropol Z4?. 
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^ma rot. Men hwar ifrän detta folcksiag komnnt, 
som sig uti de Nordiske kanter utbredt, ,och oP 
de warit de förste, som uti Estland sig nedsatt, 
ör en swär sraga. En benämd öcrcler (c) ssrif-

.wer om Esterne : At de under anföras 
de i urminnes tider kommit ifrån til 
de t^lordii^a länder, ock i förstone blifwit pal
lade -ch?, federmera och nu dep utaf la
ster heta. :At de ifrän ^.l>en konnmt, är ingen 
twifwel., sä wida ^alile folck.Ksri^rän efter floden 
haft sik första msMna. Men qt de derföre i syn
nerhet hlifwit kallades och ^ler ater bliswst 
Mwändt /il^ Wer,:rimar sig icke särdeles, nät 
mSn der med j^mspxex hwad äfwan om Ejternas 
.namn blifwit anförde. Och hwad ^,n,5 wid-
kommer, sä kundei anseende der f/t at ^Kur,/7^-
»iiss, ^kior, "I ̂ k- eller fränes warit en af E-
sternas Gudar, lemnas denne "l ums den hedren, 
at hafwa warit deras anförare, om 4>e inga an-> 
dre Gudar dyrckat, än sine egua anförare och 
Höfdingar, sym intet forwist sägas wn. 

Andre -hqfwa welat draga det Estliissa och 
Finssa folcksiaget af som ^UUZ vve5z?a-

efter ^erulaisms fprstöring fördrifwit.' sDen-
ne mening will bestyrckas med l..euencläv/-
wittnesbord (ci), hwilken pä sin resa til Lifiand, 
icke längt ifrän p.iZs, wid l.irrnmssa grenZen, fun
nit uti Lettland et Kar^nsst folcksiag, som talte 
et aldeleS annat spräk, än de andre Liflands in
wänare Kurer och Ester, och hade stadigt en kla-
gowisa i munnen, ropande utan ände ute pä mar

ken 

(c) 'kracrat. >Ze 8uper5!t. ^lorum 
sö) Hnnale» Lulrsnorum Ott-vmsnoiä p. > ( 
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Im ^seru, kvlalcLlon med hwilka ord man 
trodde,, at de förstpdo ^eruialem och D^malcus. 
W en han har lätit, illa underrätta sig om detze 
sä kallade ^rl^rers spräk och deras klagowisa, ty 
spräket är Estniskt, hwilket de behällit sedan Let-
tarnas ankomst dit i landet, och wisan är en el-
skogy wisa, pä Estniska författad och stäld til en 
wid namn ^orru, som är uti kelckens Lifländissa 

(e) ord ifrän ord införd och wcderlagt, 
jä at der af ingen grund kan tagas, at gjöra E-
sterne til affödo, som längt för ^uljar-
nas förskingrings tid redan sutto wid Weirelströ, 
men, och samlade rof pä Lamolands stranden wid 
Mendänemi. 

Andre äter hafwa trodt, at det Finssa folket 
warit l^zeilrer, som KöNUNch 8slmznatlar, ifrän 
^a.marien bärtfördt i Fångenskap til vunnen, hwil
ke sedan begifwit sig til de nordiffe länder. Hwad 
som giör denne mening nägorlunda trolig, är det, 
at finssa spräket synes hafwa större gemenskap 
med ttebsaissan, än nägot annat spräk, hwarfö-
re ock Olot ^ucibeck, den yngre (5) lämnar til 
pe tärdas eftersinnande, hwart de tijo af 8a!ma-
nallar bortförde Umek Släckten tagit wägm? ?ln-
forande af lV. bok iz: et rum af 
det innehäll: at sedan de tijo Stackten af 8aima-
nsllar blifwit bärtförde i et annat l.and öfwer strö-
men kupl>r.ir, hafwa de sielfwe fattat det räoet, 
at fara längre bärt i et land, der ingen männissja 
tilförene hade bodt, och när de hade rest uti hälft 
annat ärs tid, och kommit til ^rlneck, hafwa de 

Fz dcr 

(e) Erster Theil p-Z. 14." 
(f) 5^<cimea UnZu^.- paz. Lz» 
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der blifwit boende. Det ttM något säja, alle^ 
nast man finge rätt pä ^risrerli-i belägenhet' Be-
mälte kucjlz^ck nämner tlvänne orter, som likna 
HtUlerk, n mligen Hrläratlis, en Stad Ml Hsmc-

ruen, som finnes hoS ?rc>lom^us, och OleriAz, 
som ?iin,uz säger wara en Ä wid Tysklands 
strand. Skutte endera af dem kunna hällas söt Hr-
Latekk, sa kunde dm förra tjena til bewis, at de 
flygt ge wandrat ät Norden, och den senare träf
fa nännare til den orten, der Finnarne än bo , 
hälft ?im,'u5 genom bejkrifningen om bernsten gjör 
O/eriAzm känbar. 

Denna mening b^styrcker Hlleiloren kiörncr, 
icke allenast uti ,»n Znl'dmng lil ^)lorsta kjempe-
dater (z), utan ock uti er af tryck t utgängit bref 
^K), wisande, huru som namnet 8-'m»rei, säsom 
Lapparne, och ^wmalailec, säsom Finnarne stg 
kalla, jämte 8sni«^iffa namnet, det deras sam-
Sttingar bärt wid Zshafwet egi, öfw.renS stem-
mer med det 8amarirgmske och 8auromniska, med 
hwilket namn Ilrscluerne wäl kunnat wara uttek-
nade, sedan de flyttat ifrän 8sm!,rl<i, lika som sä-
dane 82M2ricsner, eller 8ärmsrer wid sin ankomst 
til 8csncken5 Nordiska del, äfwen ock öster om 
B^ttn-sjön, fingo heta Finnar eller 5-'" , af de 
Swenjke, der af at (Zrackerne kallat dem Ven^a?, 
samt eljest säsom Bottningar, med dem merendels 
Finnar förstäs, äro samnamnige med vuäims. Tit 
mera bewis här af anförer han utur ^erv^oro, 
huru stM 8c/rkierne wid 8zlmsn2ilär5 tid, samt l5> 
rAÄlrexnzr flyttning 727 är för Ehristi födelse un

der 

(L) p<8 (K) Sm WnarK/ Lappars och Samo' 
ursprung, tryckt wid Swen rites häsdMdcr. 
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der deras Konung intagit Hiien, under-
kufwat sig IVlcciien och ?el/!en, samt mnehällit uti 
dtt 8/tiska ?al-rlilna, och I wid lag 220 är deref-
ter tagit 8auromarern2 och ku^inerne sig til hjelp 
emot persiska Konungen Dariuz wid "I s-
Nai5, dädan och isrän ^leorjska träsket längre in i 
^rl.ien öfwer tre dagsresor de kuäiner, sä wäl 
som 8arm.itcr allaredan hade en del af sina hem-
tvister, och dä redan säsom grannar med dieuriZ, 
eller rättare l^erviz, wär I^srva-boar; men längt 
för ?ie>0^olj tid ifrän ^anai5 widare utwidgat 
sig i wäster til wär Bottn-sjö, den l^erocZoruz kal
lar LucZjnicum lacnm: andragande jämwäl utur 
viocioro 8icu!c,; huru som 8cxrlu'ffa Kongar, wid 
den af ttero^oro vmtalte tiden, flyttat i synnerhet 
twenne folckhopar frän de öfwerwundne länder, 
den ena (den kliniska) frän til et land 
emellan ?a^l?^Avnien och ?onmm, den andre, som 
kallades 8armarer, frän I^leclicn bärt til "I^N2!5, 
hwilke flygtingar sä förökat sig, ar de der efter 
härjat en stor del af 8c>rkien, och dräpit alt un-
derkufwat folck, jämwäl sörödt hela landet, hwil
ket alt 8rrsli!enl)erZ, säsom äfwan anfört är, wi^ 
tilskriswa sin 0ZU5 

Ännu andre hafwa welat draga det Fknffa och 
Estniske folckstaget ifrän och hällit dem 
för de afliraeiz barn fördrefne Lananiier, fomskola 
hafwa tagit sin flykt til Norden. Ibland hwil
ka nägre fallit pä de däraktige tanckar, i synner
het hwad Ester och Letter i Lifland angär, at de 
warit (Zibcvmrcr, som bedragit och af ho
nom blifwit förbannade til träldom. Derföre de 
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ock, alt sedan de blifwit Christne, hafwa mäst 
wara TyffurnaS trälar der i l .ndec (>).. 

Längst lilhakas l älvren gär c)lot liu^Keclc den 
äldre (!<), til at fä ig'n Finnarnes första Ätte
fader, den han menar wara ^i,er5 Son, I^s-
iec!,. alldenjtund Finnarne sä wal som Lapparne 
och Esterne k l?a jtg Nlejcr, och efter 8c!iet?s^ 
berättelse uti des !^^oni2, sielfwe hälla siq före, 
at wara af lVliezcoZelcKes stam. Tll bejtyrckan-
de af d nne stn mening, and.ugcrhan mänga orter 
j Finland, som af IVlölccli b^ra ncmn, säsom 
lecv, och IVleict<by, 
ja, !Vlese^j^, och flere andre, som han upräknar 
och bessmwer, Will man läta namnens jämljud 
gälla för näqot Eill, som man j gamla saker, 
när jnqa bättre fkiäl finnas, icke undgä kan, at 
hälla siq wid, hälft andre bäve förr och ester ho
nom, jämwäl de, som wela synas at förkasta al
la afnimne-likhtten tagne ffial, icke dch mindre 
der af sielfwe betjmt sig uti sina Mnngar; sä 
lärer hwar en ftnna, at denna Nl,äK?ci<5 mening 
hafwer ätminjtone fä god grund, som deras, hwil
ka lcha IVlulcovrer antingen af IVloicck» ^aplierz 
Son, eller ock af eller I^asecl,, 8ems Sone
son. Ty fast än IVIulcczvlterne, genom mänga län
oers inkrächtande, i de senare tider wida utbredt 
siq, at de blifwit et mäckra stort folck, och man 
derföre ocksä welat utse för de.n, för en ringa lik
het skull i namnet, klelecl! til Stam-fader, pä det 
de mätte synas wara af sä hög älder, som nägot 
annat folcksiag i werlden; sä har likwäl det Fin-

sta 
<i) ?,uw» Einhorn uti Kelcks Lifl. Nitto?,, 1^. 

lom. I- f. Z5»s. Ivm. lll. p. 
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ska folckstaget i gamla tider längt för ^liilcovirer» 
"as, eller 8!avonij?a RystarS tid, besuttit en stor 
d?l af samma länder, som Rystarne sig under-
lagt, och da widt omkring, sträft sig uti den nor-
^i>ka delen afl^ul«^2 ända in uti ^6.1, under ät-
stillige namn, säsom de nu kallas, nemligen, VVv-
^uliieer (!) IVloräumer (m) 5>>cremi/Ie!r (n) ?ermec> 

F 5 ker 

(l) Om VV"i;u!i?er,is berittar 8trski?enl,er^. p. 84/ tit de 
äro 'Hedmngar/ boende pä gränpen emellan Ro^vnd 
och 8iderien. Uli deras Äiquda bus blifwa de wid set bord 
tre blörmir np'tälte med hela bniwud/ men troppen opsiop» 
pod, der de ossa. Och svm de äro et ttunnisst ,v'ck ,'Z> 
allforer kan / hwad l.occcmus wid Westgöta Lagen p. 
107 anmarckt / at tt^nnerne utwatdt sig tre hund > hus-
truv t! offer,tekn-

(m) viortjuiner, et Hedniskt solck pä wanstra sidan om 
ltrömen. De dyrcka lumi5Kis>«5 för GUD / som är a!t et 
med lumala. Ibland dem bo ock Ouvstc!iern«, hwilkens 

. GUD är I kor. 5trz? len^er^. p. ^4-7/ 402. 
(n) eller 8c' eremielsr bo pä ömse sidvl' VM V/»l-

xs strömen/ et Hednistt folck/ dockar lum»ia säsom en o-
jynlia ochallsmä6)tig GUD, ^om intet under naavn 
n^d bör ära5 / ställande iina böner til bimmelen under stora 
trän der ve offra. Deras namn wii ku-lbeck leda <is Swen» 
sta ordet Sör eller Söder och Finssa ordet Mics d. 
ä. Man / och I?ulle skedes betnda Södermlin-
ner; men likare synks mig / at deras namn ledes as Finsta 
ordet Räri d.ä. träta/ eller stnd/ eller ratteqäng/ dci de« 
ras namn betyder sä myckct som Stridsman eller krigare/ 
liwil°et inst.immer mes deras m^nnia/ som bälla ScKei-eme-
serna shr de gry n ua kriaarcs Nunnernzz attesäder. Men 
sielf ff.il! detta 5o'ck t kalla sia nci sit eait spräk I^wr- eller 
IVl-tre, bmarntaf 5ersklenber^ >lntcr/ at ^o!i,nnez Magnus 
torde haft assende pä dem/ dä tian l M vi. c, 24. i 
(inledning af det/ at Iornsn<1e5 drager ^tunnerna; ursprung 
of Trullkonorna ^irunar, som Götkerne iftän sig driswit/ 
vch sedan uti den kk/emsta beblandat sig med 
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clccr (o) V^o:'lÄl<er Oiiiaker med Det karsdin^issa 
folcket (p), hwilke alle tala en art Finssa (9) 
blandat med 1"ac^rissa och 8I»vomssa (r). O<^> 
oacktat en jädan likhet med Finssan 8rraklcn!)ei-!; 

uti 

orena andar/ således yttrar sig / at deste andar intet annat 
war>t an Nattspöken/ svm kallas ^lsre. p. Z46. 

(«,) permecker t)v utt det widt begrepna länder/ jom kallas 
Stora permia, B,arma land / bwar nl efter Strsklen-
berg! bestltsnina s>. 182. hafwa i gamla tider hördt landffa» 
perna luZA, 5uc!in» VVo!oe6a, Vi«e^s, Ltiolm^vro<l 
(Holttlgärv) l^urela (^Ipplandska (^Srelen^) perfcjio-
rs, ^^oris eller Voguli^», 8amoje6ia, ?erlst!>, ?ermec-
i^i, Os.Nl ock Lckussovaia. Hwllta länder först af 
Nen lvan ^Vailliivir^ fater/ Wslilii lvsnovit^ blifwit under 
Ryssa Riket vräkte, permeckerna haswa är IZ4Z blifwit 
Christne. Namne' finner M hafwa sin goda grund t Fin» 
vch Est.M,!/ ty l^eremez bemärckcr husbonde och perenie-
tiec husbönder af kuMlet/ vch .vie,, Man. Hwar-
af kan »lutas/ ar !'ermeckerne icke annars/ ar de första ti
ders mcnMior/ innan stora regeringar lwkommo/ allenast 
sina husäders/ säsom smä Kongars wälde/ warit undergift 
ne. Och säsom deras land stöttr ril Lappland och Karelen/ 
sä liafwa de gamle Swenste/ som ofta härjade utt deras 
land/ och en del d?r af siq uudeilagk/ dragit t hop namnet 
ock kallat?eremekers land Blarma land. 

<k>) Om Woeiaker strifwer 8trsk!«k,berx p. 76. at de kalla 
sia Hrr, och deras land Hrim,/ och at de äro et stägte af 
OMaker, svm han menar höra til de första (liiniirer, jenu 
tval Ryhlands första inwänare: och r> 64. O^ialcerne, jom 
bo wid Staden lomlkoy siels för honom tilM/ at de ock 
kermekerne i gamla tider warit et folck/ vch kommit i» 
frän Zsuomis ?emla,det är antingen Fmland eller Lappland. 
I avledning der af at namnet ärima instämmer med Hr-

zoms eller l-lsrjoma uti Estland/ ttar^v-tt uti JngermaN' 
land/ och ttärjunma uti Finland/ sä synes ock folcket hafwa 
warit af samnia ursprung/ och fölgachteligen N-rolZoti Hn-
msher, om hwilka redan äfwan wid karrienr namn blif» 
»vit omrört/ haft efter all liknelse sit Säte i Finland, ll-
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llti 8i-mc>jcäernz5 spräk icke kunnat förnimma, jom 
oet Finssa spräket intet mäcktig wc.r, sä berättar 
MN likwäl, at 8amvjc6erne stelfwe tilstät, at de 
^ter deras Förfäders berättelse, woro komne i-
^än 8auom«5 semla, det är, Fialond (5). 3tär 
^ttzc kringströdde gamla Finssa stägten, som wa-

det nu warande Rystlands gamla, twifwels 
klan förste inwänare, och nu under Turernas 
namn begripes med 8cl<Ierns uti Öfwer-ilngern, 
Esterne uti Est-och Kurland, Zngermanlännin-
gar, Kareler, samt Finnar, som bo ewellan Sno
rig? och Norrige, räknas ihop oh föres til Fin
land och Lappland, emedan de i början a!le haft 
enehanda Tungomäl, och fölgackteligen warit et 
folck (c); sä finner man der af, at det Finssa 
folckjlaget, som hela ofta delen af Kuropa, och et 
stort stycke af Htienz norra del uti de älsta tider 
besuttit, och icke först uti de senare tider uprunnit, 
och sä wida kringspridt sig, utan med tiden, först 
genom de päträngande l^rzeer, och sedan 8Isvsr 

Merckeligen aftagit, och förminskat blifwit, mäste 
wa-

kaled^S VM ONiakern», fäsvM 8trsksenl,erx bär säa^r/ HA, 
ra nl de första ^'mbrer. och äro komne '^än i^in» eller 
Lappland/ lä styrckes dcn g^mla meningen/ at Oim^erne 
hafwa sit första nrspruna ifrän l<>mi wid andan as bottw 
sjön/ och torde ocksä Kimito i Fin>?a Skiären/ jemwal kym» 
mene i Karelen d-r til föras kunna / säsom samnamntge/ 

Se 8ki-aklelltzef^, ladula pol^Alott» Uti dks werck / jeM» 
wäl (l-) Icjem ^46. 

^») Ee 8trs),Ieni,er^ p. z6. sä ock l>ros. l^zsse!! i)»5put. 6s 
Vore» ?enmng>s. der uti h^n wisar/ at 8amoie-Zerns baf» 
lva sit namn af Finskan/ Lomejetti, vet är/ AWa lem» 
ningar. 

(t) St 5tkaklen!»erg xsx. Z2 och 6a. 
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wara af 8c?rlss afkomsi och urgammalt,'samt dc^ 
ras språk et hufwud-spräk, som sin början 
ksk/toniska forsstngringen fät. ... 

Wil man fördenskull, ester war gamla 
becl(5 mening, tllkänna Finnnarna af 12-
x^>el8 söner til Stamfader med samma rätt, so.-n 
andre en af dem för sit folcksiag utsedt haswa , sä 
är det intet olikt, at !Vlesel.ll5 barn och efterkom^ 
mande kunnat kalla stg efter honom Mesar, til 
at ssillja stg och sin flächt ifrän andra, och at 
detta ordet sedan bcmärkt hos dem Männer, näc 
de förökt siq, och fät andra tilnamn af de örters 
dcr de fiockewis satte sig. Men hwart ut de al-
draförjt cstcr förssingringen mätte hafwa wändt 
sig, antingen ät Norden til wart Finland, och 
d r lfräi^ sedermera i stora hopar äter nedkommit 
til swarta hafwet och neigden af Lr^keland, eller 
ock twärt om, är fuller omöjeligeligit qt säja, do(k ^ 
som det Finssa och Estnissa språket imuhAct 
mänga (ZlTkissa ord, vct> är lika granlagat uti or^ 
denes böjelser, som (skissan, sä syneä deras klart, 
ct Finnarne fordom mätte hafwa bodt närmare 
(^keland. Hwartil kommer.^ at näjt til Lr«ke-
lan») Uti "l"ra^en och ^/lcrlien, finnas namnelikhetet 
med de uti Finland ännu brukeliga gamla Fmssa 
LandssapS namn, som kunna komma en til at tro, 
<?t de wistats wid bärget och der omkring, 
kallat sig Nsmelsjnc, och de, som uppehällit sig > 
wid 8avuz sirömen, som infaller uti stora 
strömen, fordom Itter, kansse af Finssa ordet Ua, 
d> ä. stör, kallad, fät der af namnet 8svol2me: li-
kakdes at det ^racjssa folcket, de kamsr, hwil^ 

ka 
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.!a Allcllsrn kiörner-(u) icke ossiäligen häller.'före, 
at hafwa warit enahanda folck med wära ksjancr; 
likaledes de dem lvrnnn^cz sätter näst 
de 8cyrer'med wära 8gkaAuncj2le wid Björneborg, 
allesammans de /Vla^rz och bundsbröder, 
ännu lefwa til namnet uti Finland, lika som dc 
Hamla värjer, som bodt i lilla och giordt 
^3igenom krigStjmft uti hela (^r-keland namnkun
nige, der ocksä fäs igen; sä at alla de stora land-
ssapers namn uti Finland äro öfwerensstämmande 
med de . uti ^r^kissa nejgden, säsom: 
^^ciwastland) med ^ Favoma (8avo!uxh 
^ed-8aou5', kxÄ)^na (österbottn)- med !de kzjnek: 

med de 82rAAZslyr z^. stjäla (Karelen) 
meo. de Ksrier. Här Utaf, förutan annat mera, 
som ttl bestyrckande af Finnarnas wistande i for
na tjder nära til (^keland, anföras kunde, säsom 
i synnerhet, at icke längt der ifrän ännu Finssa 
.lemningar sinnes i l^nZern, torde följa , at sä wäl 
k^lylien i lilla H ilen wid ^ellez^onrissa . sundet , 
som ^Vla-lie pä Lurop^issa sidan äfwan för 
keland ocksä fät minne af Finnarnas ivlictsr» et
ter Esternas ivlel-zr, och at det Finssa folcksiaget, 
efter mennissio ftächtets förssingring, wändt sig 
först til silla der de förökt sig, och gät se
dan öfwer til kunipz, tagande sig säte i 
hwarifrän de dragit sig norr ät, ^ch omsider , ef-
t^er folckets tttwäxt upfylt Est-Fin-och Lappland, 
.samt stranden af Zshafwet med dc derti! .stötan
de länder, fördclte med tiden i stera stächten. och 
OäWlnader. 

l 
(u) Swea Rspens s>ävda öldcr PNZ. 77' der grunden til dep 

mening anföres/ sä vck p-Z. s7. 
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Jag lemnar nu dc åtskilligt anförde gGningar, 
och det Finjka folckees ursprung uti sit »värde, och 
om jag nägondera af dem bifalla stals, sä widli 
attsammans uti sä gamla saker, der man inga til-
förläteliga bewis hafwa kan, pä gitzningar ankom
mer, sä förekommer mig wär äldre kuej^cks me
ning .säsom sannolikast, emedan det Finjka folcket 
är äldre, än at dest första ursprung af de jfän-
genffap bortförde jsiaeiiter, och ifrän Laman» 
rätteligen ledas kan, fast jag det medgiswer, at de 
siychtige llrselirer ifrän 8am2sia kunnat hlifwa eft 
terät blandade med Finnarne. - Skulle och deraS 
ursprung icke kunna föras til ivleleckz ätt, eller nä-
gon annan af barnabarn emedan det lät-
lare i twifwelsmäl dragas, än tros kan, sä är 
det intet twifwelachtigt, at Finnarne i de älsta 
tider hördt til de gamla Lcvrker, hwilka warit uti 
stort anseende i werlden, och haft sin Konung förr 
Hllyriska Konungens t-uni tid (x), eller efter 
rocjttri intygande (x) tusend är för dm ?er6fka 
Konungens Darii tid, dä ksi-.ieiirernc än
nu woro antingen uti ven ^Zx^rista träldomen 
stadde, eller ock wandrade omkring uti öknen, och 
altsä längt för deras NikeS förstörning uti Zamaria'. 
som högst 700 är för Christi födelse först ssiedde. M 
jag icke mätte synas utan grund föra Finnarna til 
de gamla 8cyi!ier, och giöra dem dclachtiga afdeKeS 
namn och älder, sä är det otwifwelachtigt, at det 
Finska folcksiaget en stor del af de widlöftiga 8c/-
lkijka länder i de älsta tider innehaft, ännu ständigt 
bebor, och uti de öftiga, som 8c?ckerne färdatö 

igc-. 
(») Iuiiinu« l. c. k. och II. c, l» 
()^) Uti ^elxvmeas x. m 245. 

igenom, finnas stora lemningar af Finfft folck . 
hwilke ingalunda kunna sägas wara dit flyttade, 
utan mäste hafwa dit kommit, antingen i säljkap 
lned 8c^rkerne, eller ock warit sielfwe af de första 
Kc^ker, emedan de der warit, innan folck af an
nat siag, säsom ^2k5rer, 8Iavonisr och andra fle-
re befinnes hafwa begifwit sig til deras ödemar
ker, och satt sig nederat bo och blanda sig med 
dem; kunnande fördenskull deste förströdde Finska 
slächten icke annorlunda anses, än säsom öfwerlef-
wor af de gamla 5cycker, hwilke fordom besuttit 
Norradelen afRurc^ och sträkt sig til swarta haf
wet och Donau strömen. 

Denna mening, beträffande Finnarnas och 
Esternas Scyrl-uska astomst, bestyrcker ocksä 8. 

(2), som säger, sig ingalunda halla det 
Ryska ocl) folkslaget, ej 

eller de gamla , eller nu warande 
af stam, utan allenast de 
gamla prutzar, Rurländare, S.ifländare, G-
fter, Finnar och kappar och fa andra; hwil
ke alle höra til det sä öfwer hufwud kallade Fin
ska folcksiaget, sä när fom l^irrauer och Kurlän-
dare, fast de ock i wist mal hitföras kunde,- sä wi-
da de, säsom äfwan förmält är, intet annat äro, 
än et af Finnar och andre sammanblandat folck, 
hwilket med bemälte l^verz ord besiyrckas kan, dä 
han (a) säger: at och de 
flyttning är merckw^rdig uti den tTlordiska 
historien, alt ifrån den tiden, dci den f^rf?a 
0^,» och Hinnarne, eller /^^e^s och 

fors 
(5) 'rom. I. (!orn ?etr. Ori^lne p. Z85» 
(2) (ic. ^om, 1. z». 41?. och lom. III. 7. zzc?. 
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fors til Vottnsjon, och in uti sielftva 
p/5», slutande at först hafwa vodt 
nid Oe/«-s strömen, och sedan nederst uti > 

och et stycke uti Hama nu Lu-! 
ctinerne och t^eurerns, dem han häller för Finnar, 
der ifrän flyttat upp til BottnsM, sä mäste ock 
uti det l^urzulfta folckets sammanblandning fun
nits Finnar, at de och i anseende här til ibland 
Finnar nägorlunda räknas kunn<i. Med Layer in-
jtcmmer 8claillenkei-t-, hwi ken (b),^der det hos 
^rnancles förekommande namnet Ovim af Finska 
spräket, och utbrister sedan uti sädana ord: Eme
dan det Knska namnet hafwer ^ forna tider 
streckt sig sa wäl ofwer t^!ord-Ryi;!^nd, si>m 
uti polen in til XVeixelstromen, och 
ä f w e n w ä l  s k r i f w e r ,  a t  d e  f ö r s t a h e t a t  

sa kotnmcr det rätta urspntngliga 
,^/sta namnet finnarne och alle, fom ti! . 

detta folckslaget hora, fram för .. 
alla andra til. / 7.. 

OM 8cl̂ clicr. 
mad 5c)»l^erl?cs ursprung wid^mmer, sä 
hafwa de Lärde säsom )olep!iu5, 
kockartus och andre flere warit af dcn 

meningen, at 8cyri,crn^ afftammade af la-
^Iiers son, hwar uppa ock l^ucllzeclc grundat sin 
utförliga beskrifning om 8cycl?erne, Uti sin ^claNch 
ucA5 törsta del, der Uti han med mänga skiäl, sä
som ock gamla (^kista, latinska och 8csn^jska 

.. Skri-
^b) Z4« in noc. 
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Skribenters intygande bestyrkt, at Scancliens för
sta inwänare warit Läcker, och at i det anseende 
Sweriget blifwit kallat Lcyrkerncs O, Oster-sjö» 
den 5cxcl,iska sjön, och Ishastvet det Lc/tliiska 
Hafwet (c). Detta alt drager 8. ksyer icke 
allenast uti twifwelsmäl, utan ock med förwitan-
de (cj) förkastar, at Ku6declc, med sit fria och o-
ricktiga löpande ifrän strömen Loryltkcnes til 8canw 
<iinavisn, kringströdt de Lc^c^lffa flächten, säsom 
den (^aclmeiska Drakens tänder, wiljande med det
ta sit wälduga omdömme lika som frändömma 
Swerige det 8cyckiffa namnet, som det likwäl 
förnämligast tilkommer. Der emot menar Layer 
(e), at säsom det är aldeles okunnigt, hwilke 8cy-
l^einss förste urfäder warit, sä gigar han, at 8cx-
tkcrnas Förfäder, säs^m Boskaps drifware, begif
wit sig med sine hyddor först ifrän ^rmemen sö
der ut, och fedan wändt sig ät Nord-ost, til des 
de kommit Norr om Oipiska Haswet, der han 
tror dem der efter hafwa bodt, nemligen wid 

strömen i granskap med de lVlssssZeter och 
lllecjoner, öster om L-tlp>ska Hafwet. Til at giö-
ta denna sin gitzning troligare, fä yttrar han sig 
widare, at emedan 8cyrljerne sagt sig först haf
wa bodt pä andra sidan om strömen ^rsx», Ne-

G rocio» 

(«) Se ?er?nxlckö!^i Vits 7j,eoij<,rici p. Hwartst VM alt 
detta bewis och utdrag böker t»l öfwerfiöd finnes/ härtil 
kan läggas den Danila Okto Sperlings L»re»,, drr utt han 
p. '7S. utläteriig/ at ingen kan twlfia derpä/ at<Zötli-5n« 
äro med annat ScMisst solck först komne ifrän Sc>r!ii«n 
til 8c2n«jio,vi«n, och at det Sc/tlsta namnet är det älsta 
l detta landet. 

(ä) Oom. ?etro^>ol. ?vm. I. z>» 404. 
IdilZ. ZAv. Z9Z. 
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rocjoruz måste hafwa felat der uti, at han hällit 
uti Landstapet ?^eäier> , som ligger söder 

om Hrmeniea, för den samma ^rsxcz, der 8c/-
lkerttc bodt, der han bordt med >^r!lX(.'5 förstä strö
men VVojgÄ, som ligger närmast til illeclm.eme; 
och stal, säsom.LaM wil, och l^cczrcZ medhäller, 
i forna tider ocksä hetat Hraxez, hwar uti Nerv-
<iocu5 likwäl intet synes hafwa kunnat fela, som 
grundat sig pä 5c^inrn25 egna berättelser, och 
haft stg strömen. Anxez wäl bekant, emedan hail 
striswer, at ^raxes flyter emot Solens upgäng 
(k), der emot flyter ifrän Norr til Söder. 
Säsom nu här af stönjes, at öaxex icke mindre 
än andre betjenar sig af den friheten, at lämpa 
alt efter sin ställningat kunna draga de älsta 
8c)>rker til Nordost, som kuäkeck och andre sit
te, grundande sig pä de älsta, sä wäl (skissa, 
som Minsta Skribenters wittnesbörd, trodt sig 
hafwa de.bästa stjäl at föra til Nord-West, föru
tan det, at han (^) klandrar pä de gamla Skri
benters trowärdighet, som andre stöda sig uppä; 
sä lemnas til de owäldugas omdöme, om 
härutinnan haswer nägot at förbrä wär gamla 
Kuc^lzeclc, som icke kan falla pä honom sitlf. 

Dock som det intet annorlunda kan tilgä, när 
man wil upleta gamla öfwergrodda och stoglup-
na wägar, än at man hielper sig fram med gis-
ningar efter gamla sägner, och hwad eljest likt sy
nes, och säledes lätteligen rakar pä willstjgar, i 
stället för den rätta wägen; Fä är det icke under-

ligit, 

(f) ttero-Z. klelpom. p. w. 2^6. Icmfök tt. Vesnn-r, jVlo/-
5er ärmen. p. 6 vch s6 VM är^Zl-5 vch betägeili/kt, 

(g) Lom, l'erro^». ^om» l. z>s^. 402 Si fecz^. 
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ligit, at sä wäl kutjbeclc, som Lsyer här och der 
wjka afsides, och stadna uti stridande meningar; 
angäende LcvrticlN35 börje,ort och flyttningar, 
Med mera. Icke des mindre gagna sädane stridig? 
heter hwar sanningens älstare sä mycket mera, 
som man genom de stridige meningars jämförande 
liti mörcka saker 5an fä mera ljUS, at komma när
mare sanningen, och stadna omsider, när de icke 
förenas kunna, uti det som hos den ena, eller dm 
andre pröswaS war troligast. Nu ehuru wäl Ka» 
>er förkastar deras meningar, som .fora det öcy* 
rkista folckets begynnelse til de första tider efter 
synda-floden, och utnämna enkannerligen 
til deras stamfader, som är och blifwer en owiff 
suk; sä säger han likwäl, at 5cytkerns8 förfäder 
hafwa b?giMt sig i,ran ^rmenien, som är den 
ort, der mennist/o siächtet efter floden först be
gynt at föröka sig, utföre ät Söder. Der ifrän sto-
la de sidan hafwa wändt sig ät Nord-ost, och 
dragit siq undan andre pä följande folckhopar, tit 
des de kommit Norr om ^sh»sta Hafwet, och sig 
nedsatt ar bo pä östra sidan om VV0IZ2 stormen. 
Denne hans mening, sä wida han i anledning af 
I^eio^orl gisning wil draga detta folckets begyn
nelse til längt senare tider, hindrar aldeleS intet,, 
om man wille det pästä, at icke 8cyrberna5 första 
Fäder desförmnan kunnat först hafwa begifwit sig 
Up ät Norr til ^näien: och när de der förökt 
sig, lätit en del af sit folck fara äter til Söder 
tilbakas samma wäg, som de kommit, och taga 
sig säte emellan Lor^ltlicncz och ^ÄN215. Hwar !-
srän de sedan gät genom ^rmeruen widare ät sö
der til floden ^räxesi och alt som deras macht 

G s N)Uj> 
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wuxit, der ester intagit IVleäien, med mera, som 
tterociomz omtalar. . . 

Men det synes mycket mindre troligit, at 
Lcxckerna? förfäder ffolat, först de kommit ifrän 
^rmenien, hafwa wandrat rundt omkring Lsspi-
ffa Hafwet tilbakas ät Norr, och satt sig atbo 
pä Östra sidan om den sörmenta ^raxez, nemli-
gen VVolZa strömen, hwar til ingen annan grund 
är, än at det nu sä säges och der af wil stutas, 
at tteroc?oru5 angäende öc^rkernss första hemwist 
anförer olika meningar, nemligen, at de blifwit 
fördrefne antingen af livrem s; ock, at 
Hrimzlperne drifwit lilccionerna undan för sig, Is-
ieljvnerne 8e^rkierna, och 8c/ckerne äter anfallit 
(^imlnerierns äfwan swarta Hafwet. Och säsom 
man alla deZe folckhopar wil leda ifrän den Nord
ostliga /friska wrän, sä mäste 8c^rkerns5 gamla 
Fädernesland hafwa warit pä Östra sidan om 
WolZa sirömen, lika som berörde solcksiag den ti
den ofelbart bodt pä de ställen, der kayer dem 
pä sit Landt-kort ställer. Men som Wolga ström 
icke ligger sä illa längt ifrän Hrmemcn, sä kan 
det icke fela, at innan 8cyrKerna5 Förfäder, sä 
wida de först gät Söder ut, hunnit gä omkring 
Lagiska hafwet, andre ifrän ^rmenicn eller för
skingrings orten ät Norr gäende folckhopar emed-
lertid intagit engden af Wolxa strömen äfwan 
Läspiska Hafwet, at 5cxcliei-ne der icke först kun
nat sätta sig och bo, til des tlleclonerne dem ifrän 
detta sit Fäderneö land sördrifwit, och nödsakat 
dem äter at anfalla och fördrifwa (^immcrierna 
äfwan swarta Hasnet. Mig tyckes fördenskull, 
at hwad ärckeus hos ttewäocus berättat om för-

berör
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berörde folckhopar, som driswit hwar andra un
dan för sig, bör förstäs om de förste utflyttnin
gar, som tid ester annan skiedde ifrän Norden, 
dä den efterkommande solckhopen altid dref undan 

'för sig den sörutgängne. 
Och säsom nägre kringspridde öswerlefwor, af 

de gamla uraf tterocjoro nämde folckskap, ännu 
igenfinnes under det gemensamma Inrista nam
net, uti det wida Rysta Riket, nemligen af Terer-
ne de Lameller, eller 8amo^ecier, och af Arima» 
lj,erns, de sig sielfwe i Rystland kalla Hrr. och 
sit land samt flere andre, hwilka efter 
8crMt?l.)KerZs intygande dels bekänna sig at wa-
ra komne ifrän Finland, och dels af sit med Fin
skan blandade spräk igenkännas, at likaledes stam
ma der ifrän; sä är det intet twiswel, at ju I^las-
tagercrne, sä Wäl s0M L.imvje^erne med 8«mc>Zi-
rerne, som lyda under Polen, jämwäl Hrimsspcr-
ne, Illeclonerne och Oimmsrierne, kanske ock (^el. 
terne warit i början med 8cyrkerne enehanda 
folck, som pä olika tider uti särfkilta hopar först 
utgät, icke ifrän den östliga, utan den westliga 
kanten af Norden, nemligen ifrän de l^lyperkore-
SM25 näs, som vio^oruz 8jculu5 säger, ligga mit 
emot vallien, norr uti stora Hafwet, näst til 
Nordstjernan, nemligen der Larpland och Fin
land är. Uti hwilka länder ätskillige orter, der 
de utfarna i förstone uti sina särskilta mindre släck-
ten fördelte, haft sit tilhäld, ännu deras namn 
behälla, säsom, killts, KcrimZ, kicrila by 
och I^lrjervi uti Lapplcmd (!^) viljes, Xicjcjila och 

G z ^elr»5 
(Ii) Se Outkler vo^a^e «u d1ok6. lo?, 146. gch 

bestrifning öswer Lappmarcken c. IZ. s. 10. 
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Kelriz uti Karelen: k^ariunms i Finland: ^arja-
>V2U i Ångermanland, tt^rrien, eller som Esten ta
lar, Ht/oma, lllen och llmeen uti Estland: för
utan det, at ll^ecionernÄS, eller Ll?ccjonerna5 namn 
synes hafwa flutit af Estniska ordet, U5 , tller" 
klö, sielf, och Istlincj eller Lllanci, Herre, ty 
när dche orden ihops^ttas, betydar lllnllencler, el
ler ^isieil^nciec jtelf-Herrar, eller sine egna Her
rar, det är, sielftädande, som ingen annars wäl-
de wow undergifne, och jlodo under sine Husfä
der, som mar det älsta regmngs sättet» 

Utas detta l^^perbcire3rn38 eller Vfwer-boar-
nes näsets först utfarna Inwänarcna, som uti 
Historierna blifwit efter ätffillig spräk-lynde kalla
de t^irer, (?>rer, (Zerer, (Zior^cr, sortier» 
ner, (?cimncr, ^soruner, (?Aurer, (?urer, (?utrei-, 

<?urrc,ner, (-yc^nncr, sä^om et Nordiskt so!ck, sy-
nes ock sielfwa Norden hafwa fät liknelse wis det 
namnet Kurrus', som uti (^liun5 
ska Historia förekommer, och "är sammansatt af 
kur och Ty t^uc är det samma som (^uc 
cfter Finnarnes uttal, och beteknar (Zurer, t?ur-
röner eller (^Qtlier, lika som med förstas I^iler 
eller (Zirer uti namnet Hrraci hos PIlniuz, (pä 
Finska Hrtakir) och hos ^urnanciex: det 
andra ordet uti Estniskan, etter uti 
Finskan, betyder en balja eller sliba, hwilka beg-
ge ords sammanfogning södt af sig dct namnet 
Kurrnj?, som med de uti RyHland och 1'ar.n,ec 
warande Finska öfwerlefwor dit kommit, och be-
märcker sä mycket, som (?uckern25 balja eller sii-
da, det är utfarts ort, enligit ^ornanljjz orda
sätt, som äfwen detta Iswerboernas näs, eller 

^cancjinavlen kallar Vs^ins ZeNtium, det är folck? 
skarars balja eller werckstad, der ifrän sä mänae 
Härar unver sina särjkilta namn utgät, lika sott^ 
utur en balja, och utspridt sig uti och 

Och såsom wt euriffa namnet är det sam
ma, som det eölli-sta, och det ^örksska det sam
ma, som det (Zerjska, lZirisst» och ^iriffa, sä har 
vck den sörjta utflyltnjngen ssiedt ifrän wärt nor-
diffa yttersta lands udd, eller näs, under det äl
sta (Zörtiiska namn Kirer eller l^erer» 

Veste Kiter, sedan de farit längre utföre ät 
söder, och kommit i bekantskap med de 6rxker, 
hafwa (^r^kerne efter deras oljka utspräk kallat 
dem, med tilläggande af bokstafwen, 8. ^rker, 
hwar igenom det Lc/tdiffe namnet först upkom-
-init hos L-Tkerna, och behöfwer intet ledas af 
Skytt eller skjuta, mycket mindre efter 5lr-ckien> 
ker^s infall, af en afstuten bagas naturliga lat 
tller smäll, eller 8ckvm, der man icke heldre 
wille bisalla wär VVi!cle8 mening, 
(5) öfwer t^erociori uttryckeliga berättelse, och i 
anledning af ?Imu 8uki5 samt wära Swiar eller 
Swider, fafom wil, at 8vjl!iioll, af 
(-rxkerne blifwit sörandrat til 8cyr^irv^ eller 5c^. 
t!icr5 land. Och som det kiciska namnet säledes 
blifwit förwändt til det 8c?rkiske, har ttvrn uti 
förtalet til koxliomz oriZZ. (i) icke orät, at 
han häller Killkimems, filerna och för 
enehanda folck, fast ban dem icke leder ifrän k-r-
ris och I<et!MÄ uti kappland. Men sä kan det 
dersöre icke des mindre wara troligt, at deste Lap-

G 4 pista 

?rzes»aratio No^e^etics, p. 4^6. 
(i) Se Liörners Inlcd. til AfwerborneGöth. forna hafder^ zo. 
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piffa berg säsom kerimZ kunnat fä sina namn 
först af 6crer 8em5 Son, och kirliz af Lkirrim 

Isvsn8 Son, särdeles när man gär tilbakas til de 
förste tider efter floden, och betracktar, huru lätt 
och naturligit det war, dä det til et stort antal 
redan tllwurna menniskjo-siächtet skulle efter Guds 
försyn kringspridas, at bebygga alla ZordeneS 
ändar, at en del, som ämnat begifwa sig ät norr, 
och med dem (Zerer och Lkirrim, emedan jorden 
dä redan war alt öswer wuxen af ssog, och inga 
farwägar woro at tilgä, lätit de til deras nägd 
och första födelse ort nordan ifrän flyttande, och 
j caspizjcs sä ock swarta Hafwet infallande stora 
jströmar, samt lägligheten til Fisk-Fogel-och Djur 
fäng läcka och leda sig längt up ät norr, der de 
funno andra strömar och sjöar, som de kunde betje-
na sig utaf, och följa, til des de nädde den nor
diska Hafswiken, Hwita-sjön, och der til stötan
de Lappland: eller ock, som likast synes, ingingo 
genast, när de hunnit til WlilZa strömens källor 
i neigden af sjön, emellan denne och den 
andra stora insjön One^a öswer 8veri flod in i 
Finland, der ännu wjd den förra Sjös Norra 
strand, KicZclila och liicles, Kirernas namn behäl
la, der jfrän de Fiskrika och wid hwar andra 
hängande mindre insjöar drogo dem til Uloträff, 
och fä til Bottn-sjös ända och Lappmarcken (K), 

derest 

(K) Iemför min vitter». 8vton. »more ?n pztrisn, 
§. 12. IZ. 14' Eljest kar 6eorg kccsrci uti sin förrom» 
rörde bok pag. »oo utsedt for sina Tysta förfäder en annan 
wäg ifrän Hrmenien til Tystland / icke som 8ckilt», hwil» 
ken menar/ at ^eleeme farit längt för 8cyeker»e genom 
zll/eien til det ledigt warande Tyflland / samt bracht sit 
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därest de lika som uti en egen upfunnen Werld 
sunno icke allenast säkerhet, at fästa sin boning 
för andras inträng, utan ock widtsträckt utrym
me pä alla sidor, at kunna med Fiskande och Ja-, 
gande föda och utbreda sig, när folcket tilwäxte, 
sä längt de nänsin wille. Här med instemmer icke 
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spräkmed ful/ aldeles ätstilde ifrän Scytkistan: utan at 
de/ när de gingo ifrän ^rmenlen, och intet wihte at be-
tiena sig af dätar/ warit nödsakade at följa brädden as la-
"si- ström / och sedan gä omkring andra strömar/ il detz de 
kvmmit til Finsta hafswiken. Här hade de omsider !ärt at 
byqga sig båtar och större fartyg/ at komma öswer wattnet 
med. Derisrän de widare fölgt hafsstranden/ och aär öfwer 
de större strömmar / Duna, I^iemen, Weixeln, Okter och 
E!bströmen. Sedermera hafwa de aminqen läckade af or
ternas förmäner/ eller twnngne af annat folcks pärrangande 
med tiden göt längre/ alt in til k-kn-och strömen/ 
och säsom Lccsf-i m?nar/ sä stal nägon del af dem qät öf' 
tver ^ipista bergen in l Ir»llen; stolande säledes Tystland 
först blifwit bebodt/ och der efter 6Men och en-
ligit Kirckari menina. Beaynnelsen as denna ursädernas 
wäg/ ester Lecar-jz bestrifniuq/ är öfwerens kommande med 
det jag har äswan anfört/ at de hafwa fölqt simmarna ät 
norr/ men hwanöre de / sedan de kommit til den Finsta 
hafswiken/ och lärt sia bygaa bötir och fartna/ icke fortsatt 
widare resan ät norr/ eller ätminstone der stadnat/ til detz 
de waxst mera til och widare kunnat utbreda sia/ utan farit 
äter tilbatas ät foder/ sedan til wester utmed sjöstranden/ til 
deh de kommit ti! Holsten/ lika som de intet fumut wid den 
Finsta wiken sä behagelkga orter / som i den Hslstensta/ dä 
ännu obekanta kroken / at sätta och utbreda sia. Jag wet 
ingen annan orsak/ än at man bedrar/ der det stulle tilstäs/ 
at de farit längre ät norr ifrän Finsta wiken/ torde Ty-
starnas första fäder blifwa de samme/ som Lcsnäianernaz, eller 
de Swensta's/ och deras föllja/ at Tystland fät inwänare och 
spräk ifrän 8canclien, som nu wil förekommas genom Lc. 
c»rrl5 pähittade härtils ohörda Scsn^inavia, nemligen 
Unä och Holsten med de wid -östersjöns södra strand 
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Menast (!) ,som pästär, at ^2 van haf^ 
tver efter Lal^locuffa förskingringen först warit 
med sina bröder lvielce!: och föl-
jacktig til Norrland, och der blifwit kallade 5ve-
^Zorkexnas ^kor,.och at des afkomne, sedan ut> 
gängne, bllfwit härstare öswer (-r^kijka folcket; 
Man bestyrcker ock (m) det samma 
med följande ord: 7^6»/ Son ar i dt 
gamla ^ord-landijta och attarral 
ballader och och ar hallen 
för en Fcdcr för Godhem eller i 5^ ., > , ... 

/>? eller u?ld tva^ 
ran^ 

belägna Tysta lände'/ hwar isrän de lorna folck-flyttninqar/ 
som »itt»riffrna vmllila/ stolat sttcdt/ mcn fäfängt. Sä-
som dröinen om denna nna 8csn«jinav:2, sä snart man öp-

' nar öaonen/ straxt bortfaller/ och af sig siels förswmner/ sa 
synes dkrli^. I_u6. 8c^ei6illZ Uti sit förtal til berörde Lecarcl? 
bok ,i. uti anmerckninqen Mnta den fäfanqa och o« 
nyttiqa fräqan / om anlinqen Sweriae fat sina första inwä« 
nare ifrän Tystland/ eller Tystland ifi än Swerige/ dä han 
tiljiär/ at Sararne, som upfylle hela den ofriga delfn as 
Tystland/ aro de Danstcs affödo/ och aldraförst ifrän Jut» 
land kommit til de nu widlöftiaa öswer och neder.SaMa 
länder. Äro nu de Danste Saxarnas eker Tokarnas fader/ 
sä kunna de Danste tcke!vara komne ifrän Tystland/ som 
Lcc^rcl eljest pästär/ utan mäste de Danste nödwandiqt haf
wa kommit ifrän Sweriqe öfwer Sundec och de Dansta ö« 
arna til Inband. Ty sjöledes hafwa de intet kommit dit/ 
cmcdan Lccar<j sä wäl som 8ckei«jiu, med Leibnits aldeles 
neka/ at de alsta folckflyttningar stiedt til sjös/ ukan til lands/ 
fast iscieuz säger at det stjedt til sjös. Äro nu de Danste 
komne ifrän Sweriqe 06) Norriqc/ vch Tystarne ifrän Dan-
marck/ som 8cke>-liu, menar/ sä pästär Lccsrci fäfangt/ 
psZ. 4y, at de Swensse äro Tystarnas askoniningar. 

(!) Atlant. 1-om. III. s>. Z4Z, Z44, Z45' 
(m) Vi^l. Slächt reglttcr p. 14. 
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vandes den Rongl. Mglinga Slechten i Swe-
^ge, med den senare sa kallade ^ 
^ Förfader, räknade ifrån den..a 

Son, hwar om kan jämföras 
samt gamla ättartalen/>. 4>-. at 

med sin Fader besutl: t^l^rlan-
öen, och at Swerige af hon<m blijwit kal-
^adt och driswer Herr 
lNed. manga stal: 7s«. ///. >41» 

Wil man detze stora Häfde-sökares ffiäl, som 
de stöda sig uppä, med owälduga ögonpäfc, vch 
icke utan jkärjkädande hälla det straxt för orim-
Meligir derföre, at en Ku6l?ec!c, el^r ^erinZl!<i6lci 
nägot säger, som med ens förutfattade mening 
intet öfwerens kommer, sa lärer M)n tngen vrsak 
stnna, at twifla om möjelig^et-n, at .1tj ^er5 af-
fvda kunnat i de första tider efter ftodcn komma 
til wära yttersta Nordiska länder: ^a: jaq dristar 
Mig at säga ännu mera, at dtt möjeliqit warit, 
at pä de 100 är, innan förffingrinq^i skedde, 
nägre af dem kunnat läta sig den lusten pä kom
ma, at»sara up^ör de förhanden warando strömar 
ät norr, til at se sig om, och giöra ssq tmderkun-
nige om jordenes vch himmelens bessassen<vt, och 
sä wända sig om tilbakas igen, hälst efter mcn-
niffjo-siächtet redan hade förökt sig til större 
Myckenhet, än at de pä en ort i Sinezrz !c?nd ry-
Mas, och utan twedrägt sammanlosw^ kunde» och 
Derföre förestälte sig sa mycket meri n nvdwän-
dig skilsmästa. som de fördenskull företogo sig den 
^akx>onjffa Tornbyggnaden tit en ämmnelse, när 
ve woro strssinaravc. Men at det wEckeligen sä 

ssiedt, 
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ffiedt, och ^zplierz och hans Söner sä tidigt tik 
tvära Nordiska länder upkommit, kan fuller der^ 
före at det möjeligit warit, i brist af fulltydande 
bewis ifrän den mäswuxna älderdomen icke stra^ 
sägas, och afgär der igenom ingen ting wärt nor^ 
dista lands hedersamma älder, om det ock nägot 
senare stolat fät sina inbyggjare. Dock wistt 
sannolikheten, at det icke mänga tider efter för/ 
stingringen mäste hafwa stiedt, emedan de nordi^ 
ste fram för andre beflitat sig om, först gmoni 
sägn barn efter barn, som är utom den Bibliske, 
alla gamla Historiers begynnelse: sedan genoni 
Skrifna Sagor, och annat mera bibehälla sina 
Förfäders mmne sä längt tilbakas, at de synas 
gä med sit ättartal antingen til ^oack sielf, och 
hans Söner-, eller ock genom härmelse til hans 
barna barn och nästa affödo, lika som de hade 
med sine Fäder kommit utur Arcken och befolckat 
Norlanden. 
, Merckeligit är det, at de Nordiske kalla sin 
Atte-fader kore, /^rrln, ^nrniorer, (^) och til/ 
lägga korniorer, som först uptagit Owjnland el
ler Finland tre Söner, lika sä mänga, Hm No-
sck hade. At de med denna karmor syftat an
tingen pä Nozct, sielf, eller pä hans Söner 8em-
och 5apker, som hafwa warit med sin Fader i 
Arcken, och den senare haft ock tre Söner, nem
ligen: (Zomer, och ^2V2N, med hwilka, 
sä ock^2V2N5 Son, ekircim, han förmenes haf

wa 

(») vikl. vslitt förenar uti Swea Rikes I. p. 7<' 
in not- dtha NamN/ förmenade/ at 5ornior«r är ?ornan 
lotun och !?urn2 Otin, gamle O6in, eller Voäinen, 
föraren för en hop Oeener, eller Lackner. 
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farit norr ut, der dlnrrim blifwit Stamfader 
sör den 8c^ri,jska och 8can6ista Slächten; är sä 
Mycket tydeligare, som namnet ?ornior den hän
delsen om Arcken, at han wid flodens affallande 
Med Arcken, tog i Berget, otwungit i Finstan 
Uttrycker, nemligen: Wvri oni» d. ä. Han tog i 
berget, hwilket ^^er, sä wäl som hans Fader 

gjorde, dä de med Arcken stadnade pä ber
get Hrarar. Skrifwes ock, säsom ?ermZlKiolci sä
ger, namnet kornloc, li-oruneiri, sä gär bemär
kelsen likafullt ut pä det samma, ty Wori nsyri 
betyder i Finskan, han wiste berget, huru det 
wid wattnets astagande tittade fram, och hindrar 
det ingen ting, at namnet uti Swenstan skrifwes 
med ?. som Finnar och Ester sörwandla til v. 
Här utaf kan nogsamt aftagas, det?erinZlciölä 
rätteligen pästär, at korn,o» ljftid icke bör föras 
til Christi födelses tid, eller nägra Hundrade är 
förut, utan til de första tider efter floden. Och 
som han menar, at med kornior förstäs (5omer 
)zpker8 Son, sä wifar han utaf de Lärdas skrif
ter, at (Zomers efterkommande först blifwit kalla
de (5omerer, (?umsrcr, sedan kimer, l^imrer, 
d! immerier och Llmlzrer, de LulopTiste Nordtste 
länders inwänare: jämwäl efter kulckii wittnes-
börd, at Hlcena5 (Zomcrz son warit Göthernes i 
^csnclien Stam-fader, och at des afkomne flyttat 
sedan til norra delen af Tystland, samt at ^lce. 
na-- sielf, eller des Son warit kallader imlcon 

^ Släqt rexitter 12, iz. och 
Hwad?u>l?on angör/ som somlige kalla och wzckeer 

utt fit Sloltariv wil förandra til ru:i«o. at han yttz 
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Samma tancka, som de 8canc^iske 8cxrl^cr has/ 
wa haft om sm härkomst, hafwa också de ?vnci-
j^e wid swarta Hafwet hyst hos sig om sit ur
sprung,, fast de sine Htte-fäder belagt med andre 
namn, hwilka dock gä ut pä det samma, antingen 
de betyda eller häxM Noack och hans Söner. 

^ EM 
mätl^ der af kunna leda Tystarnas namn af Tud emet den 
lärda eontkng» menmq/ som säaer/ at dct rättast striswes 

sä emedan ^scitiis i sin (5ermania stritwer/ at de 
: gamla Tyskar uti sina uiisor prisade en ' af jorden-!ip' 
.^mmcn GUD wsd namn c»-^ defi son 
såsom sina attcfäHcr: sä menar Lkriil. l.u-1. Sckejljil,--» 
utl sit företal til lok. (Zeo^. Lccartjz bok VM Tystarnas ur-
shNing/ at uti detta namnet worc et fel begängtt/ svm bor-

. dc heta 'rw^sns, d. ä» Herre eller GUD/ vek icke luitto, 
.kwkday Tystarne ickx tvam sä fäkunmge/at de uodtsin Gud 
Hafwa^wumvp utur jorden / säsom swa^par^ och murcklor/ 
utau at lzen törsta mennistlan/ svus de' kallat'Guds Son/ 
ikar af jord stapader/ ogillande sördciistukl (luverii mening/ 
som ined 'ruilco wil sörstä d'N första mennlsston. 
M«u'?ä behöfwer man ^rsvre >ä mnHel mindre föiändra 
Tuiscons namn til Dudsnii, som denna dikt om ?-uisco, 
lWar under Gud svrstäs/ icke aanarv an Sagor om Vme 
It^rui, grundar sig pä en sann na/och betekuq menmstiones för, 
sta stapelse as jord / som tydeltgare af Flnsta/ än af Tysta 
spräket förklaras kan. Ty säsom uti de älsta tiders mörcker 
menmstiorne genom säpn mon efter man ännu k,ek'älltt, en 
rinqa kunstap eller humn om werldenes stapelse/ sä kunde de 
pä et beqripeligit sätt icke a:mo>lunda föreställa sig/ huru som 
eld / luft/ jord och wattn/ som med al tinas ämne legat i 
börjone uti en möllja tilsammans/ och giv!dt ei ofantelig 
klimp/ kunnat stiljas tkrän hwarandra/ vch samlas pä sina 
ställen/ än at dct stiedt genom en häftig rörelse cller urwä< 
der/som yrat och drifwit hwart stc?g tilsammans pä sina or-
tet.' 'Denna starcka/ uti den jottista o anteliga kltmpen up-
komne rörelsen / eller Mädret böllo de för Gud/ säsom ock 
den..sanna Gudens allmachtz finger lverckeiigen war deruti/ 
vch kat tade honom imlco» det  ä r /  y rmder  pä Fmstaoch 

^fter deSe ?onriffe Lc/rlicrs egen berättelft, som 
läses hos ^erociotus l början af hans femte bok, 
^ipomens kallad, sä skal utj deras land, dä det 
war ännu öde, aldra först warlt en Man , wid 
Namn ^arZirauz, född af Guden lupirer, och strö-, 
Men Lvr^stkemz Doter, ^wilken haft tre Söner, 
^ipaxkin, ^rpoxsin och Lvlaxain. deraS tid 
stal en Plog, et Ok, en Ira och en DryckeS-ffäl, 
<^lt sammans af Gull,^ifrqn hinlmclen ned kom
mit, ̂ och da den älste ^onen det först warse blif
wit, har han lupit til, i mening at uptaga Gu^ 
let, men icke kunnat fä sig der wej), emedan Gul-
lj>t hrann och-lagade: Likaledes dä den andra so
nen wille försöka sm lycka, lqgave äter Gullet,. 
Men nar den yngste sonen kom der til, flacknade 
lagan, och uphämtades Gullet cif honom, Hwar-

, - Mi 
l:.:?::, n- v-y 

Estniska. Och Mm denna Guden Mvm rörelsen tikredt 
jorden (Ma pä finsta vch Estnista) sä kaklgdes ockiASonen/, 
Ucniligen första mennistlan/ svm afjord stap^des/ Mas Ma 
N7an^ eller Kl-nnus. Denna dickt syns sä mycket mera kun» 
na »tur Finsta spräket uttydas/som den först efter laciti 
lntyqande «as» Z4> hos 8-mnone^na upkommit/ hchilke wa
rit de alste hos 8veverne, och sin älder utas en särdeles 
Guda dyrckiM bewisa/ at pä witza tider alla' med dem be< 
fryndade folstap nl! en helig lund t:!sPumans koinma och 
off^a en mennistia/ lika svm der deras Slächte fät sit ur-
svrunq/ vch den allrädande Guden der bodde. Och som 
8emkwnerne e^ter wär K.ucli,eck!i mening kastva bvdt i 
Swmae vch Upland/ eller efter lahlonNil'! ^och andras me-
n'nq, uti sin Tysta hfwersattnma af (Zermanls, f^än 
^>^er strömen tit de Bömista Bergen Uti Marck/ Branden-
burg/ Stor Polen/ Schlesien och Lautznits ?<!. sä ^afwa 
Finnarne/ hwrlken dera mening man bifaller/ waritt 8emno. 
nsrna» grannar/ om icke sielswa 8emnoner , HM eslcr 8»?^ 
win^e Sokn t'Ssvo!sx synes bchalla deras namn. 
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före han ock af sine äldre bröder blef antagen til 
Konung. Denne sagan, ehuru otrolig den ock ef
ter orda-förständet förekommit, sä inne
bär den likwäl en fördäld sanning om Ljlständet 
straxt ester floden, som klart framlyser, när täc-
kelsen borttages. Ty under ^a^ira, namn lig
ger förbärgad, lika som nys sades om Mor
mor. ^argicsi föräldrar skola Iupiler och floden 
LorBKenl5 doter hafwa warit: hwar med den 
store och ewige Guden och synda-floden beteknas, 
der ifrän NoacK genom Guds näd undkommit, och 
lika som af wattnet blifwit framfödd. Han sägeS 
ividare hafwa bodt i Ledernas land, dä det ännu 
kvar öde, hwar med försiäs hela jorden, som ester 
floden war öde och tom: honom tillägges tre Sö
ner, äfwen sä mänga hade No-cK. Mterligare ta
las om, at dm tiden en Plog, et Ok, en Ixa, 
och en Dryckes-skäl af Gull ifrän himmelen 
nedkommit, hwar med beteknaS de Gyllende när-
nings medel, som himmelen gaf No»ck och hanS 
barn wid handen, at han wardt en äkerman och 
plantade Wingärd, hwartil han behöst)e Plog 
och Ok, at plöga up landet, Axa, at undanröd-
za skogen, och Dryckes-stäl, at taga sig en styrcke-
dryck af Win-odlingen, och njuta fruchten af sit 
tunga arbete. Sidst säges, at den yngsta af^s» 
xirai Söner, som uphemtat de Gyllene redskap, 
blifwit Konung uti deras ödeland, det är, den 
norra delen af jorden eller Kuros,-, men pekas lik
wäl pä lapkec och hans affödo, hwilken, ehuruwäl 
han icke war Kosck-- yngsta Son, sä har han dock 
derföre blifwit ansedd, emedan han uti Klot» Hi
storia ibland sina bröder sidst nämnes, och är den 

sam-

samme, som befolckat och 8cyrkern25 land. 
säledes ser man klart, at altsammans, som under 

namn säsom en gäta föreställes, har sit 
afseende pä NoacK och hans Söner. 

Ei annan Saga om ursprung be
rätta »crvcjvl», pä samma ställe, at <?rXkerne haf
wa haft, som bodde i ?onco, sälunda liudande? 
^eicules hade kommit med Ocsivl^ ök uti en öde-
warck, der sedan ^c^rkerne bodde, och lagt sig 
under sin Leyonhud at säswa, medan dct regnade, 
och frös. När han äter waknade, woro hästar
ne, som betade wid wagnen, honom i rän gä:i-
gne, hwilke at upsöka, wandrade han hela landet 
tzenom, til detz han kom til et land,'som kalkas 
^>>ea, och fantderuti en kula en Jungfru, som 
til sin vfwerdel war en qwinna, och til den ned
re en orm. Henne sporde han til, om hon blif
wit warse hans ök gä wiltze der i neigden? derpä 
hon swarade, at hon hade dem i förwar; men 
hon wille intet äterställa dcm honom, innan hon 
hast sängelag med honom. Dä han hade det 
giordt, sade hon, at han aflat tre Söner, och 
wille fördenskull weta, hwad hon skulle giöra af 
dem, när de bliswjt y.'Me; antingen HanS wilje 
wore, at de skulle blifwa der i landet, emedan hon 
rädde der öswer, eller skulle hon sända dem til 
honom? Hwarpä ^erculez swarat.at han lemnade 
henne sit Bälte, hwarwli) en Skäl hängde, oä) sin 
Bäga, ty han hade twenne Bägar: hwilken afdem» 
närde blifwit fullwuxne, förmädde omgiordc^ sig 
med Bältet, och spänna Bäqan säsom han spänds 
den skulle hon giöra til inwänare der ilandet, och 
sända de andra jsrän stg» E^ter födflen kallade 

H hon 
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hon den ena ^ZÄlK/rluz, den andra (Zelonuz och 
den yngsta Scylka: och när de hunnit til Manna 
ölder, hade hon efter befallning lätit dem pröwZ l 
sin stickelighet och krafter, dä de äldre bröderne 
mäste gifwa tapt, och gä mur landet, och dm 
yngste, som behälljt priset, blifwit qwar. Af 
denne ^ercuis son, 8c/cka, asstammade sedan de 
Konglige Scyrker, dä ock bruket hos dem inkom
mit, at bära en skäl wid bältet. Denne Sagan, 
eller rättare gätan, fast den är olik den förra til 
sine omständigheter, sä afbildas likwäl Noacl, och 
hans Söner säsom i den förre. Ty hwad betyder det 
annat, at tterculcz legat under Lejonhuden, medan 
det regnade, än at NvacK läg och dwaldes uti Ar
ken, medan syndafloden pästod: äswen sä,at honom 
blifwit födde tre söner af en Owinna, som ti! 
hlfwa delen warit en orm, och til halfwa delen 
menniskja, det syftar pä Koscliz tre söner, hwil-
ke blifwit födde uti den orma-tiden för floden, dä 
önskan hade tagit öfwerhanden pä jorden, och 
lefwat schan uti den päföljande tiden, dä efter on-
ssanS föcdränckande et menniskligit leswerne ffulle 
begynnas. Han (Zeiion, hwilken dichtaS, at haf
wa warit tre höfder, eller hast tre kroppar, för-
stäs hela jorden med sine, dä bekanta tre delar, 
Lrii-opi, och och med Renons hä^ 
siar eller Oxar, land och äkerbruket, som med 
hästar och Oxar beställes, och genom floden gick 
under, men sedan äter uptogs af Noael,. Det 
öfriga, som i denne Gätan omröres, kan intet nä-
gon annan betydelse hafwa, än at den yppersta 
af Sönerne, som förmädde omgiörda sig med bäl
tet, hwar wid en stäl hängde, det är, pätaga sig. 

' der 

115 

det tunga land-arbetet, och derjämte betjena sig 
afbägan, bäde til at fälla djur til sin nödtorft, 
och til at förswara sig emot c.lt anfall, han skul
le bli ägare af landet, och de twä andre söka sig 
boningar annorstädes. Och säsom den yngste so
nen bewisat sig wara sädant arbete wu-
len fram för sine bröder, sä < har ock honom til, 
fallit landet nemligen den norra delen af 
kliropa in til Ishafwet-> hwilken, för sin höga 
belägenhet skull ät norr, 8<.ylt.erne sä kallat af 
Finska ordet Vli, det är, ofwer eller l)5gt upp, 
lika säsom de Do-pt-ske Ester ännu kalla det öf-
wer dem i Rytzland liggande landet, Ulema, pä 
Tyskt wis ffrifwit, men eljest ^lems. ' 

Will man änttligen igenfinna egentelige lands
orten l^l/lca Uti det Lc^clnjka landet, sä torde 
namnet gifwa wid handen, at det warit Finland, 
emedan det af annat sträk icke sä lätt ledas kan, 
som as Finskan, der uti l^Ili betyder et kiärrack-
tigt och med kiälls-ädrar och sjöar upfylt land , 
sädant, som Finland och Asterbottn är, särdeles 
som ock Staden l-No synes utmärcka ttylea, och 
de Scanc^iska Sagor med denne giHning instäm
ma, som förmäla , at Mormor warit der i landet 
Konung, hwilken synes haswa warit en och sam
ma person med och tterculez, och un
der förändrade namn bemärcka Dock som 
det icke just sägas kan, at NoacK sielf kommit til 
detta 8cvtkijjka landet, fast- han mera, än 50a 
är lefwat efter floden; utan kan hända, en eller 
flere af hans Söne-söner med m )avsn5 son: 
sä hafwa likwäl 8cvrkierlie,' som synda ^ flodens 
händelse och hela jordens ödesmäl icke aldeleö lä-

H a tit 
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tit falla ur minnet, längt efter tillagt genom här-
melse.M Atte-sader ^oseks omständigheter, och 
med tildscktade tikägningar innesallit uti Sagor 
och Gätar.> DcAe., sä wäl de ^nuste, som 8can-

ehuru de^ synas wara stiljacktjge, sä kom
ma de Mwäl uti siclfwa saken öswerens, och be-
styrcka icke allenast det Sc^riusta folckets älder, alt 
ifrän de första tid?r ester floden, utan ock deras 
första upriumlse, isnan war Bottnsjo vch Lapp
land, derisrchi de widare utbredt sig ut-i de 5cx^i. 
ffe länder, som äswan förmält är, först pä ömse 
sidor, om Bottnsjön och sedan t^gre utsöre, sä 
tväl,t'5c^Ä^en, som östcrländerne, ända til swar
ta Hafwet och floden ^ansiz. At he, sedan de 
förökt.'sig, nedkommit ifrän det Bottniska landet, 
kdbftms pä Finsta, förmodeligen först under dct 
Nmffa, (Zirlffa eller Oerista namnet, är sä myc
ket mindre twifwel om, som eljest, om 
de söder ifrän först kommit, och sedan utwldgat 
sig ända up til yttersta norden, icke kunnat un, 
derrätta t^erocZocuz, om det widtsträckte 8cyrki.. 
ffa landets bestaffenhet längst up i norr, at han 
kunnat wara i ständ, at sä noga beskriswa Lapp
land och Bottn-sjön eller öuclimsta sjön med sä ken-
baretekn, som han gjordt. Zag wil der,af allcncst 
detta anföra, hwad 8c/lKerne honom berättat om 
sit land, at der stal wara en brinnande köld, och 
at man för de myckna nedfallande fiäder och dun 
jcke stal kunna se för sig. Här ser man, at ex
terne inte rä^t förstät Scxrkernzz spräk, utan när 
de talte om det är sn> pä Estnista och 
Finsta hafwa de förstät ?!u>ns» fiäder, hwar 
af en f.ä)er-dyna eller örmM pä kallas 

5^5* 
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Dock har ^etvcjvtu, funnit sig, dä 
han menar, at med den myckna nedfalne fiäder 
bör sörjtäS snö. Här emot kan mwändc.s, at köld 
och snö bewiser ingen ting, emedan dct äswenwäl 
fryser starckt, och faller tjock snö, uti de nordlige 
-kliAr-ste orter: Men hwtlken gammal Skribent 
har nänsin sördt Scyrlicrnsz land pä andra sidan 
om ström til »lien? Och hwar finnes der 
den store Lucliniste sjön och mänga kiärr och träst, 
dcr mycken Wast wäxer, och Uttrar och Bäfrar, 
samt andre Willdjur med fyrkantig mun, nemli
gen Skiäkar sängas, hwilkas. j?tn brukas til rcn-
pelfar och Bäswergjäll til läkedom, säsom Nerc,-
cl^cuz strifwer? Männe här med icke tydeligen be-
stri wes Vottnsiön och österbottn med sine män
ga träst och kiärr, samt Skjälar, Uttrar och 
Bäfrar? Wil man til öfwerflöd jämföra, hwcd 
l^trodolU5 sä wäl som )ul!mu5 (n) strifwer om 
de gamla 5cxt!ier5 Klädebonav och lefnads sätt, 
sa lärer man der af finna mycket hos Bottningar-
ne, säsom deras trä-föda i swära är, stjuteri och 
stinpeltzar, men hos Lapparne nästan alt sam
mans ännu behällit. Ty detze hwarken plöya el
ler sä, Utan flytta, säsom de 8c)'lKer, hwilka Nc>. 
m^«-5 kallades, det är, de som inga stadiga bo-
Men hade, med sin bostap (Rcnar) af och til 
l ti sin ödcmarck, der de bästa bete för sine Renar 
fmna, der de ock siä upp sina Kojor til en beha
glig tid, och wistas således med Hustrur och barn 
Minter och Sommarsä godt som under bar 
himmel. Sine barn gunga de i hängande Wag-
gor, det ock Esterne giöra, och sä snart de begyn, 

Hz i va 

(v) l.ib. II. ttp. z. ^ 
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na wäxa, wänja de dem at skjuta til mäls och 
omgäs med bäga, pilar och böstor (p), at de bli,^-
wa de ypperste Skytter, säsom de sorna 8c^ker 
altid warit. 

Och det som I'. 8. ks/er anser, säsom et 
8c^rkifft kännemärcke hos I^rrauerna, at de bära 
Bälten, hwarföre han häller dem, at wara af 
8cyrklsk afkomst, sä bibehälles detta gamla bru
ket, at bära Bälten, alt framgent, icke allenast 
hos Lapparne, ibland hwilka de förmögnare pry-
d.i sine Bälten med Silfwer-plätar (^), utan ock 
hos Swemkar, Finnar och Ester, hwilke senare 
t>älla det för sin förnämsta granlät, när en ung 
Dräng förmär besätta sit, hälst af sämffat läder 
gjorde breda Bälte, med mänga MäsiingS spen-
nen, hwarmed de skilja sig ifrän sine grannar, 
Nystar, och Pälacker, som gä oomgjordade uti 
sine länga och sida kläder. Men det är besynner-
jigit och mera känbart 8cxrkifft tekn, at alle Lap
par bära hos sig en liten träskäl, eller kosa (ku
se. pä Estniska fast icke, som 
ffrifwer, hängande wid Bältet, dock i barmen, 
til at ösa sig der med wattn at dricka (r). Om 
de ifrän uräldrige tider i Swerige brukelige röda 
dryckes Skälar af trä, som ännu pä mänga stäl
len up i landet finnas, ocksä tagit sin begynnelse, 
antingen af den, efter Schemas föregiswande,i-
frän himmelen nedkomma röda Gull-ffälen, eller 
den, som hängde wid ttcrculz Bälte, sä förtjena 
de, at deras bruk icke aldeles aflägges, utan bi-

behäl-

fv> p. NZxiKom, Lapps. Vestrifnmg c. 7. K. iO och iz. 
(4) Iljem c. Z. 9» 4-
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behälleS til en jhägkommelfe af Sweriges höga 
älder, och dch inwänares 8cyr!,iffa ursprung hos 
efterwerlden, alt ifrän deras förste ättesäder, som 
uti de älste tider först satt sig neder, at bo äfwan 
Bvttnsjön, uti den yttersta och nordligaste delen 
af 8canciinzviz, som nu kallas Lappland. Hwil-
ket land twifwels utan har fät sit namn af det 
Finska och Estniffa ordet , det är ände, 
emcdan det kan hällas för jordenes ände, hwar 
v wcr intet land är. 
Ehuruwäl detta landet ligger under en sä kall him
mels rand, at det synes wara tienliqare til will-
djurs tilhäld, än at bebos af männiffjor, sä har 
likwäl dm allwisa försynen dragit männiffjor sä 
tidigt dit, at det fät förr sine inwänare, än män
ga andre under blidare himmel belägne länder, 
som redan förut anmärkt är, och än mera bestyr-
kes af Lapparnes lefnads sätt, som de alt ifrän 
sin först.i början oförandrat ännu behälla. Ty dct 
är oförnekelig't, at de männiffjor, som j de första 
tider, efter menniskjo-stächtets förskingring, företo-
go sig, at lefwa af boskaps ffiötsel, djur och fisk-
säng , snarare kunde genom wandra skogar och 
marck, och hinna til de yttersta jordenes ändar, 
än de som lade sig pä äkerbruk, och bundo sig wid 
et stycke l.md, hwar wid de förblifwa mäste, och 
läta med tiden sina barn och barnabarn, när Hu6-
hället tilwuxit, at det sig icke längre bära kunde, 
flytta widare, och utse för sig tjenliga platser, til 
at sätta nya hushäll uppä. Pä hwilket sätt de 
närmast wid sjöstranden belägne orter efter han
den först blifwit intagne och bebygde, och sitst 
de innersta och längt ifrän sjön liggande länder: 

H 4 hwik 
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hwilket der af nogsamt jkönjes, at ^acicuz ^s) 
ännu i sin tid beffrifwer Tystland, som et ödeS^ 
ligit, obebygt och ohyggeligir land. Pä dylika 
fkiäl grundar sig ock l^ekr (r), 
dä han jäger, ar de nu ma>i bebygde orter ma»le 
fordomdags ej först, utan senare blifwit af inw^ 
nare upfundne och uptagne, emedanjde förste jor
denes inbyggiare inöst lade sig pä åkerbruk, och 
at de» som gofwo sig at wandra genom skogar 
och marck, och födde sig af djur och nstfänge, fun
nit i detze ytterste nordiste orter sit nöje, at bli 
och fortsätta sit begynta lefnads sätt, särdeles 
som d.'Ke tänder skola ock hafwa sine belpg lighe-
ler. Och såsom Lapparnes lefnads sätt ä. just 
sädant, »som de forna Limmensr, Oimlnier och 

beffrifwes hafwa haft, sä stutcr han dct 
al, a t em?dan Lapparnes lefnads sätt icke är nytt, 
utan gammalt, altfä mäste Lapparne ifrän de äl-
sta tider hafwa här hast sit tilhäld, hälst det li
kars är, at de, som bodt under bar himmel, haf
wa sedan bygc sig hus och hem, än at de, som 
haft hus och hem, ffulle hafwa öfwergifwit sina 
hus, och satt sig neder,at bo under bar himmel. 

Utter igare strifwcr ivläAiller (u) at 
Lapparne i förstone warit et folck med Finnarne, 
men sedan blifwit ätstil)e, när Finnarne begynte 
tyg?a sig hus och bruka jorden. Der om är sä 
mycket mindre twifwelsmäl, som det Lappffa och 
Finsta tungomälet är i sielswa grunden enehanda, 
faji uti ordens böjelse och utspräk spörjes nägoa 

olik-

ve e. ?. 
Be'?rifimq öfwec Lappm.ircken 2. K. u ̂  

(u) ^ t» 4» 5? 

olikhet. Des utan hafwa Finnarne, fast de seder
mera bygt sig hus, och bruka jorden, icke aldc-
l?S öfwergifwit sit första lefnads sätt, utan fram
härda jämte äkerbruk«-t med allehanda djurs säl
lande, listande och boskaps ffiötsel. Och säsom 
de j början förnämligast warit boskaps - drifware 
eller Fäherdar, sä har det widtsträckla landstapet 
l^releci, pä Finska kaljsla, som stöter ända til 
Lappland, der af sit namn bekommit, nemligen af 
det Finsta och Estniffa ordet Karjz» dct är, Vo-
stap ellcr F.i. Hwar af en fä-eller Wallherde pä 
Aj.i.ka k^llnS och pä Estniffa Karju5. 
Ä ^ widare berättar (x) ar en del 
Lappar aldeles ffola päjtä, al deras förfäder for-
domdcgS w rit ä.^are af hela Swerige, och at 
Laroar och Swenst: warit i*dörjan et folck, och 
at deras Stamfader warit köttsiige Syskon, samt 
at wid et påkommit häftigt siormwädcr den ena 
blifwit sä förffräkt, at han sökt ar göma sig un
der et bräde, hwilket Gud lät sörwandla i et Hu5 
l?). Af HanS efterkommande hafwa Swenskar 
blifwit, men den andre, som war frimodigare, 
blef stamfar för Z.apparne, hwilke än i dag haf
wa sit tilhäld, fä godt som i under bar himmel. 
Dctta Lapparnes pästäende, ehuru orkmmeligit det 
ock mängom torde förekomma, kan icke straxt, säsom 
aldeles ogrundat förkastas, när man mäste medgje, 
at detta folcket icke är et nytt, utan urgammalt 
folck, som icke i nägon senare tid genom andras 
ö^rmagt blifwit til wär yttersta nord flyttat, 
eller siel t trängt sig igenom andra förut befol
kade länder, utan mäste ifrän de första tider haft 

H 5 sit 
(») cit. !. c. 2 K. z, (x) cie. c»j>. K. IK 
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sit säte uti det land, som dc nu bebo, hwar til 
deras urgamla, vch ifrän de älste tider behällne 
lefnads sätt är ct öfwertygande bewis. Och fä-
svm Lapparne älwen i anseende härtil böra vtwis-
welackteligen hallas för wart nordiska lands stam
faders ^oiniots efterkommonde, hwilken, säsom 
?crinZl!ciK!cl (?) strifwer: lLnlig t detl csamla 
airtekningen om l^Zorlandens första upfimian-
de, hafwcr warit si som en Ronung regeran
de uti Jättelanbs del, som kallas Linland 
eller Gwinlanb, nu 2^ajanaland; sä komma 
ock Lapparne, som altid blifwit under dtt Fin
sta namnet begrepne, och i äldre tider Skid-och 
Skrid-finnar kallade, billigt at anses säsom 5can-
<jien5 Xkuri^lnez, eller börjefvlck. 

Denne mening' bestyrcker wär berömmelige 
^illOfdAi-apliuz Wiltle (a), som häller Finnorne 
sör 8cÄnc!ien'! första inwänare, och de Swenste 
för deras affödo, oachtat den store stilnad, som 
nu är emellan Finsta och Swensta spräket, för
menande, at fträket med tiden förändrat sig, sä 
ct oet sig intet är likt, och at mänge ord i Swen-
stan hafwa sin grund i Finsta spräket. Äfwen 
detta berättar (K) om Lappsta spräket, 
ct der uti finnas mänge Swensta ord, dem han 
menar at de Swenste hafwa fät sa snart af Lap
parne, som deste af dem, hälst de stole wara i sit 
sammanhang uti Lappstan aldeleS inwinklade; 
hwar jämte han sit omdöme om sielfwa språket 
fäller, at Swenstan stall wara längt gröfre och 

här-
s?) Mliste S!^at reelle? PS5. If. 
<») ttik. ?rstzM»tie» 5v. c. 2. S- »l IZ, zz. 
(b) ^appi. Bejtttj. c. z. K. I» 2. 
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lärdare än Lappstan, ägande hwarken en sädan 
Ordning i des böjelser och bemärckelser, eller sädan 
Etthet i talande. Om nägon härdhet Swenssa 
spräket kan tilläggas, sä mä det serstäs om bön
dernas spräk, som klingar härdt i Stadsfolcks ö-
^on, och til den saknade lättheten i talande, är in-
9M annan orsak, än at man härtils sä litet wär-
d^t sig om spräketS renhet, utan hällit för en ar
tighet, nar man förstät nägot främmandt spräk, 

tunna icke allenast uti Swenstan blanda främ
mande vrd, som i Swenstan ingen betydelse haf-
tva, utan ock lämpa de blandade ords böjelser och 
sammansättning efter främmande fpräks ordasM-
Ning, hwcr igenom det Swensta spräket blifwit 
förderfwadt, men nu genom de nyare utkomne 
strifter dageligen förbättras, at Swensta spräket 
faller bäde för örat ljuffigit, och för tungan lätt, 

som nägot annat wäl antzat fträk, när 
det rent och utan blandning 

talas. 

-Om Borjomältt uti wär Nord. 
^A^ättast wore det at säja, at det första sprä-

ket här uti wära 8c-mcksta länder warit 
8cyrk>stt, som de 8-ancllsta urfäder med 

stg inbracht. Men hwilketdera af de uti wär nord 
nu lefwande, vch längt ifrän hwarandre stildc 
spräk til 8cxrliistt ursprung rättast föras kan, an
tingen det Swensta och Norrsta, eller ock det 
Finsta, Lappsta och Estnista spräket, behöfwer 
djupare at »grundas, och pröswas, af hwad wicht 
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det är, som kort förut är sagt, at de Swenste^ 
ro af Finnar astomne, och at Swenstan hade 
sin grund i Fm sta språket. At de förste kuistc, 
<5er>ffe, tller 5c>lli,fte stamfäder, som aldraföri> 
til wära nordista länder kommit, haft enahanda 
språk, derom kan intet twiflas, och at språket, 
när folckhopen rilwuxit, och kommit at utbred 
sig widare, med tiden förändrat stg, kan icke ek 
ler dragas i twifwelsmäl, emedan ingen ting sä 
lätt föränvrar sig, som spräk och seder, särdeles 
genom omgänge, Mermä!, handel och wandcl 
med folck af annat tungomäl. Och när först mäl^ 
flillningar upkommit hos dem, som pä längre be^ 
lägna, och genom sjöar, berg och stogar afstilve 
orter bodt, fä hafwa de genom tidens längd alt. 
mer och mera tlltagit, aldramäst, när ock frem^i 
mande folck tilkommit, sä at spräket der igenom j 
fät en annan stapnad, och de, som pä afstilde or-l 
ter bodt, ftdan swärliga eller alsintet förstadt. 
Pä hwilket sätt wär wittra 8rjern!u'cjm, uti fört
talet til l^!6la5 Ewangelier, förmenar alla spräk t 
tverlden, eft«'r tungomälens förbistring wid dsn ka-
bvinmsta Tornbyggnaden, wara med tiden up" 
komne. Hwad tiden giör kil spräks förändringar, 
skönjes bäst af wära gamla Lagar, och forna 
fkrefna Sagor, hwilka wi utan öfning uti det 
gamla spräket sä litet förstä, som en I^umKee, el
ler Wigel- 5pa ssulle ost förstä, om de nu fram
komma. Uplands Lagen har blifwit förbättrad 
och sammansatt i Konung IZirZers tid, är 1296 
(c), det är, för 454 är sedan: Har nu wärt 
Swensta spräk under dm tiden sä förändrat stg, 

hwad 
<<) Se Företalet til Dale Lagen. 
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^vad will man tro, at pä par Tusend är förut 
^ätte hafwa stiedt? Frägar man fördenskull, hu-
kudant spräket warit uti de första lider, dä wärt 
twrdista land aldraförst uptogS och befoickadeS, 
sä kan derpä intet närmare swar gnwas, än at 
det warit L>c?rkistt, eller af ttckcaistan upkommit 
fträk. 

Betrachtar man här emot d?t Lapska och Fin
sta spräket, som icke har undgä kunnat, at lida 
lika tidfens förändring, som det Swensta, och alt 
annat spräk, sa kan der om intet annat sägas, än 
at det ock warit i sin början 8cyr!,istt, emedan 
det Finsta folckstciget af samma K,rista, Lcnsta, 
eller S^lnsta Attefäder afstammar, som det 
Swensta, nemligen af kormm, som warit Fin
lands Konung, och hast sin Son l^re der til 

efter-

(ä) Betreff»nde Mormor, trs Söner, sä förmer permgl^.i^lä 
I. c. at den cna hetat Ogtz, , eller jom stal 
be.nercta en försträckel-g^w'Konung. kanstie t anseende 

ker ya' (se Verelil inaex^ liw«r uir^» » 
x> eller och Finsta ordel Icilik. det är/ ä eller siröm/ 
lennvä! Lapparnas ^goir^ex, a. backar/ temmeliqen n^r 
öfwerens kvmum. Och suiom denne lärer mäst hällit 
til wid H.if/ Sjöar och Sttömar/ och warit lika somrä» 
dande öswer watcnet, samt arymmeliqcn framfarit/ sä ör 
intet o!tkt/ at han torde baswa fät sit n?mn af Finsta ordet 
^KU. det Setnn Kor wantron i Hedendomen/ 
som ännu li^der wid en del af det ämnena fo'cket/ sä i 
Swerige, som Fin »och Estland/ qiordt af lionom en Siv-
Gud/ eller waltn>pöke/ pä Swmsta bäcken/ och pä 
Finsta Näcke (weptunu») kallod, hwilken lwö rycka dem 
i qwas/ joa» gllnm jlg j wattact at Mma <lier l^a jig/ och 
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efterträdare. Hwaraf följa torde, at det Swe»^ 
ffa och Finsta spräket warit et i begynnelsen' 
men sedan blifwit förändrat, sä wäl genom tiden, 
som annat folcks tilkomst och blandning, säsom l 
synnerhet genom den senare Ocka? följe, hwilken 

säges 
fastna l en bvttnlös ayttia/ pä ?lnssa^uk2, elierock aenom 
vlnckciia händelse drunckna. Hwaraf namnet V7äckcn, el» 
ler Näck» til äftvcntyrs kommit. 

Den andre ?orni«,ts Son, som kallas l-vxe eller 'ruli. förme» 
nes hafwa uptaait Lo^eland och Tylemarcken i Norriae t 
det förri är et Swenstt/ 06) det senare et Fir.stt namn/ 
ty ?'ul« heter pä Finssa och (Missa LLld Af honom lae 
rer Scsnäiens öjra del ofelbart fät dct namnet 'rule kos ?!!-
niu, och andra, som ock VilHiliu» ftrifwer om: l^iki lek
vist ullima ru?«. Och dct i anseende til de fiadiqa eltbra» 

. for, som de första detta landels inwänare och Lapparne, alt 
ftdan uti deras länga och kalla wintrar/ mäste beljana sia af. 

^ Här w?d faller mig ocksä in/ at emedan cn insiö pä östra 
grenlen af Finland/ emcllan fjearna I-a^oga och Onegs. kal
las 7u!ems>r«i, der de första Nordlanders uvfinnare kan» 
stie först uti Finland inkommit, sä torde sä wä! denna s,ö 

' med landet der omkrinq/ som 5orni-r» Son i°uN sielf kaf' 
wa fät namn af Finsta och Estnista ordet/ lulen. Jag 

- kommer/ ?°uli, Han kom. När til namnet?°u!i först lea, 
ges vi», Land/ blifwer ^r af lule, land/ eller om jaq 

>fär sä saaa/ inkomsland Langes sed.in I-rvi. Insjö der 
ti« / sä kisswer deraf lulem-j-kw-, det är 'rules lands/ eller 
inkomnmq5'!ands sjö. 

D"N tredje porniotz Son kallas K»,--, som perinkM^ menar 
betyda wader eller yrwäder f/^olu^ och blifwit qwarsittan» 
de t Qwml ind, eller Finland, torde hafwa lät sit namn as 
«sri, som pä Finsta bctvder klippor/ eller Skiär, eme« 
dan han bar härstat »ti Skiärgärdarne / och betiänt sig uti 
fit krina^arande as wader vch wind. Här wid merckes, at at-

' la tre ?ormot5 Söners namn balwa sin grund t FtnstaN/ 
kNer ärv rent af Finsta, säsom ock at det Swensta ordet 
BMr af intet annat rättare ledas kan / än al det Finsta 
ordet xsn, d. ä. Rlippa. 
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stges hafwa förändrat spräket i Swerige, och in-
fördt sit ^l >mäl, och pä Finsta sidan äter gran
varnas tilstötande ö>ier och söder ifrän, som ästad-
kvmmit cn sä stor stillnad emellan Finstan och 
Swenstan, at det otroligt synes, at dche beqge 
i början kunnat wara et spräk. Dock til at giöra 
dtt nägorlunda troligt, giör intet tilfyllest, atman 
förer dem til et och samma ursprung, eller efter 
Lapparnas nys omrörde sägn tror, at de Swen-
st^S och Lapparnas, eller det Finsta folckstagetS 
stamfäder warit kötflige bröder, hwilke nödwändigt 
Mäsie haft et spräk, utan mäste ännu finnas uti 
dche, sä längt ifrän hwarandra stilde spräk, en 
hop gemensamma ord, tilförstäendes, icke nägre 
i senare tider läntagne, utan gamla, egne och i 
spräket sin grund haswande ord, fast en del af dem 
3'nom en och annan bokstafs ombytning, tilsät-
ning, eller utflutning efter fpräkets närwarande 
art, knapt igenkännas, at wara samma ord: en 
del ock tll betydelsen blifwit sä instränckte, eller 
Utwidgade, at de i begge spräken icke just det sam
ma, utan nägot mindre, eller mer bemercka. Man 
betrachte detze ord: nuoli uti Finstan, och pil 
uti Swenstan; stulle nägon tro, at detze kunde 
wara et och samma ord? Men när man jämför 
begge med Ungersta ordet ny.l, som ock bemercker 
Pil, ser man klart, huru lätt nunii, eller somE-
sten talar, no! eller noli sörwandlat sig til nyil, 
och äter nyil genom bokstafwens ombytelse för
edrar sig til pil pä Swensta, och Pfeil pä Ty
sta. Eller ock ser man pä det Finsta ordet 1"je, 
pä Estnista sä bemercker det igemen, 
men deremot det Swensta ordet, Tä, som i gamla 
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Logen ssrifwes Tha, och de gamla ssrifwit 
(e), sä bemercker det allenast et flytte afwägen, 
nemligen wägen emellan twä Giärdsgärdar ellec 
Gata, som pä Finska färssllt kallas l andua, och 
pä Estniska, lanavo. ' -

Sädane gemensamma ord, som otwifwelackte-
ligen flutit af det jörsia 8<>l^tssa NördlandenS 
upfinnares s^räk, och sedan uti Swenssan och 
Finssan^ifwit behällne, kunna icke straxt mera 
tilägnks det'ena, än det andra spräket, med min-
dre det bewisas kan, at et dera närmare med gam
la KcMlskcM öfwerens kommer. Men som dct 
gamla 8c^.,ssa> språket är förlorat-, at deraf fö
ga mer igenfinnes, än nägre af (Zr^kerne uti de
ras Skrifter ester (skissan brutne och förderf-
wade namn, sä är det^alt för swärt, at döma der-
om, hurudant det want, fast detta spräk omöje-
ligen sä kunnat förgäs, at icke nägot deraf, ehu
ru förändrat, blifwit öehällit hos folck, som af 
8cx^esH2 afstamma, och ständigt i deras länder 
warit boende, kucweck den äldre yttrar (i) sini 
" tanckar härom sälunda: At det Zc^lnssa strä
cket är detsamma, som Göthissa och Swenssa, 
" hwilket ssiljes wäl ifrän d^t, som nu i Swerige 
" och Norige talas, mer och mindre, dock de som 
" i Dawrne bo och öfwerst mot. Lappland, sä ock 
" en del i Norrige och Island, komma närmare til 
" det, som finnes pä "de aldra älste Stenar och 
"Skrifter, hafwande de 8c>r!ier, söm sutto wiö 
» pQntum ^uxirium, och woro här ifrän komne, 
»ock brukat samma spräk, men den delen afdetze 

' 5c/« 
(?) S- I-appvnis Muttr. xaZ. s<Z, 
(k) Ivm » 71, 
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som drogo der ifrän in uti »Nen, och 
"blandades jedan med ^ararer, Slaver och Inc^ia. 
"ner, förlorade mäsiadels sit spräk, dock behöllo 
"de namnet, och fingo deslikes de vanare c»ch 
"5lzver, af det, at de woro af 8c>rt,erne under-t 
" kufwade, heta Med k^uclbeck instäm-
Mer ock den Dansse ^lio>ivxrspliu5 ^ort^u8, at 
dtt (;vrli>ssa, 8cyrli-ssa och 'eecissa spräket warit 
tt spräk ock i hela ^cvrluen gängbart, men genom 
annat folcks granssap har det Göthissa spräket 
blifwit nägot förändrat uti ^6en och derföre ^ 

kallat (c,). 
Til bewis, at det Sc^rbissa spräket är det sam

ma, som Göthissa och Swenssa, äberopas här 
förnämligast de aldraälste Stenar och Skrifter, 
hwilka intyga, at Swenssa spräket, ehuru det 
vck genom tiden blifwit förändrat, ännu är det 
samma, som förr, och altsä mycket gammalt. 
At Nunsienarne längt lilbakaS uti Hedendomen 
blifwit upreste, kan ingen förnuftig neka, men 
huru högt i älderdomen de aldraälste Stenar för 
VcK-,15 tid böra föras, kan intet sägas. Icke des 
Mindre sä wittna de och de gamla-Skrifter, sä wäl 
som Grifter,icke allenast om spräketS beskaffen
het den tiden, utan ock om folcketS mandom, 
at Swerige i de gamlaste tider haft wittra och 
tappra inwänare, och at de Konglige 
Hufwud säte måste här warit, der.sä mänge gam
le minnings Stenar och ärestoder finnas, som an
dra länder icke framwisa kunna; dock som Stenäl-
derns begynnelse icke kan föras til de första tider, 
dä landet ftck sine sörsta inwänare, sä kan intet 

(Z) Se ^Viläes N'k. rrsgm. Zvxcl^» 
fela, 
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ftla, at dct första spräket pä den länga tiden, in
nan Nunstenarne upkommo, mäste ock hafwa li
dit sin förändring, och födt af sig de nu mera sä 
längt ifrän hwarandrc ssilde spräk, nemligen 
Swenssan och Finssan, sä at de kunna hällas för 
Systrar i anseende til deras, ursprung. 

Men hwilket dera kommer närmare til det äl-
sia 8cycl,,ssa börjomälet, är swärt at säga. Pä 
Swenssa sidan har man at beropa sig pä gamla 
Runstenar och Skrifter, hwilka gä längt tilba-
kas i äldren, hwaraf wil flutas, at 8cyrlierna wid 
swarta Hafwet, eller Luxinus hcifwa bru-
kat samma spräk. Men pä Finska sidan har man 
hwarken stenar eller ssrifter at tilgä, utan tages 
til grund och bestyrckande, hwad äfwan avdra
git är om Finnarne, säsom Sweriges »^ori^iric^, 
at i Swerige finnes Landssars, sjöars och orters 
namn, hwilka synas wara Finssa, och hafwa uti 
Lappssan och Finssan sine betydelser, säsom Vär
meland, som liknar aldelcs Warima, och tyckes 
med ssjäl hafwa bekommit detta namnet, i anseen
de til sine mänga Berg, af Lappssa ordet Wan, 
d. S. B?rg, at det kallas et bergit land, som är 
dct samma som eller Värmeland, hälst 
der ännu Finnar til en stor del bo: lika sä synes 
Ängermanlak>d, som pä Swenssa hafwer m 
öngsiig bemärckclse, wara tagit af Finssa ordet 
^liZsra, d. ä. hurtig, brås eller ftreng, och med 
ordets d. ä. land, tilläggande, der af blifwit 

eller , der hurtigt, brast 
ochalfwarsamt folck bodt: Än wil jag lägga här 
til sjön 8omen j Östergiöthland, som ännu behäl-
ler sit Finssa namn, ty sörutan dct, at Luomck 
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och k?omen betyder Finland, sä bemätcker 8uo 
eller 5ci, efter Esiernes utspräk,^en sjö eller träsk, 
sädan som berörde 6vmen är. Afwen sä torde ät-
stillige tiyar sätt sit namn af Finssa ordet KM 
d. ä. by, som de ännu, fast nägot förändrat be-
hälla, säsom ^umkil i Upland, och 
walkll i ̂ stergiöshland, kiln och uti Wäst-
manland, Wärmcland, i Nerkie och Söderman
land, i Skäne. Hit kunna ocksä föras 
de byars namn, som tycktas pä Kulla, säsom 

och Wikkuii-l i 9terckie, sä framt de 
icke fät sine namn af Kulle, om nägra Kullar der 
wid finnas. Dels orter i Swerige gifwa ock med 
sina Swenssa namn tydeligen tilkänna, at der 
ännu boFmnar, eller ock tilförene bodt, säsom 
Lmmarckcn emellan Dal, Wärmeland och Nor-
rige, Finspanga i ^stergiötland, ^innewed t 
Smaland, Socknen och sjön j Skäne. Hät 
til torde ock kunnj! läggas Öen Lyne», i DaN-
warck. Wille man ock föra hit de mänga orter i 
Swerige , som af Hunnerna fät namn^ emedan 
Hunnerna hällas för et Finskt folckjlag (K) och 
degges pä ätssitzigt wis strefne namn, Vm-
ni, i jun... lätt förenas kunna, i 
vnseende der til, at Hunnerna en tid besuttit 
8canti,en (i), sä blcfwo de söt mänga. 

Hafwa nu Finnarne uti de älsta tider warit 
sä kringspridde öswer hela Ewerige, och samma 
spräk haft, som de Wärmelandssa Finnar ännu 
helMa, sä synes Lapparne, som arp af det Fin-

I a - ssa 

(lz) Se 8trakl«ni,e?t>; Lut-, och ^5eaz DeMning x. 
(>) ttervuri» 
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sta folcksiaget, hafwa grund til sit pästäende, at 
der^-S förfäder fordomdags, säsom äfwan förmält 
är, warit ägare af hela Swerige, och at de och 
dt Swenste i början warit et folck, särdeles som 
det ock wär wittra t-iiltorioZr^Kuz VVilcjc bestyr
ker, at Finnarne warit Seriens första inwänare, 
och at mänga ord i Swenstan hafwa sin grund 
Uti Finsta spräket, hwilket äfwen wäl äfwan fö
re andragit är. At detta icke mätte synas wara 
förgäfwes sagt, wil jag til efterdöme a^öra det 
Swensta ordet Miöd, i 0!. Saga , Miobur, 
en dryck som af Honing kokas, och pä Tysta kal
las Meth. Grunden til detta ordet finnes hwar-
5en i Swenstan eller Tystan, ty det kan sä litet 
dragas af ordet Hamng, som af Bi, eller Bie-
ne, pä Tysta, som Häningen til wärckar; men 
gär man t.il Finsta eller Estniskan, sä kallas der 
Miöd eller Meth af , Häning, och 

Vi. Här kunde nggon inwända, at 
detta ordet har snarare sin grund i 6>.ekistan, e-
tt!edan der med öfwerens kommer, men som 
F^ler!^ betyder Win, och Miöd pä (^r^kista kallas 

eller utaf Häning-och 
Bi , samt o«^L, Win, och ^5, w.tttsi, 

sammansatt, som bemärcker cn med Win eller wattn ' 
blandad HäningS-dryck, sä läter Miöd, Meth el
ler intet draga sig af IVlerKx» som ledes i 
(^kistan utaf en hel annan grund. Ej eller kan 
det 8rr->!,Ienl>erg (Ic) säqer, at Meth eller Miöd 
/kal wara et gammalt Ryskt ord, här gälla nä
got , med mindre han tvil förstä Rytzlands gamla 

. inwä-

(K) l.. c. xaZ. 401, 

Gm Börjömalet uti war izz 

inwänare, som warit et Finstt folckstag, som han 
sjelf tilftär, af hwilka de.sedermera inkomna 51a-
vttn,ste Nystar, detta namnet bekommit, och der 
med förstä Häningen, hwar af Miöd giöres. Än 
wil jag lägga här til et Swenstt eller Götistt ord, 

lekamen, L.ikama, pä Tysta, Leiche, Leich-
nam, pä »nxto SaxONlsta, l^ic, , pä Fran-
kista och »lemaiuusta, som ses af föl
jande mening: (-öres lunu in cklborlm, det 
är, Gllös Son i kiöttet boren eller födt» (1). 
Detta gamla ord lik, eller lekamen har uti alla 
berörde, med Swenstan och Göthistan befrynda-
de spräk eller mäl-stilningar, fordom betydt sa wäl 
en död, som leswande kropp, och läter sig allenast 
ledas af Finsta och Estnista ordct d. ä. Kött, 
som de ifrän 8can^ien Utgängnt »nZIolsxoner och 
andre med sig fört och behållit. Och fast än det 
ordet L.ik nu hos ost betyder allenast en död men-
nijkias kropp, sä kallas likwäl här i Skäne stack-
tade Creatur, som Vönderne om Hösten osönder-
huggne föra til TärgS, ockfä Lekamen. 

O»n af dylika, och andre uti Swenstan och 
Finstan allenast gemensamma, fast nägot förän
drade ord, som bägge synas wara lika berättiga
de til, Wn dömas, antingen det Finsta eller Swen
ssa spräket kommer närmare öfwerens med det 
första 5c,-vrl,ista mälet i 8cgnclien, och med de gam
la kcvrliers spräk wid ?l)MU8 kuxinuz, som Ivucl-
beck menar hafwa warit det samma , som det 
Swcnstn och Göthista spräket, lemnar jag an
drom at undersöka och urstilja, »viljande nu alle-

I nast 

(I) Sk ^sckters QloiTarium ^exm. UNdll' Videt Lciche 
och Lcichnani. 
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nast anföra nägra 8cyr^>sta namn, som finnas 
hos (Zr^kista och leklusta Skribenter, och en del 
der uttydas, til at försöka, om och huru wida de 
kunna förklaras eller förenas med Finskan, efter 
som andre wclat förena dem sä wä! med Tystan, 
som med Swenstan; och sedan ihopsamla och 
jämföra med tilhjelp af Biskopens , luzlemi 
Finska!.>exicon, och Vcrclii Inctcx 5>cancj(Z-
^e^rtiic^.sä mänge uti Finskan och Swenstan af 
älder brukelige, sammanstämmige ord, som jag i 

hast öfwerkomma kunnat, oacktat de genom 
tiden nägot blifwit olike, och ester tun

gomålens art omstapade. 

^»5 5S5 «--K» »«?»»«<?, <<?> 

Gamla 8c1?r!iissa hos l̂ero6c>tU5 och 
andra bcsintcliga Namn. 

/^r^»rLic.iU5, hwilken warit 8cxr!iernÄS första 
« Konung, och fedan blifwit dyrckad, som 

cn GUD, kallades utj de 8c.,ndista län
der ^or. hos I^ucsnus hoS (Jolr^ms 

Pä wära Runstenar nämnes 
^sirAZiter, l^lisrlir, Här Mt^ 
komma ock Lapparnes Afguda namn öfwerens ^ 
säsom 17or, ^,ur, "I"iermc5 och l^urr'»-
la» (m), af hwilka Staden Äbo torde pä Fin
ska kallas I''»!», och ^'yrvvex, för utan stert 
orter dir sammastädes fät sine namn, likaledes 
Staden Vorpr, under Kvista Landstyrningen, 
som pä Estniska kallas förkartat as 

I'"-

(«) V.u-Zt». 7cm, z < .2), A. iz. lttw c; Zs, 5« 4- ! 

andra besinteliga t^lamn. rzf 

^arru„a, jämte byarne deromkring, l^ivan^e» 
^elZver, färjestället wld O^enrvm, ^I^rcpsi v» 
sä ock Socknen "t^orms, d. ä. "l"k,or5 land, 
och längre bort wid sjön ^Vorrzjerw, 
Nu menar ku<!I?ec!<, at ^ar^irauz är det sam^ 
ma, som 1^1'vr.Göthe, och leder 5kor af or
det, töras, d. ä. drista och wäga (n). Mn 
pä Finsta läter namnet T"-,rZ,rsu5 leda <lg af 
Finsta och Estnista ordet "I^rclc, som bemär
ker wis, klok, och skarpsinnig, och kommer 
öfwerens med Swensta ordet ftarck. ^ar^rai 
Gudom, emedan han höltS för en Gud, kun
de intet med tjenligare namn uttryckas, än det 
som innefattar cn Gudomelig egenstap, säsom 
wisdom. Hans Söners namn: 

l^i^oxain , »rj)»xzjn, Lolaxain tyckeS Mtd ändö 
stafwelfen, »in, gifwa tilkänna, at de likna 
Finstmi, säsom VVennelain, RyZe, ?olak3in, 
Polack, (^rf,a!.iin et Släckte-namn. Mm 
stulle här emot inwändas, at -»-n uti de 8cy-
ri^iste namnen icke bestod af en, utan efter or
da-böjelsen pä <?rs.'kistl wis af twenne stafwel-
ser, och at namnet wore eljest I>ipoxa/z, är 
detta mycket owifiare, än det förra. Eljest 
wil detta namnet förswenstas til L.eifstain, 
men torde snarast af Finstan ledas kunna, om 
nägon, som detta spräket i grund förstär, och 
der uti fodder är, wille der om sig omhuxa. 
Emedlertid wil jag, fä mycket jag, medelst til
hjelp af Estnista spräket, deraf fattat, lämpa 
til den älsta brödrens nämn l^oxam 

I 4 det 

(a) Atlant. I^om i» c« 29. K. Z. 
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det Finska ord t d. ä, gar, synbar, 
ock w-, d. ä, han seck, nemligen, at h. n fät 
sig detta namnet af slt löpande och skyndande 
tit det af Himmelen, efter 8c^lkL>-^5 sägn, ned-
komne och brinnande Gullet, men fäsangt lö
pa eller leipa (se Vereln i»clex) seck. 

den andre brödren, kan li
kaledes hafwa fat sit namn af ordet l lar^n, 
d. ä. tager lä»?ga stcg, efttr han til äfwen-
tyrs tagit' länga steg, at han icke genom skyn
dande och flächtande skulle komma Gullet ärer-
til brinna och läga, men ocksä fåfängt langa 
steg taga feck. 

K.^Iaxam den tredje eller yngste brö
drens namn mil gioras til Kui-äxc!, men sy
nes' snarare wara tagit af det efter fikade brin
nande Gullet, som för denne brödren jläcknat, 
och af honom uptogS och uphämtadcS, emedan 
Gull heter pä.Finsta och Estnista nästan sä- ^ 
som ^ä swensta Kulcl-,, Kulta, Kol!.i, och nar 
lsi, d. ä. han feck, der til lägges, sä blifwer 
der af som han behölt til namn, som 
Gullet feck. 

Deste tre bröders afkomningars flächte-namn, ! 
som förmäler om, fast det synes, som 
woro de (skissa, sa lära de likwäl hafwa haft s 
sin grund uti dct 5c)„K ska spräket, och af (vacker- ? 
ne bliswt efter deras tungomäl förwände och ut
tydde. Wil man jämföra dem med Finskan, sa 
kan I^oxunz affödo, som kallades: 
HllLkarcr. hafwa satt sit namn af Finska ordet 

suKi-1, det är, öpet felt, cinedan de tvistades 
pä öxna och ljusa marker. 

andra beffntelga Nlamn. 1^7 

Earizrcr, »r^oxzinz efterkommande af ordet La» 
clun, d. ä. faller, eller af ^scjer, d. ä. wäg 
eller land, som bär utföre, hwar med (ski
ssa ordet utfsre. eller x«ret/^, gar ut-
färe, iastämmer, emedan de^aS tilhäld warit 
pä sida och nedrige orter. 

den yngste brödrens afkomne, sä kalla
de af Finsta ordet, jiaras, de bäste, emedan 
de höl los för  de bäste,  el ler  ock af  o r d e t ,  

d. ä. strand eller brädd, hwar med det 
kljka ordet i>. ä. straridboa^, öfwer
ens kommer, emedan de intagit sjöstränderna, 
twifwels utan at öftersjön, och haft sit säte 

' pä denne sjös Wästra jtda, nemligen i Sweri-
g', ända til Ishaswtt. Mcn allesammans 
kallades de efter sin Konungs tilnamn, säsom 
j^roc^ttt5 säger, 8cv!urel, nämligen af Gullet, 
som han uptog med bokstafwcns 8. tilläggande 
til tvvlorer af <?>^kerne, hwilke ock lade sam
ma bokstaf til Limbrsrz namn, at de kallade 
dem 8^imrer. 

Det heliga Gullet, som de fät sit namn ut
af» säsom det siiteligen förwarades af Konungen 
och blidkades ärligen med stort offer, sä lärer ock 
afguda belätet, som i Hedendomen dyrckades wid 
Vnina strömen i Biarmaland , och af Rytzarne 
kcillas i stället för 8(.xil<>ra, eller 
Gullgumman (0), twifwels utan hafwa warit af 
Gull, lika som gamla l^pfsla Afguda hus för 
HcligdomenS skulj warit öfwerklädt med Gull (p), 

- som kan hällas för et 8c?r!iifft kännetekn, at Swe^ 
Z 5 rigcs 

^ (0) 8tfZ? lenbei-g s»gg.. 
(?) ^0. Lvrk. Lveqn. ttiit. I.. Ii5. 
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rigeS första Inbyggare ocksä anscdt Gullet, sä
som nägot Gudomcligit; varande och det nägot 
synnerligit, at sä wäl de Swensse, som finnar 
och Ester, til betygande af sin kärlek och högackt-
ning emot dem de högt älj?a, ännu betjena sig 
af ordet Gull, säsom Gullgasiar pä Swenska, 
<I!uII6nilien pä Finska, samt Kullan pä Estniska, 
som swara emvt kiärleks-orden: Mitt hjerta, 
min Gngel, och mm Schats pä Tyska. 
^orx»ara detta namn, hwar med 8cy. 

rsieine haswa belagt de »mazcmijla 5)winnor, 
stal, säsom ttevocjolU5 säger, betyda Mandrä-
perffa, och wara ihopsatt af 8cvcliista ordet,/ 
sor, d. ä. Man, och par-,, d. ä. dltipa. ^Vsck-
rer wil (g) giöra detta namn til Ollistt ellee 
Tyskt, dragande hälften der af utur »rmem-
stan och hälften af Oiuffan. Uti ^instan och 
Estniskan heter ZijZ, illan eller Gubbe, si/2-
linen, en (vwinna, fom hafwer Matt, sij^- ^ 
ruin, jom är iltall Man, och drckpa, ' 

dräpare, hwilket senare ord tteroclci. 
tus wändt bakfram, och giordt deraf ai>zrp^a 
i stället för som med namnens an
förande och öswerfättande i fremmande språk 
gemenligen ste plägar. 

^rimzspu har l^erocjoruz hört det längst i norden 
b lägna, och för enögde berychtade folcket be
läggas med, och will säledes uttyda namnet, 
at »rima ftulle pä 8cyrkiffa bemärcka et, vch 
8pu, öga. Här gjör sig w.ickrer mycket o-
mak, at förklara dche ord utur Letustan, dra

gan, 

Qlollarlmn (^erm. ?r»5zt, K. 12. ^ 

andra besintebga t^lamtt. 

gande »rima cf ordet, rim, som stal fordom 
hos /Vnx!o 5 .x och ^rsnckerns j bruck wa
rit, och betydt et tal, eller numer, och när Or-c-
k>-rnas nekande a der frammanföre sättts, sä be-
märckec d?t, utan tat, eller utan och 
skal säledes »r>m nödwändigt betyda et, sol^ 
läter temmelig sällsamt. Will man änteligen 
twinga utur »rima talkt en eller sä torde 
det Minsta ordet s-i» d. ä. järstilt, pasta sig 
dertil. Ty säsom »rim^perne förmeneS j anse
ende dertil blifwit hällne för enögde, at de wid 
sit skjutande och Mande til mälet, säsom skyt
tar alrid pläga gwra, lyckt et öga till, och sär
skilt syltat med det andra, sä bemärcker et sär
skilt öga detsamma, som et öga. Mcn som 
namnet är et sammansatt ord, och 
(?r4'kerne m?d ^croclorus, som förnummit, at 
de skulle betyda enögde, sä hafwa de twifwels 
utan bedragit sig dentti, at de ment, halswa 
ordet stulle bemärcka et, och den andra hälften, 
Oza, der det warit sammandragit af »rima. 
d. ä. land , säsom Wvriakcrne i Ryst-
land, fom är et ^infft siächt, kalla sit land 
rims, och lärer afftamma ifrän l-l.irjunmz j Fin
land och ttasjoma i Estland: och af Silmspuvli, 
d. ä. enögd pä Finssa. När deke ord ihopsättas, 
^lifwerderaf»rimz5ilm^uo!j, d,ä. ^landscn-
ögde, som gmom bruket med några bokstäf-
wers utstutande, hwilka jag med mindre bok-
stäfwer utmärcker, blifwit förkortat til 
wSs?uo!l, säsom k-?erocicztU3 ffrifwer. 

/^MZXsm^euz, säger k^crvcioruz wara et 8c?tluskt 
ord, och httpda !c^a» d. ä. helige wcki 

gar^ 
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gar. ^v-ickrcr. tilstär sig icke kunna, förklara 
detta ord, nemligen utur Olriffan, mcn gäc 
nian til Finstan, sä låter sig IVlarca, d. ä. 
wag eller resa, och d. ä. helig, wäl läm
pa dertil, och betyder dct samma, som 
xams»eu«. 

kallas hos l^eroclorus (^sTl?-8c^llicr, 
ncmligen de som af (Zlnker blifwit 5c>rlier. 
Namnet är Finstt, ty betyder bergsklip
pa, och pi<!^n, häller, och när de sammansät
tas, utmcrkas de, som hälla til wid eller pä 
ber^Sktippor, warande icke olikt, at detta fol
ket sörst bodt pä de KlTkiffa och 1"!iracitte ber
gen, eller ock slagit sig til den hopen af 
tkcr, som dctta namn förut haft, och til äfwen-
tyrs ifrän Finlands berguta stränder, eller ssjär-
gärdar nedkommit. 

klorimarusa. Med detta namnet säger p!mlU5 (r) 
efter ?t'ilemc»n5 berättelse, at ("lmi)rerne stola 
belägga Nord-eller Ishafwet, och betyda sa 
mycket, som döda hafwet. Detta namnet me
nar Waclirer (ö) wara 8c)>lkisst, emedan ^IM> 
l-»^l-ne, som af alla gamla blifwit hällne för et 
(timmer,stt slächte, och mäste fördenssul 
nödwändigt hafwa talt 8c>r!iiffa» hwjlket icke 
kan nekas , ey eller derpä talas, at han leder 
namnet ^orimarula af Lamlirissä ord, nemligen 

sjö, och död, sä wida dche ord 
hafwa sin grund uti det älsta 5c^r^issa svräket i 
5?canclien, som de forna timmer,er brukat wid 
Zshafwet, deraf det förra öfwerens kommer med 
war, M2i>ei hos Götherne, mere hos 

xerna, 
(t) I?, p. m. 261» (») l.ib. c!t. <Z. 14. 
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xerna, meer hos Tyskarne, me,i och mori hos 
Finnarne, hwaraf de närmast til Ishafwet bo
ende Lappar kallas mormon. och dct senare in
stämmer med Göthijka och Swenffa ordet ms-
Nrcl5, mcirc^, och Finjla ordet M2rr25. Af det
ta sidsia ordet, som 8rrzkIcukeiZ (c) skriswer 
mzruz, drager han rätt namnet k/lorimömi'z, 
»M'n menar orätt, at det är et ^jsvvnisst ord , 
som betyder i 8jsvon,stan den starkaste och bittra
ste köld och frost, lika som 8!avoniernc redan i 
?!inu tid, da detta namnet war allmänt be
kant, hade bodt wid Zshafwet och belagt det 
med detta namnet. Men ordet är Finj?t och 
icke 8lAvc,nistt, som af de 8lAvcnij?a RtMir 
blifwit behällit, när de i senare tider utbredde 
stg til Nordista Hafwet. Ty i Finffan bemer-

' ker lVlarraz, bräckelig, den dödskölden angriper, 
och har döden i faggorna, hwar utaf ock winter, 

- eller November Manaden kallas pä Finffa ^far. 
r»5-cu, dä löf och gräs, och alla kräkande 
diur pä marcken ^dö, samt hafwet legger sig 
säsom dödt. Legges nu ivicri ellcr tU 
ra5, sä far man utan twäng igen namnet 
rimaruia, och tillika (^'inkrernzs eller Li'm?neriex-
ns5 urgamla säte, nemligen I^iini i Lappmarckm, 
där de länga och mörcka nätter äro. 

(^zuc-isuz kallas, säsoml>liniu8 (u) säger, Or3ucÄ. 
lus af 8cylliern^, säsom hwit af snö. Första 
stafwelsen af detta ordet kommer öfwerens med 
Tyska ordet grau, d. ä. gra, allenast grä wo-
re det samma som hwit. ^ali. Qeolx Lccarcj le
der hellep detta namnet af ccsu, cr-»g> careZ» sotv 

(t) c!e, Ub, l-ax. ?l. ju) l.iö. Vl, c. 17. 
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pä (^elriffa stall betyda klippa eller berg (x). 
Pä detta sättet hafwa 8c>ltielnv intet uunärckt 
(^auLsluz jftän andra berg. ElW som detta 
berget war längt belägit ifrän Zc^ckernzz land, 
kan til namnet (lAuc°.lu« lämpas dct Finsta or
det (7-mcllS, det -är, långt barra. 

^anai5 strömen kalla 5cyr!^ernc 8i!/n» och Trästet 
K1X0I1S, ^emerincla, som betyder, sjöns mo
der (7). demercker pä Finsta famn, och 
kan ^2n-us sä blifwit kallad i anseende der til, 
at denna ström med sin bucht omfamnar 8c>-
rkemaz land pä södra sidan emot Hlien. Elljest 
kunde ock lcmpas hit det Finsta ordet 5x!jen» 

. d. ä. spattar eller fputar, emedan strömmen 
sputar sit wattn, ellcr rinner uti TrästetS 
te, barm eller bröst, pä Finsta rmc^ som kal
las ^emermcZa af rems, denne, ^me, moder, 

' rueri', sjö, tiacj-i, bröst, hwilka alla ord ihox-v 
dragne inbegripas uti namnet Sjöns 
Moder. ^ 

s! Flera namn will jag intet upleta, emedan ut
af der, som här anfört är, nogsamt lärer kunna 
dömmas, huru wida det Finsta spräket kon öfwer
ens komma med det Ålkista wid Pvnru5 kuxinus. 
willjande til slut ännu bifoga en liten Samling af 
ord, som i Finsta och Swensta spräket öfwerens 
komma, och af älder gemensamt bkfwit brukade 
säsom egne, och icke läntagne ord. Angäende de 
Finsta och Estniska ordens läsning, merckes, at bok-
stafwen altid behäller sin kraft, som en L^mruz 

alper 
<x) Ve OriZ. S^rmanorum p. Lt» 

) pluuu» VI. c. 7. 

^lamns afkortning uti <k>rda-A.tingden. »4? 

'lper hos <3inkerne, som uti Finstan aldrig uti 
"ägon stafwelse fäfäng stär, men emellan c och K 
hafwa Finnarne giordt en sädan stillnad, at c 
brukas framför 2, c», och u, pä Winstt wis, i 
stcllet för k» och framför?, > och > fär I< sit runU 
der emot brukas k lws Esterna öfwer alt, som är 
windre willsamt. Dock hwad bokstafwen y wid-
kvmmer, bruka Finnarne den rätt som (?rsckerne och 
^ Swenste; hos Esterne hafwa Tystarne aldeles 
litflutir denna bokstafwen, vch i deA ställe infört 0-
nödjgt wis Tystarnas u, hwilket de pähittat i an
ledning af Tysta utspräket, som ingen ätstillnad 
giör emellan l och y, och icke en gäng emellan de
ras päfundna u, utan läsa, i synnerhet högtystar-

ne, alla desta tre bokstäfwer säsom i, lika 
som dc wore af ct och samma liud. 

Namns afkortningar uti 
Orda - Längden. 

lem. HIcmannista. 
L'. ^ntziolzxonista, 

^ ̂  ^rilior. /^.rmOnsta. 
Ltir. lZrirznnista. 

(."luncslsta. 
damk. damblista. 
Lanr» (^^nrgdr^ista. 
I)zn. !)ansta. 
O. kft. Oor^rz 

L,l^nista. 
kr. kran lösta. 

km. 
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k^in. sta. 
k^lÄnc. l^rsncista. 
(Zi-.^c. (-lXliista. 
<^1l. gl. l^r.nläffa. 

^ci?5. t^ckr^lsta» 
Iral. IlsiiLnsta. 
Xalm. kalmuckista» 
^ar. I..Arin. 

' j^sta. 
?eri. perilsta. 

?»!sta» 
piir^Z. l'!iryZista. 
I^vll<. I^vlsta. 
^vlnc^. LV-znciista ^ereli! inc^» 

L^venjfa. 
LVcv. ^vcvista. 
T. Tysta. P. T. PlattM. 
lUls. Gothjsta. 

Orda-Längd. 

a!^o, Kuctu8, Wäg., 8csn<?. s!<Za. 
^cans, jislea. 8v. agnar, i-Ut. aksnz» 
/Viivvcn», ^>v. ?lbbor> 

^ics, rcm^us. i.jv, in aivjn, 5v. i ewlg tid» 
«lk>li ^»«,-häraf l^in. 2IU2 altid» 

/Uno", lmicl.'5, 8v"enda, endaste, auisks och 
sin, T. och 5v. IIN, cin, en. Uti 2in»s ät 
hos Finnarne ännu i bruk am och en uti ordet 

enll" 
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cr>lims»uen d. ä. den förste, Esterne sägaeilmene» 
och bemerrkerhoSd^mes^m.eciezför, hwaraf ock 
det Ejtnista ordet eil eller il-, (begge brukas)sy
nes komma , och betyda, Sjelf, (Finnen sä
ger il?e) jemwäl ils, Fader och -lancl, Herre, 

- säsom !tsn6 lunun^I, Herren Gud. Härmed 
kommer öfwerens, det (^örauton säger uti sin 
bok ls aslin^z». /x och n betyder pa Gothi^a 
ocl) den ena högsta, hwadan det 
ordet tillades Gud, sa at han pa 6^,sta och 
7>^^,i?a kallades T/, //» d» H. dej» ^ 
na högsta. 

mareris. 8v. Amne. 
/^l5O, tcmu8. 8v.  Äre, sr uti O. ^ryZA. 5». c.'hy.' 

nuirix. 8v» ?ilNMa: amm.ran, iacro. 8v» 
upammar. 

. a-^villa. 8v. äl. T. Aal. 
^rmo, milei icol jis. 5v. barmhertighet, ^sAr.«); 

27» srm-i, förbarma tig, och I^uc. 2: 54. si-ma' 
li-urrez^ barmyert«ghet. Esten säger KcillÄ armo 
rninu pslc, d. ä. etter orden, kasta nädpätn^ig, 
eller förbarma tig ö wer mig, lika som bearma 
mig, hwarutaf wi der ordet fät, barmhertig, 
men bruka det efter Tyikarnas barmherstig, som 
rättare borde strids och uttalas barmhiertig 
säsom i Danstan, emedan dct är en näd, som 
gar af hiärrat. 

^ro, csms)U5 kcrki'c^U5, ttielanfuz clefolius, 
' och -isrrujzu» ^urca reriu: iniixs. De§e 0rd, s«! 

wäl gräsig marck, eller härdwall, som en i jor
den nedgmfwen statt; och en i jorden slagm 
gerniq ftor, hafwa flutit af anr?, hwarmed öf
werens komma, 8v, jord, T, Erde, Lcancl. jar» 
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clzr, jnclzrrari, jordägande, ^alclkorg skans b^ 
fäftad med tvall, ^>5. airrt^z, jord, l^ekr. 
!^ar. arvum äker, och arens sand, ^n^Ios. evlliiS 
jord. hos 8vcvierne i l^aciro biertlwm. Sanit 
maledes 

^ur», aratlUtn arrra. 8 v. är eller ärder, 5cancl, 
arcl plögning, och a,jz, ä>jz. I^ar. srars plöja 
6cancj. arcl ärswäxt. 

^rpi, cicarrix» 8v. ärr och arvelinon 8v. ä.rigi 
/Vrina, liratum toci vet fnrni 8 v. Äril. 
>kcu, cilis, 8v. Noe ar(k, l^lt. arka. 8can6. »urlc, 

lar, srcz. 
/^utuax, licarus, 1^15. I^uc. ?: 2;. aucl Zz 8<an6. 

su<ZiZ salig, 2UllA?2> salige, 8tt'eluk»t.tln. ' 
/^uria, vultiraz. IVlsrc. l' z. su^Iu<l^ ö?n, 

8cancl. -luclur, öde. 

^uki, o^errum, aucaiien, öpnar, aulcenen, blif- j 
tver öpen. Detta ordet häller Ku^lzeck den yn
gre utt sin bok, Norra 8amo!acl p. /4. för 
werck-ordet til öga,-^15. auZo. pä gammal 
Swcnjka au^a, aul<e, ?. Auge, P. T. och ^ 

. Oge, l^NZolffa l^ar. ocukl5, ?rans. OejI, 
^ emedan ögat intet kan se, där det icke öpnas. 
ÄijF» lenex. Gubbe, Frz^e, Ät^ie och sllcia, 

fader, ärrs, häraf 5v. acr, flägt med de der--
as kommande ord. (!anrab. sira, Urirsn. och 
^rmvr, ^scl, (se Vackrers (rerm. och t 
I^ucicksmuz uti Fad^? wär) kalla Estniska 
barn sin fader, och i Swerige och Oa^ck. 

Ari, marer. l.a^>: aires, l^Il. sirlicl af Str^ fadtt 
5m. alcinen, marercula, moder lila. 

Hmms, veruls, gumma, Moder, kmsnc!, 
Fru, Matmoder, ttcbt. Moder, hos E/ 

^ stcrnq 
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' sierna kallas Moder af barnen mem, som är i-
hopdragit af mmuews, min moder, 8vev. mcm. 
me. mam, t^rT5. I^ar t^r. Ica!. N12MM2, 
äfwen sä 8v. T. Men i Finskan betyder mam. 

.. ma spena ester bröst, sch söljachttltgen Moder, 
ocjlum. T. Ekel, w^mjelse. 

ZslilNA, höna. kana, hane. 5. Hahn» 
^n^>, vecl!5, 8csntj» LoanZa, 8v. släng, 5» ^ÄtaN5 

ge, lrat. ttanKs. 
^>Uu5 8v. här, T. Haar, l^in» karjzz, stvin-

chorst. 
<7arj, tcvpnlu^ kliSpa. t"arwen, full af klippor vch 

sten, der af Sliär och MiörgM. ^ -
darrzno, v)!k/8v. gärd» Laic^z dch^Nrr^arc?» 

öltegärd. >^lem. <?-.,ro , ̂ .'Gardten, lar. tior» 
tus, , i jLrcim trägärd, k?sk. 
xoiocj. Wi '^zicZ s:ad, sästm ^ovo^o. 
rnci och Lct^rncl. . .... ' ' ^ 

^cko, ^laccius,.faka, btld. " 
^aivan, .^ci,c , gfaftver, LaiVo, pu-eus, bNMN, 

a? v, graf, grop. 
Osrne, cc, vuz. 8v. ferp. 

a«.e»vus. 8v. kast. Caia^n, torr wtd, cs« 
. loru/» tärckas, 
^irrjla, 8v. kettil, ?. Kk^''l, I^!f« l<arrile. 
l^aula, !<z!a, l Lv. och T. Hals jem

wäl T. Kehle, strupe. . 
(^aupuliZi, Ulkf,' Köpstad, Ouppz, handel, 5canc?. 

leaupun^, I<,ö^un^, NU kjöpMg. Ksu^ollt 
handla?. ' . . 

(>aura, svena» 8v. hasra. 
PU^Kei, v, ffön, Van. köll, 

K S dslrf 
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(Dam och tell5. 8v. katt. T.Katj* 
Lorva, auris. 8vj öra, T. Ohr. 
Lots, läomus, culina, casa. koda hus eller klö?, 

coro , hewwist. Lcancj. kor, NU koite eller Icot-
ja, Snzloi. kora, (Zr-c. -cot?? säng, säf, 
wekammare. 

Kuckoi, kua!c, Z^IIus, Tupp elltt Hane, k^ranl. 
Lo/, l). kiknas, (?r. xt«xs5. Af kuck pä 
Swenssa kyckling, höns unge. 

<7uisjcan , in aurcm clico. 8v. hwissar. 
Quja, vicuz, via, gata eller gränd, Lujanjuc^xli, 

gatulopp. 8canä. 01. 8. kui, en läng gata, när 
folck stär pä bäda sidor. Nu brukas i stellet för 
detta Swenssa ordet Fransössa ordet Ks-j<?. 

Oulcts, aurum, collsinen . gyllen eller afgull, 
kulla, 8v. gull, T. Goldt. 

Lcnu, pes fot, 8v. (Akancka, härafconckn, som 
bemcrker i Finssan gär, och kryper som barn, men 
jEsinissan,gär spasftrar, 8cancl. ganga, ntt 
gänga, ^15. gagga, uti wärt Evangelio, gäck 
öort Sata»?. l)if. gagg. l^nc. 7: 8. ^n^los, 
gan, gängen, T. gehen, ttoll. och P!. T.gaen. 
Med eonnin kommer ock öfwerens i finssa ordet 
Käijn» gär Ksji, gä, gäck. Af l<äi)n eller 8can^. 
ordet Zcina, möta, kalla Lapparna wäg, Zeilio. 

Lurcku, Zmwr, Strupe, hals, T. gurgel. 
L. 

k)rcä , nr, ärr, 8v. nr. 
Ti, i. non, 8v. Ei, nei, icke. 
L!'l, kit. elik, live 8 v. eller. 
Lrl, leorlim, 8v. sär, särskilt, erjsn, ffjljeö lftätt» 
L^Io, vira» Lif, ellin, lefwer, k^ervorz, 8. clr>» 

äldtrdom, däraf elis?, 0l. Trygg. 5v. äldraS, 
tv 

Gröa - 2>ängö. 149 

ty den som lefwer, äldras. 8cancl. älli, äld, al-
dur , älder, alclo. T. alter, som kommer af 
clo, eller elSmäl, lif. l/nZ. ältt lif och lelwande. 

S. ÄmmL under 

k?ani, snler. T. Gantz. 8v. Säs. 
ille, 8v. han. 

c>I)liu^eiccz. 8v. häpnar. 
^lsmmaii/5, Ku^or. 8v. häpenhet. 
l^ammcnFn, cocrceo. 8v^ hämmar, hindrar» 
^lacs, uncus. 8v. hake. T. Hak. 
I^laca » lucus lepruZ. 8v. Hage. T. Häg, Hasn. 
backan» caeclo. 8v. hackar, hugger. T.hauen» 
5^ikmo,urnl)ra vel 5j?ecie5 llomini^. ̂ v.haMN, ssapnad» 
l^sme, runica, räck eller jacka pä finssa, men pä 

Estniska betyder liame ffjorta, pä TyssaHembd. 
t^ara, rattrum, 5v. harf, liaran, harfwar. 
^aravo, Kalia, sarculum ilve LV, 

räfsa, T. harcke, rechen. ^ 
^amppu, lcana^i, cannabis. 8v« Hampa, T» 

Hanff. 
^laraca, d!orm'x. 8v. kräka. T. Kräht. 
l^zrjzz, lera luiila» Swlnhär eller bärsi. 
l^auclca, acci^ir?r. Hök. (-Ltr. och Nervön. 

Lv. l^aulcur. Anslöt, ksuka. T. Habjcht, hwad 
Höken är pä jorden, det är Giädda» i wattnet, 
som pä finssa kallas lisuki af ordet kaucksn d. äe 
iuter med tänderna. T. Hecht. 

^epvne, i,okone eyuu-5. häst. k?r. 
I^ema, fcemrm. L°v. Hö. T. HeU, alim.  lieuni, 

t^2Vi. 
Lli. Verner, piium. ^v, Etter» Ekbsen. 

« K .'/.O)' , 
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O. , I^ mu5, warg. 8v. och T. 
.. hund. W tfgm äl° intet annat än enffogS 

hund. ^unc?c>5, .hundar. 
k^uon?, l^I^. jiv. i)Us. T. Hau6. 
ttou/u, kr.ccs. ?. Hosen, bö^or. Häsor kallas 

t Skäne strumpor. 
,'lu^uluF. LV. humla. 5. Hopfen. 
c^uicre. L/. Ma, sachta. 
salio,L-v. Häppar,^7l>p7,l)äpp, spräng, danZ. 

, cavus. L°v. lhälig. 
, tarzucar. 8v. hwalf. T. gtwölh, 

I..av, t^ubmer. LV« huma. 

I. 
imo, ItZ. LV, och T. 1^. 

Ia.Lc erjam. V^lf. ssli, och, ock. 
)oki, 2Mai5. LV. s. ^anc^. 

2's', sir > iI6. 
Iscku, roZz. 5v. jacka, l^c^. szlcer. 
liken» eicio. . effar» fordrar, ÄZAiar, stär up 

eld af flinta. 
succ>. Ok. ?. Ioch. 
^liulio, ().iien5. Ost. 
Ils, parei, fader. Ilsncl, ilerk, H^rre och 

husbonde, kommer af Kl5. ordet, »5,^ sielf. k'>n. 
5c?e. ?<>>>, el2 sielf, 5rre fc^der, som instem^ 
wer med Göthifka ordet srr-,, fader med !la och 

ock ttcbr. Man, öswerens. Se mera uti 
Vrdet s,'nQZ och ai)Z. 

sätter» promirr^r?. ^cancl. jatta, läswa. 
^.2^». -eczunil!» LV. jemljk. 

K. 
Zk^Ski, klil'ko, Lä. ksZo, cuculus, Fv Gök» 

Kuckuck ^ Or, 
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LK. c^smnum. äv. SkadaLcarjan 
^c-ic^an, 

^srr^, du.ru^. LV. Kärra. ?. Karran. 
^cljo, c!Zmpmz. 5v. skella, en liten kläcka. 
I^cljz/nen och kellAvs» !i<5teu5 , ̂ v. ̂ ul, ?. gelk!. 

Lti. ke!I-lr. reikcu!,. giäll, bäfwergiäll, där^f 
giälla, snöpa. Giällmadur, horkarl, 
jemwäl gillje, T. geil. 

Lli. !'ln. (lurru, cafra. ^v. Get. Kidoch 
Killing. ^ancj. Geit, Galt, Hnstlot. 
xir» zLr. /VIcm. Geis. T. Ziege, Get, 
-NZ Killing. 

scurum. 8v. Sköld. »Siöblad, eme^ 
dan dct ser ut som ssiöld. Eljest kommer detta ord 
ock öswerens med tyska ordetSchilff, watlurör. 

!5>rr)u» vas in ^uo !?ulylum cos^ulAlnr. LV. kärna, 
^alci vio. Lv. Gillja, kättjaS; kuluillma. kjS-

eller kätögd, K>lu kätja. 
^.irl?u, Lv. kista. T. kiste, kaste. 
^^nrrllF, kli. Kyns!» cancjela, ljus, 8can6. kynd^l 

eld, uptända eld. 5v. Kyndil och kyndjlsmästa. 
kin. kycö, betäckt eld, ?<^ren brinner betäckt^ 
säsom wär rärf brännes pä äkren. Kyrri, tärf-
brändt sädeslanv, och Korren »ho, gior up eld 
i ugnen, är altsä kynda och k/r^n alt ett. 

^)Ims, tnZliz. 8v. köld, kald, T. kält,z häe 
af, förkyla sig. 

korri, laccus. 8czn<1, kur, Posse och Kodd^ 
kudde, hufwud-dyna. 
vicv5, by. c?aml)r. c?>l!. intagit rum, bosttl-

le och undanflykt. 6rTc. omgifwa, om
svänga , af cii, K7U. synes ännu mänga byar i 
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Swerige fätt sitt namn, säsom ^umkil, ny och 
gammal lcil, ^"ukkiile. 

I.. 
^SMMZZ, 0VI5. 8v. Lamb, ungt sär, Umds, 

T. Lamm, Lämmekcin. 
I anZ<i, k!um, trä eller garn, häraf efter 8rlern^>elmz 

mening I^ar.jvl^u5, 8v. läng. T. lang. 
ester trän är läng. 

Ull. I^kkun, 8v. steker, l^!5. lai^vian, 
Hnglos, I^iccan. T. lecktN, licken. (-r. 

Isiko. Ial!k, pi'^er. 5»v, lat. 
lar/Al, dröja, tredskas, 8cancl. latur. 

. M05, iacivles. 8v. lat, låter, sed eller art. 
Kcida, virrs ac lar. Pi-Ull. Witter och sedlg. 

l.silsn, viru^ero. 8v lastar. T. lästern. 
I^ainan, muruo, lains, muruzrio. 8v. länar, län. 

Vlif. leiclivan, . iZnan, likin. 5. ltihtN. 
I^ziken, muro, emirrv. 8v. stäpper, lä» 

ter. T. lassen. lailoc, han lät, lereri, lät, 
lekirli, läten. 
Lst. I^ari» liker, liberal. 8v. lös» l^lf. lau5, T. 
l»§. b'in. loijKs, 

, via nsviZ-mrum. 8v. Skiepöled. 
trancimlliraz marn. 5v. lugn pä sjön, 

I^avv, r^bulArum. 8v. lafwa. 
I^au^n, cano. 5v.lallar, siunger, I-ulQk, läc

ker,springa,glädja sig,ty siunga, springa och gläd
ja sig, följer gjärna ät. (?r. tala. 

I.s,!lun, eloqnor. I.--U5)», en widfkepelig läkare, 
som läser öfwerthe sjuka, och botar dem med nägra 
ord. l^ajsjaN) läsa, lära» I^aisnaus, som 
iäktt» ^.elZci, 

<vrda-L.ängd. ifz 

lul^us. jocu5. 8v. ^ck,V-eikirsri» lcker. 8cancl. 
leik, och letka, vilt. lel-ilc, och leikan, leka. 

!-eip2 ieake och pams, bröd. 8v. Limpa. 
kl^ibz, lilat» tilst, 

Leib. T. Laib. ?ol. cliliek. Rysk., 
I^el.ri, trons» tolium. 5»v. L-öfvlad. l^Ilt. lauf, 

Laub. c 
l^ina, iinum. 8v. llN, llNNk. 1^15. leinz. 
^Is)on, eo, teiiino. 8v. löper, skyndar. 8csncl. leis»z. 

c^ro. klött, 8v. lekaMtN, lik. T. 
L^iche, Lejchnam. Kr. kiött. 

tuncio. 8v. Slunga, T. Schlinge. 
, 8sl.i,O. 8v. Lax. T. Lachs. 
. im^vliru5. ^>v. och T. Lymmel, Lummet^ 

venin. 8v. läs, tillätelse, lupaau, läfwm til-
läter, T. erlauben. 

lure, lulirjcz, ^cclj ui^sz via?, wägslunga Utför backa, 
^v. lid, 8c<in6. t l.ci. 

terio, verbcrv. 8v. fläk, 8can^, Itolia. 1^1^. 
ilakan» T. schlagM. 

^5. 
IVIa » 5^nsm, aliams , rerra, ?uimu5 , ̂ jlZrd, 

Nekr. ?—5v. Ma, wätachtigt land, ma-
Sng, mahö, däremot mo, torr och starp jord, 
sandmo, pä Esmiffa, och mäcki pä Finska: Oo!-
I>8, back eller öerg, däraf k(exim2 uti Lappland 
de (?ere>8 tilhäll synes bemercka. Til ma kan 
ock föras marck, säsom ock Moras och Myra, neml. 
kiärr: om icke de snarare böra ledas af Scsnä. 
ordet Mar, sjö. Ma synes ock wara stamordet, 
til MS5, maclr, macier, Man, säsom af jord skas 
pad^ ^sr, mas, FcancZ. eller gammal Swenska^ 

K 5 MA«' 
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MZ8 , hoö ^erinZl^wic!: m»5 ix ju n.iku, <^e 
it er vi^z, d. ä. Man är ju dynga , dä han är 
döder. ?v^e5» I^se?, Nysk.l^uz ochl^lu» 
iic. V)!l. ^lanns, ^n>. Ic>5 I^an, mc»n, (^mbr. 
(^awlzr. m)?n häraf , 8v. Mennj-
s?ia, Dan. Menluske, ^lem. ^ei?ni5cc>, 
tennis!c, T. Menfch. P. T. Mmsch. S.^som 
Man sönvandlat sig til Myn hos ^amb,. och 
til Min hos Plattyssarne, santt Man hos Swen-
ssar, Danffar och Tyl?ar uti ordet Menniska, 
sä komma Finnarne öswerens med de sörra, at 
de kalla en menmskia i^min eller Aminen, och 
Esterne med de senare, som säga immens; med 
de främsta stafwelsens -K tilläggande, kanske af 
ordet iko, d. ä. mennisklig hud eller hull; som 
jordklimpenseck, hwarafmmniskian skapades: af 
m n och men är ock ätskilnaden kommen emellan 
Mez och i^les hos Finnar och Estar. 

8rOM2cIiu5. 8v. Mage, ?. Maaen. 
v?rmi<?. 8v. matk. T. Made. Dan. Mad-

di(5. VI!f. /^n^!c>5 I^sacla. 
^icn, sapor, maMan, lapio. 5v. smak, smakar, 

k^lt. m-iku?, maloa, söt, det som wäl smakar. 
IVsairo, j.ic. 8v. Miölk. T. Milch. kyl. ̂ ulolca. 
ZVsgliz5, byne. 8 v.malt. l5li. linnaler. 
IVIanaan, korrlir, msnaus, acjmonicio, 5v. förma

nar, förmaning. 
m^rrsr, pvllum. ^v. Mär, mächtar. 

Z^s? 5, equn, 8v. Märr. 8c.in6. IVjar, häst. 
l mez. 8v. Landamäri. 

^lerj, ̂ /sire. 8canc1. rnl,r. ^)I5. mzrei. dambr. mnr, 
mere. ?. Meer. Rys. more: hit bör 

ock föras 8v. moras, myra, 1^15, marilair. 

Ivlöt? 
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M.ic?jäu5. 8c^n<!. MÄN, wät, L^cicia, N.K' , 
!)>unnzr. > 

'ci. iisuum. 8v. Mtrcke, ScancZ. marck, Vilt. 
^arj<c>s. 
^uc.'k , 5!csn^. m^kir, mä e. 
^itta, m^nlur? , mirrzlt, meucir. 8v. nu.ll^ MÄre^. 

m?r ><lz, ,^'^i!i» nur3<i2» -L.. Maa^, lne^en, 

mel>5, förnuft, wilja, minne. 
Där^»f kli. .nelecFn minnsA och motten, täncker, 
8v. mäl, mäle, mäla. T. mclden. l^il. mar^. 
lian, rsla oih X^leljan fkriswa, Vlukon, täncka, 
^>clic,n5 tanck^, som alt är löftets werck, och 
hafwer sin gru i) i mi-!>, mens. 

^I^nl, MU^U8. 8v. mängen, marger, T.mancher. 
bitter. V)lf. maurnsn, 

wara bekymrad, ^lekr. bittert. 
^kur! a, <lLcIc:5. 8v. och T. Mord. VIl5. MZurrki mur-

mördare, murtie, ^li. murrs sarg. 
l^uris, m runis, trixuz, ^cj!»'s tlS<5tu. 8v. ̂ ör, murs» 

n m, murcknar, smalas. 
rerr^, ^ul vis. 8v. ̂ 1u!I. Dan. MUld. ^n^Ic>5. 

molc^» niulcjz. 
rrmllum. 5v. Miöd, ?. Meth, af 

fin. och kk. melli. honing och mellilaine, 
Bl, 6r. honinq. 

, m^»u, qwirn, l>n. Mölle, T. Muhle, <5r. 
deraf och miöl. 

kl>r»lcn, murmmQ. T. murmeln. 8v. mumlar. 
coennm» !imu§« LV. Mudd. ?. 

Modde. ^ 
^U"l!, inae?r, 5v, Mor, moder. 6r. , ^ers. 

wa^er. 
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mscler. /^n^los. mecjei, mvclur. Krsnc. och 
muarcr, rnuvrer. T. Mutter. Krans. mere. 

!<2PS. umkiticu,, 8v. Naste, ?. Nabel» 
55-mla, cl^vus, spik, nagle, T. Nagel. 
I^zucs, b05. 8v. 9!öt. 
t>Iliuran, kli. N3IÄN. NcZeo. nauua, riluz, deraf» 

8v. Narr. 
d^aopi, apex cliZiri, na^in, levtter srr/^io, oa^ai-

scn, czliiZo. 8v. nappat Uti, NlUptr, näpstk, ns-
näpst, nuoppzn» nappar. 

Kiemt, siromonrvrium, 8v. 3?äS, udd. 
nalus, 8v. Näsa, T. Nase. 

nomcn. c?r. o,o^«, 8v. Namn, T.Namen, 
nsme. N2mc>. 

I^Iilcz, cervix. 5v. Nacke, ?. Genick. 
dl?ula, kli. nelcla, 2cu5. 8v. Näl, T. Nadel. 

V/If. nelillr. 
5Icicka, rvlirum. 8v. Näbb. 
t^oclceincn, kli. noZlilec, urrica. 5 v. NäZla, T. 

Netzel. 
t^uocra, Kli. oora, verco, 8 v. Not, Nät, T. 

Netz, Ulk. nsri. 
, kli, noll, lsAirrg, Kn^. n^jl, 8v. Pil. T» 

Pfeil. 
l^uora, 5unicu!li5, 8v. Snört. 

, celer , 8v. Snabb, snäll, 
Z^gs?. I^Iuokex, laris, 8v. noZ. 

t<urilen, murmuro. Lv. knorrar. 
nunc, 5v. Nu. 

0. ^ 
Ojs, nvus, l^ap. suc», L>v. Ä. ̂ .-aacl. s. -l'va 

^Aml?c. k^sn, »k». 0c/) 

<vrda-2.ckngd. 15? 

Or', ec^vuz aämillarius «5v. ()r5 och hvrH, häst. 
Or^o, orvvui, Oi-^>Kanu5» ^ader-och ModerlöZ» 

Arvs. Fcanc?. or, härd» örlog, härdt öde, 
(?r. ss^>«»o?. kin. orvvlc^en, gjöt fader - och M0-
derlös: giör arflös. 

Olu, kli. Ojuc, cereviliz. 8v. öl, 8can6. au!, 
I^err. aluz. 

0>.ks, arilia, 8v. Qjl, V/It. akla, 

?. 
?arra, k-rba. skiägg. ?. bart, slem. Part. 
?aica, inciulmm, stwrta, ^an^« ?aira, V)!f, ̂ a!^2» 

Omkr. paii. 
?e!cio, a^er, ^v. Felt, äker. 

czpuc, Hufwud, ände, Llir. ?en. Detzutan 
bemärck.'r ocksä , <5v. bu bo, säte, hus hem, 
l-lckr. 5"^ 2. L lunel. vs derföre lychtas ock män
ga byars namn i Fm-och Estland pä ?5, säsom 

I^urspZ» Oä-mps» t^anesiz. och i Twt-
rige pä bo, säsoin Tuslcsbo, Asbo, Trollebo, 
Siöbo, hwarmed de 6r.rkisse namnen öfwerens 
komma, 
l^taf bo kommer bonde, bua, byggia by, lika 
sä af?5, p<z Finska och Estniska x>M, det är, 
foglars och diurens bo eller näste. 

?iru» c!ia!zl)Iu5-> diefwul, I/I5. ?auran , är detsam
ma som perke! och ?erun, hit kan ock föras 
kure, helfwetis Guden. 

^exen, kli. pellen, verbero, L'/. basar, 
analys. t)earan. krans, lz.ittre. 

convicinm, sijlclcan, covicior, smädar 5/. 
belackar, bilaikan. 

^icui, kli. penj, peniksn, eracileL. -5^ stN, smal 
felN, Irs!^ ^tkcs, 
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?i!tcs, rellca, ?lki s?ix. be^. 

pil!',, r,b,a, Pipa, T. Pftiffe. 
kUlttiln, siliilo. ^v. witzlar. 

Tli. ?uisn. etsui civ ^. . spille^. 
k>oik3, fuer, 5v. Pojke, Dan. Päg. Lli.pnis. I^ett. 

xuij» 6r. men betyder pa Estniska Son. , 
fun^u5. ssprenrrio. ^v. bottn. T. boden. dtt> 

af?ok)ama, Norrbottn. 
?urls5, xo,cu5. gris. T. borg, utssurit swin. 
?ucl<i» c^s?«.r. 8v. och T. boct, t. bucca. k^r« 

"b^uc. Pä Estniska kallas en bock se oroet 
Kust, g-t. T. Zi^q^, som instämmer mcd 5c>j<. 
srboi'^v. dom, T. b. um, v/it. ö lZme, Hn-

^lul. Izeum, as bom kallas bol, stammen csf et 
> trä, bal, balckar, bi^lckar, pä Estniska 

Z^tlti6e» rcm^u5 anre .älluculum, mrz» Vlu. uticvon, 
bittida om morgon, an loi. ukri<j. 

^u'c», al?luramenlun>. Plugg. 
wcu/z, bord. diu<t, Ä >j;Ios. beoc?. 

?ssle lujZer, /»V, pä^Uppä 
?ul)i' va«i, ; burck, kagge, stasta, skäl, 

^csnc?. volu, kup, käril, Gullbolla, Gull.käl, 
bollahorn, dryckeshorn, flant. Iz^urelile. 

?/r?y. vi5 nott.iriie. Kv. bytta, Ira!. izvlce^ MtN 
pä Estniska betyder ^>rr,, tunna. 

.^rvklr, tcmvsslla. tlN. Kuo?<er. 
brackor, r. Lr.icc^. När de gjöras as 
Linnewäf, at dc räcka til fotdladet, falla 
Esterne dem plokir, säsom K^cr ^m. z< 
('ommenr. ?ecropc>l. ^so. berättar at 
Fc/rkerne dem brukat. Mtt? gjöras de kär» 
ta as stinn, kMs de h^or. 
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?sri5, 5v, bät. ^c.suc!. hat. 
k-

^ecunla, NUMMUZ, penningar, hwadan Fin-
nc.rne och Esterne detta ordet fät, är intet sä 
lätt at säga. Härtil synes l^ekraijka ordet 2) 
kunna lämpas, som betyder mänga eller stor 
»nyckenhet, och Finffa ordet kac, grad, eller 
Ksinu, det minsta eller nägot som minst är, sä
som penningar i swenffan, sä kallas af den min
sta delen däras, som är en penning. När sädana 
minsta delar dragas ihop, sä har af ordet Kae 
kommit ordet räkna, pä Tyssa rechnen, hos VI!5 
raiinan, hwarmed ralia öswerens kommer, lika 
som pä !aun, NUMU5 med numersre. 

Kaaca, cru^us, n«?n 8v. rä. 
titlcua, kaivo, lraAura m Zlacie. 8v. täk, 

isbrot. 
Um?5. 8v. r2 och rör, grenZ. 

^aura, serrum. 8c^n<j. räud, WUde, jttNMalM 
I^auda^ 1^,. raulie. rslm, s?ax. 8v. ro. 

lo^nor !>cancj. räda , I^ervora. 
IO4. rädu, tal. T. reden, Rede. vilt. rvcljim. 
^,c. runn^r, tala, här til kunna wära ru-
noi lämpas, som pä wära Griste-stenar 
tala, dem ^0. (^eorZ Wackrer- will draga 
af 5yl?a ordet raunen. !?in. runv, stalde-
qwäde. 

^enxzzz, gnnu1u5. 8v. och T. tMg. 
kcvili. zvello. 8v. rifwer. 
liepo, rskene, vulf>e5« 8v. räf. > 
Ixorca, 8v. Rätta. ?. Ratze. 8canc?. rstea» 
Ivniua, cl^fvrmiz, monliroluz» rums!» säkUNNig» 

^anci. kaumsr, stora osaNttliga jtttak, k-omu^ 
stor wanffapelig;  ̂ ^uvis» 
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^uvl5»^ii.k<ucZclr D.klt.köer» ii!iZv,8v.räg. T.tockttl» 
kulzcc». arunäo. 8v. rö, jäs. 
Kuocon, curo. 5v. rychtar. 
Nuotte, terru^o. 8v. rast. 
Kuvnz, canlkettuz, Wallack, Lli. tuun, 8v» RllNl, 

Dräp em. b. c. 17. LL. 
I^ulkiA, rul?eu5. ruica. rulze^o, 8v. röd. T. roth, 

lrs!. rsllci. frans. rvUAc» 
Z.ic28, c?jv«.5. Scanc^. rikur. <iv. rik. T. reich. 

farmenrum, iiwincn» t^rmenrcw5»8v. riS,risfull» 
Kacki, carcllus, en liten hund. 8v Racka. El)ejt 

heter hunk pä Finska cona. pci Ocirp», Estni^ 
ska ?en^wch en Walp pa Finska Häras 
kalla Ester och Finnar en imls wäg t^nicvrma, 
emedan de i gamla tider matte haswa brukat hun
dar, at spänna for städa, säsom Oit,sj<crne wid 
0 y strömmen ännugiöra ( se Oraklenbcr^ paZ. 
Z74.) i brist as-hästar, och sä längt stycke wäg, 
som hundarne kunde draga fram ett latz, cvrma, 
kallades penicorma» ett hunda-U.st.hwllket ord än^ 
nu i dag uti Est-och Finlani? brukas istellet för mil. 

; Iicms, ri^a. ^v. och T. strand. 
kslias, rurZuz. Sv. Traste 

8 .  V , .  
8ama»ic!em. 5v. ftmme, l^Is. 5amo^ 8amÄtciIic5» saM^ 

ma lunda. 
Lairas, ae^er, 8v. sar, sjuk. 
^alava, saiix, Pilträ, kallas i Skäne Sa!?, l^l. 

Larcsc^ runica» räck, och Pusärck, likkista, tfttt 
orden trärock,därafkallas likkistapä Tyska Sarg-
Pä Swmsta bemercker Särck, qwinfolcks Lin-

. tyg. Däremot betyder l^ame pä Estniska bäde 
särck och ssjorta, pä Tysta hemd, men pä Finska 
räck, jacka och kjortil. säki, 

<Z)rda - L.äng^. 

5sc!(i 5 taccU5, 5V. Säck, Vilf. 8s!c!c » llk(l sä pä 
t^elzr. <Zr. och stere andra spräk, undantagans 
des Estnistan, der uti Säck kallas korn. Se 
detta ordet frammanföre. 

8iemen» 8cmen, Säd, frö, T. Samen, k^kilvc. 
8amc>, L^tt. zemen, Icsl. 8sme, i ranl. 8?menc« , 

?vl« 8icm> I^^st. 5e>me» 
^eula, crilzum. 8v. Säll, T. Siet. . 

^ialme, oculux, deras 5v. st, st, 8csn^. 
ltÄ, T. sehen, V/It. 8s»bva. 8a»kvgmA. Verel. In-
^ex, lialctur, ögonsten, äfwM dttta vrl) 
flslcjur gär intet längt jfrän ^ialme och 8i!m5^ 
sä at de wäl kunna hällas före, at haftva tva-
rit i början et ord. Om nu werckordet tii auZa 
eller öga är axin (se under sä är och werck
ordet til si eller synen 8ilms eller ?i»!me« 

5-ca, Lti. Si^s, 8uz. 8v. Swin, sugga, T. Schwejli, 
Sau, 8veina, (^r. vx. 

8v. Sill, stkVMtNg. 
^ilar» 8vror. !^v. Syster, Vilt. kvviliAr» ^n^los. 8u-

lier, Alem. 8veiter ^ loteer. T. Schwejter. 
» 1.iru>>, 8v. Sida, T. Seite.. 

Lucka. tikiale, st^UMpa, Lit. 8vl<it, skor s0M ä?0 
gjorde af obarckat läder, säsom en sola under fo
ten, locci» 8v. Sockor, frsnl. 8o^Utt» 
(Zi-^ , ^'iu^jska stor. 

^uc>, ^alu5, kiärr, 80. pä Kzlmuclcisk^ 5u, 8ui» 
härmed instämmer lst, 8v. sjö» Van. sö» 
Vilt. 8g,i>vA, 8canci. 8i6l- och . sjö och haf. 

5^^ Salt»Vilt. 8alr. T. Saltz. 
Luonj, Nervuz. 8v. Srna, T. Sehne. 
Luru, Iu<Au5, luren» lu^eo. Sv, färg, förjet, 

L mw 



»62 Orda-L.ckngb. 

men pä Estniska betyder suren, dö, och 5mu 
den döde, eller lik. 

Ärpii fslx messoriz. 5v. Skiära. T. Sichel, 
, (?s!l. eller 8ers)e. 

!^s^. Svema, tamu!li5. 5v. Swen eller dränA. 
SM» lu^)U8. 8V. warg, kommer öswerens med 

^Kuss röfware eller warg hos de gamla. 

-r. 

>1spsn, Inrerimo, dräper, 8v. tappa, mista, scanc?, 
ta^s, förderfwa, vinic rz^sr mar^s mäN5 llc^nlemi» 
win förderfwar mängens förständ. 

^srvc, opu8' necclluss, tsrvi^en, in^iAeo. 8v» tarf, 
tarfwar, behöfwer. 

I^srcks, lkenutu. ^v. skarpstnnig, klok, starck» 
Islkins» malls» 5v. Deg, T. Teig. 
^Sliten» rrcmo. Sv. darrar. 
I^ins, liannum. Sv. Ten, T. Zinn. 
^SN22N, zalro. 8v« danAar, T. tantze. 
^ankua; vis inler ljuzz 5epC5. 8v. Tä, Tä. k!n. 

I^ie, och ktt. ̂ e, betyder deremot wäg. 
I^ervs, xjx 8v. Tiära. 
lomu, ^ulvis, tolmu. ^v. damb, rommsn ^ 

dambar. 
^uom, mors. T. Todt. 8v. död, härmed kommet 

öfwerens Swenffa lfrdet, däning och däna. 
^ull, eld, hos Lcicla» Tulj, ^ldsnamn. 

<drda-s.äng^. »6z 

^ubs, I^a^> csensculmv. ZV.Stll" 
ga. T. Stube. 

cclpes. 8v. Tärf. 
^"uri^io ^ kmeturn. DyNghög. 
^uN.incn» milic. 8v. Tufend. T. Tausend. 

l^uliZt-l, ror 15, eldbrand. 8czncl. Tunget, 
mäne, ny tungel, dä mänen ser ut, som en 
eldbrand. 
tnrerxres. 5v. Tälck. 8csn<^. 1"ulicri T. Doll^ 

metfcher. 
^een. klt. rcp^en. f-icio, n^o. gjör, arbetar. VI!i. 

rsujan^ ^N^lv5, cion. T. dum, doen, thun. 
(5r. Däraf. 

e.li. 'rö. labor, gjärning, arbete. 1^ojs4 
. scanc!. Dad, nu däd. T. That. 

, iZiia. 8v. doter. T. Tochter. vilt. kZourber. 
l?r. , häraf pä EjtNlssa ryckulc, piga. 

I^asi.1"sr<jnc), sneills. Zcsncl. Tärna, piga» 
^^lijs, inanis, vacuus. t/kjenner>, evscuo. 5>4 

tom och tömer. 

V. 

Vi!co och uloz, ulle; iorsz^ 8v. Ute^ VI!/. 
urz» T. autzen. 

ululo , tjuter, gräter. ^Vt WarZ, 
ulfwa. 

Viuni, 5c>rnax. 5v. u?n» VII^. sulrn. 
Ofen. 

L S 
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Vlpi», upialii. 8v. ypperst, 
^/rc» , M25» vir. Man , Karl, urkollmen, vililis, 

torrjz» manlig, tapper. ^LLncj. uru^ur^ man^ 
hastig, orädder. 

uncZicjue clausum. 8v. omfluten, däras 
kalla Esterna en omfluten sko, som ^bctäcker 
foten öswer och under, umbjzlcsne: Är altsä 
umU dct samma som umb pä T. och oni 

V/. 

^Vasrs' ^enculum. 8v. fara, vvaHrslliiiu» far
lighet. 

VVae!l.io , iter tacio. 8v. wandrar, xvselclsjz^ 
wandringsman. 

IValcis, porencia, nalkas. porens. 8v. wälde, 
tvtld, Wäld. 8c2NcZ. vslici. wäldt, n/alicla för^ 
mä. Waldsmene, öfwerhet. l'in. waluico, 
LLj;crsr. 

'Walia, cerS. 5v. wax^ T. tvachs. 
'Wannon, juro. 5v. swär, bannar. T. ver-

bannen. 
VVsunu» wanckurl, curruz, jzlaukrum. 8v. wagN, 

T. Wagen. 
ciiA0. 8v. wälljer. T. wehlen. 

vsl^ian, 
vveikene» f,arvu5 , liten. 

vvai^r. 
X7e5l, vverinen. aczu.i, -iquolus. 8v. watN, wat-

nig. T. wasser, wä§erich. Lc»nc!. vvate, >va" 
klu/Zlst 

Orda - 2.ängö. 

^VatZ5, iur, tys» Lcanci. Wargur. 5v. warg, 
Ulf. 

^Vsr^utnen» Lll!. vvar^>1ane Lv-Sparf. T. SptrliNg» 
^arrio . cutio^i- , harris , culio5. Lv. Ward, 

Wärd. vilt. War6>AN5» wacht. 
^Vzrczn^ moneo. 8V. Warnar, T. werne. 

nmkraculum, mrsmen, Wsrjeten, cueor, 
^v, Wärn, skjul, wärnar eller bewarar. 

^Vills, lana. 8v. Ull. T. Wolle, villu5, vclluz. 
^Vunz, vinum, 8v» Win, T. Wein, klir. 

Itia, vir^A» vimen. 8v. Widja, ris. 
^irca, msnus^ oKcium, XVirclcu, alacer. 5v. Wtrtk, 

och qwick, hurtig. 5zn^. VVirKt. dygd, konst, 
v^ukra maclur, dygdig Man. 

VVeilan, cano, Weilu, camilens. 8v. Wisa, säng» 

V. 

Vpriz» ?,'n. excellenrer. 8v. Ypperst» 
VtkZ, rul?i5. 8v. Hosta. 
^xi, kli. >x. O. Estn. VI», unum, 8v« itt, ett, 

men en pä Swenska fäs igen i ordet en. 
iimsinen ^ först, och ain, ein, pä Tyska, uti 
ordet, ainoa, endast, alit, VlriZ. e!<j ^ 
cz)', (?r. e!e, ki-, t-lckr. 

Flera sädana gemensamma, och uti Swen-
stan och Finskan, samt andra besryndade spräk 
sammanstcmmande ord, kunde til en stor mycken-
^et än finnas, om nägon, som Swenskan och 
finskan j grund förstär, och deras mälskilnin^ 
gar i Landsorterne sig hafwer bekant, wille gjö-
ra jtL omak, at dem ihopleta, sä at halfwa 

L z FinjlaB 
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Finskan torde blifwa Swenska: Men sä lärcc > 
denna samlingen, kanstje, wara tilräckelig, at 
deraf, och j synnerhet af sädana afgamla ord, 
som i Swenskan längst kommit ulur bruk, och 
utt Finskan äro hchalne, kunna fälla omdöme, 
om Finskan kan sägas, at hafwa warit i bör
jan enahanda spräk, och öswerens kommande 
med de gamla Leders spräk., efter deras me^ 
ning, som hälla före, at Sweriges och hela 5c-m-
ej,en5 första inwänare warit af det Finska folk
slaget, eller de försia 5c/rl,er, nemligm Kirer, 
r merer, Lvler sedermera (zjvcker och tycker, pä 
sina wiga orter, der de satt sig, kallade, säsom 
särskilte folckjkap, jämwäl Limmerier, Limbreroch 

^elrer, hwilke ock efter all liknelse af 
samma folchlkg äro utsprungne. 

ook?^l. 
Den 

I förra tiden namnkunniga 

Difländtska 
taden 

ĉ. > orpts 

U)ÄSTGRÄS,' 
Tryckt hos Kongl» 

c^onszli» och (5?mn. Boktr. 


