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A
Monfieur Le Lieutenant

MonfieurMARTIN LINNMAN.
A

Monfieur ERÏQUES CEDERBORG
PofTeiïeur a Wiby & W. Bohr.,

Mon tres cher Oncle

MOn ingratitude devroit être gravée dansle marbre, fi je laifiois. échaper cette occa-
fion, a vous dedier ces prémices de mes

etudes, puisque je n'ai autre chofè„ où je pu-
ifle vous témoigner ma gratitude, de l'afleéti -
on que vous; avez eu envers moi. ce don
eft bien pauvre> mais la lource, d'où il vient,
eft plus riche. Et pour mieux vous la mar¬
quer, il ne me relie, que les voeux, que j'
adreffe continuellement a Dieu pour votre
bonheur, au quel mon propre bien eft fi étroi¬
tement attaché. Je fuis jusqu à mon dernier
foupir avec Relpeél

Mesfîeurs

Votre tres humble & très
obeïflant ferviteur

CHARLES GVIL. SERANG.



Högåreborna och Dygdådla Fru»
FRU MARIA NORMAN

Min Hogtårada Kiåra Farmor,

Högåreborna och Dygdådla Fru
FRU INGA CEDERBORG

Min Hogtårada Kiåra Mofter

~ „ Jfrit;
Hor ock nu hvad jag begår,
Låt på credit mitt bli jfkrifvdt :
Denna lilla pappers gåfVa;
Mera kan jag icke låfva.
Lös och fafter egendom
Har jag icke til at fålja,
Pungen minär ockfå tom;
Hwad för råd fkall jag då wålja?
Jo, jag detta intet gifver ,
Faft jag deraf fattig bIi fVer.
Önikar Farmor mera godt
Hår i vrerlden, Gud det gifve!
Mofter i ettrågadt mått
Såll, wålfignad, lycklig blifve!
Farmor hundra åhren winne,
Mofter dertil åfVen hinne!

Min Kögtårada Kiåra Farmoders
Och

Min Högtårada Kiåra Mofters
ÔJmiukaflc Tienare

CARL WlLHtLM STRANG.



Bruks Patronen >

Ädel och Högaktad Herr

JACOB STRANG Robbertsson,
Högåhreborna och Dygdådla Frun,

Fru MARIA CEDERBORG',
Mine Högtårade Kärade Föräldrar!

OM omvårdnad for mina fpådåde ar, oförtrutenmöda vid deras tilragande, dryga omkodningars
frivilliga ucgifvande för min tilkommande väl¬

färd, med et ord: otaliga af Er, Mina Kårade Föräl¬
drar, bevilade vålgårningar, författa mig i Börda hå-
penhet cch tyftnad. Men, når jag litet efrerfinnaF,
huru Kår Fader, och örnfint Moder jag åger, hafVer
jag lättare,at finna mig håri. Uptagen nu åfven, med
vanlig gunft, at jag, fram för denna min Academi/ka
lårofpån, tecknar Edra Namn, Mine Kåre Föråldrar, ej
i den affigt, at derigenom återlemna någon den rin¬
gade vedergålning, för Edra mångfaldiga vålgårningar,
utan at dymcdeid: vila olmåahecen, med hvad mer
ån fbnlig vördnad och MrJek, jag i mit innerda fin¬
ner mig vara Mine Kåralte Föråldra-r förbunden. Men,
når nu aJi annat tryter, at fö ldara huru mycket jag
jrikyIdig år, Ikal jag genom dåndiga böner til allmag.
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ten anhâlla> at det mångfaldigt upfylles, fom ej af migåftadkommas kan» Ja, himlen be/kåre Mine Kåre För¬åldrar ftåndig våltrefnad och fåilhet> famt ucgiuce iinvålfignelfe öfver xMine Kåre Föräldrar, både i andelig.och lekamlig måtto ; Mine Kåre Fåråldrars år vare tal¬rika, och alla ålderdomens obehagelig heter från dem/kilda, fi at uti deras ftålle, af den milde Guden, dennåd belkåresj at med god hålla, få båra, de nu (nattannalkande grå håren» Önikar af innerfta hierta>

Mine Kårafte Föräldrars

Lydiglte Son
CARL WILHELM STRANG*



Min. Herre.
At, Idka, Vettenfkaper, Och. Älika. Dygd.

Äro,
Tvenne, Sårlkilda. Stycker 1, Sig. Sielf.

Men.

Borde. Hos. Alla. Finna. Lyckelig, Förening.
Ty.»

Uran. Den» Senare.
Aro.

De, Förre/Bara. Skuggvåik.
Och,

Föda. I. Samfundet. Kloke, Dårar.
Hos. EDER, MIN. HERRE.

Hafva, De. Vunnet, Sålfynt, Gemenikap,
Ty.

En, Lyckelig. Böjelfe.
Quicke, Snilles. Gåfvor,

Och,.
Sund, Upfoftran,

Hafva, Handledt. EDER.
Från. Barndomen,

Til, En. Ren. Dygds. Utöfning,
Och.

Kårleck, För, Vecten/kaper,
Edar. Omtanka At Tiena Allmänheten.

Har. Syflelfatt, Eder* Med, Utförande, Af, Et, Ämne,
Som,



Som,
Vid. Nogare. Gran/kning.
Ei, Lårer Finna, Bur/kap.

I, Allas, Sinnen.
Torde. Åcminitone. Förekomma, Sålfamt.

För, De. in/krånkcare. Begrep»
Eder. Blyglel. Och. Min, Oförmögenhet»

Hindrar, Mig.
Ac. Har. Orda. Något, Til, Edert, Beröm,

Eder,. Allom,. Kunnoga. Dygd, Och, Skickelighet»
Vare, Båftav Vitnet,

Om, Eder. Invertes, Halt.
Detta. Mogna, Snille. Prof;
Vitne. Om.. Edar. Lårdom,

Och.
Deila, Ringa. Rader.

Vare.
Et; Litet, Vedermåle,

Af.
Vår.. BeftåndJgA, Wånlkap,.



Monfîeur, ï

IL n'y a que peu de temps, que j'ai eu Phoneut devous etre connu, mais votre folide érudition, votre
honette conduite, votre agreable converfation ; &c

j'ofe dire, votre fincere amitié, font les motifs, qui ont
fait naître en moi Pinterêc finfible, que jeprensà vos
heureux fliccès; comme, li je vous avois été attaché
depuis îa tendre jeunesfe, C'efl: pourquoi, que je ne
puis m'empecher de vous témoigner l'ardente affedi*
on, que j'ai pour vous,|& de vous féliciter de la digne
maciere que vous ailés traiter. C'efl: l'avenir, qui
pourra montrer encore mieux votre favoir, & le pro«
fit-» que vous avés faic d'ecudes, vous mettra en étac,
non feulement de meriter les louanges, que vos amis
vous accordent aujourdhui, mais ausfi, de vous faire
jouir d'un bonheur, qui ri efl: dû, qu'au vrai mérite.

Je fuis Monfîeur,

▼ocre fideî ami*

Charles Jean Cadou.



Företal.

Ennifkiornas oumgångeliga tarfver åro
fnart räknade: men de omväxlingar, fom
deras föränderliga lyftnad, til lefnadens bes
qvåmlighet, prakt och nöje ônfkar, haf-

ra nåftan ingen ånda4 Det år fanneriigen Jett ibland
de fvårafte åmnen at utreda, hvadan mennifkiofiågtet
fåt anledning til få många förändringar i lefnadsfått,
och at fålla et riktigt omdöme, huruvida mennifkior-
ne blifvit lyckeligare i det wal de giordt\ Emedan
frågan år framftåld, bör hon befvarast men om alt,
/öm til en få vidlyftig fak hörer, icke kan nog får-
(kildtföreftållaSjhåppas jag at vinna benägen urfåckt,
når min Låfare beiinnar , at mitt giöromål icke år at
fkrifva en bok, utan framgifva en Deputation. Når
jag til den förra delens befvarande i denna fråga läg¬
ger det til grund, fom jag förmodar af allom årkiån-
nas för en af förfarenheten hämtad" lårofats, nemli-
gen at menfkeliga hålens egenfkaperbeftå ibland annat
deruti, at giöra nya påfund, och at alla påfund icke
göras utafen, utan åfraftmånga bidragadertil, fa at den
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ena gifver anledning, den andra förbättrar, den tre-
die uptâcker ett aldeles nytt utaf de förras påfund,
och få vidare; Så tyckes det vara fannolikt, at den
förfte werldenes lefnads fått warit ganfka enfaldigt,
och at mennifkio llågtet fedan under fin tilväxt af
folk, arbetat på den ändring, uti hvilken vvi nu fin¬
na det wara fläldt, Jag påffcår icke, at blott nyfi¬
kenhet upeldat denna påfunds gåfvan, fom likväl
håruti torde hafva fin ftora apdel; jag är lika få be¬
nägen at tro, det många påfund i fôrftone Ikedt af
en trångande nod, eller af en fiump, fom ledan blif-
vic fortfatte och förbåttrade, kanlke mera for yppiga
het, ån nödvändighet. Det år ock troligit, at min-
fta delen af de påfund, fom tjena til lefnadens be¬
kvämlighet, nöje cch pragt, Iåra hafva fåt fin början
under den tid, då mennjlkiorna lefde utom borgeli¬
ga famfund.t Ty , ofåkre för andra > fä innom fitt e-
git hushåld, flådde på en flyktig fot utom något viffc
hemviA, nögde at lefva i Aillhet långt ifrån hvaran-
dra, låra de icke haft tilfålle, at tåncka på annat, ån
livad til det dageliga behofvet tarfvades, hälft fom
de, tör hända, haften bedröfVelig erfarenhet, atde
icke altid i fred och ro fat niuta det til godo. En få
befvårlig lefnad kunde icke annat, ån föranlåta men-
ni/kiorna at uptåncka en båttre, nemligen törft ge¬
nom ôfverenskommelfè om ägande våldet, och ledan
medelft famfunds inrättande. Ifrån detta tidehvarf
fick lefnads fättet en annan utfigt. Småningom blef-
vo de varfe liufligbeten af en ftilla lefnad ; de kring-
fpridde bushåll drogo fig tilfammans för at bo tryg¬
gare, hvaraf upkommo byar och änteligen fläder;
ftåndig upodling företogs i Ikog och mark, fedan de
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icke vidare ftrôko omkring, och nyttiade naturen?
frikåffcighet: den ena lilla folckhopen började at um¬
gås med de öfriga, och fingo då alla fe huru de öf*
riga lefde: knapt blefden ena varfe den andras för¬
mån af beqvåmlighet i hus och bohag, innan den ans
dra wille hafva lika fådant, och kanfkie hittade på
något Låttrc, lom den tredje och fierde ån vidare
förbåttrade : fomliga hade tilfålle at upodia och flôgda
åt fig fielfva, då andra måfte anlita andras hielp,
hvarigenom handel upkom ; med et ord* ftillbeten gaf
anledning til beqvåmlighetens fökande, och mycket
folks fammanlefhad uplifvade påfunds gåfvan, fom
lämpade fîg fôrft til nödtorft, fedan til beq\åmlig-
het, och ånteligen til nöje och pragt: ju mera folc-
ket tiitog, ju oftare de omgingos med färfkilta folk*
fiag, delto fiera förändringar fingo de fe, fom i för*
fione anfågos för fåfänga nyheter, men blefvo ge¬
nom wanan förvände til nödvändigheter* Huruvi¬
da mennifkioflågtct, wid fådan fkiedd förändring i
lefnadsfått, giort fig ftörre fkada eller gagn, därom
tviftas äfven mycket* Sant är det, och wåra forn-
fagor befiryrka det tydeligen, at wåra förfäder be-
vifte genom fin lefhad, med huru litet naturen år
nögd, då wi åter med wår lefnadsart ådaga lågga,
at eftertankän vet ej aliénait, at til fitt nödvändiga
behof nyttia, utan jämväl lampa all ting fig til nöje
och beqvåmlighet* Jåmnföra wi wåra Förfäders lef-
nads fått, med wårt närvarande, finnes mårkelig
fkilnad: tyderas ringa enfaldighet i mat, minfkade ej
bålfå och krafter, utan tjente dem til lifvets förlän.«
gande, då wåra genom konftiga Kockar tillagade
mångdubbla anrettningar, til hvilkas förfkaffande,
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man måft befôka fîere Länder, ofta fliita lîfstîden för
bittida* Enfaldiga drycker woro dem ratta medlet >

til at fläcka deras törft, hvaremot en del ibland de
nu brukeliga, tjena mera ån de borde, at fornöta ti¬
den och fôrfpiila hålfan* Deras klåder af wilda diurs
hudar, woro tilråckeliga at betacka kroppen, men
wåra närvarande, för hvilka matkarna i Indien jäm¬
väl haft möda, göra ej mer nytta, fåflän hos fomli-
ga ftörre inbilning* Deras kojor woro endaft bygda
at fkiula dem för wådrens wâldfàmheter, deremot
åro wåra palafler fä flora och präktiga, at om nå¬
gon af de ålfta Fåderna finge fe dem , fkulle han hål¬
la dem för underverk» Samma merkeliga ikilnad
finnes, om man jämför deras ringa förråd af beqvåm-
liga husgeråds faker» med wåra dyrbara meubler £
deras gillen och fåmqvåm,. i hvilka den gamla Sven-
fka årligheten utgiorde flörfla nöjet, med wåra flo¬
ra gåftabod- Deras ben woro dem det båfla medlet
at fkaffa fig fort med,, hvilka wi nu på en nog kårt
wåg underhielpa * genom en beqvåmlig boningdra-
gen afmånga par utpryddahåflar o. C v» Men når
man betracktar faken uti. hela fin widd, med alla fina
omflandigheter, tror jag dock, at den meningen bör
winna bifall , fom låmnar wår nu warande tids lef-
nadsfatt företräde framför den åldfla* Ty låt wara^
at folcket genom hushåldningens upodling, hugfäl-
lande til handel och winfl* lyftnad efter nöjen och
prakt, blifvit illfundigt, girigt, obarmhertigt, hög¬
färdigt, med tufende fiera laïter; få tror jag dock,
at man icke med fkiål bör eller kan göra den enfal¬
diga framtiden fri för fadant okynne, faftån den när¬
varande werld torde dermed i ftörre måtto wara be-

fvårad



fyårad. Dåremöt år det otrifvelaktfgt* at, (om det
med fkiål råknas för mennifkliga Hålens förnåmfla
prydnad, at wara upodlad igenom wettenfkaper, få*
fom hvarigenom hon aldrakrattigaft blifVer öfverty-
gad om fina fkyldigheter, både emot Gud r fig fielf
och fin nåda 5 Så har lefnads fåttets inrättande til be-
qvåmlighet, nöje och prakt, i hög måtto bidragit til
et fa nyttigt ändamål. Låt OiT underföka en och an¬
nan wettenfkap, (å (kola wi finna fanningen båraf*
Aldrig år det troligit, at AAronomien (kulle hafVa
blifit påtånckt, om icke årstiderna varit nödige at
utmärkas för jordbruket, och wifla marken ftadgas
på himmelen för fege!konften. Huru fkulle wål
Chemien och Phyfiken upkommit, få framt icke men-
nifkiorna börjat at hantera berg, (len och jordarter,
fmåltningar* fiudningar, oeh hundrade tals förädlin¬
gar ? Månne Mathématique, med des många tilhö-
righeter, hade blifvit uptånktefc om icke bygnad,.
arbete» redfkap och dylikt, hade rögt mennifkians;
kropps krafters otilråckelighet \ flera wettenfkaper at
förtiga* Om wi jåmnföra tilftåndet af alt fådant hos
ouphyffàde folkflag och barbarer, låra wi finna de
fenare wara enfaldige oeh dumme, blott derföre, at
de lefva med det fom naturen fielfkrafdt gifver, då
de andra åro fluge och uphyffade derigenom, at de
tvinga naturen. Hvar och en förftår låtteligen, at
min mening icke hår år» fom fkulle förbemålte wer»
tenfkaper blifvit fyftematice utarbetade af hushållare,,
utan at fluga mån fat anledning, at hårutaf utleta re-
glor , och bringa wettenfkapen i en tilbörlig ordning*
Ja, jag kan icke tydeligen utreda, hvad flor kraft
fammanlefnad har, at tillkapa fniilen, men det finner

A 3 ' man



man, af en ftåndfg erfarenhet, àt den, fom bor fôr fig
fiqïf i en ödemark, år merendels enfaldigare ån den*
fom har umgänge med andra : en iandtman år mindre
driftig at företaga något ån en ftadsman: ffnårre flä¬
ders innevånare åro mindre polerade, ån folkrikare
ftåders, och få widare; korteligent om hvar och en
hos fig fielf öfvervågar fåken, år jag wils derpå, at
han icke wil önfka fîtt lefnadsfått i fàmma tilftånd, fom
wi nu befkrifvit Förfädernas, utan glad öfver de för¬
måner han nu kan njuta, lårer han ombeflita fig, at
hålla den medelvåg, fom en fund fedolåra förefkrif-
ver, Jag lågger mig icke fåledes om bord med de
tvifter, huruvida Prakt kan åga beftånd med fedolåran
eller en rått Statsklokhet t fådant kan lâfàs uti Melons
Eifai politique fur le Commerce 8, 9. med flera. Det bör
jag dock anmärka, at, når prakt anfes, fåfom nyttig
i et borgeligit fàmfund, uteflutes dock därifrån all
den prakt, hvarvid främmande Stawr något fÖrtjena,
och deremot kallas den endaft nyttig, fom fyflelfåtter
landets egna innebyggare, och kringfprider de för¬
mögnares penningar, fa at de komma de fattiga til un.
derftöd. Mitt åmne år derföre hår, at göra et ut-
kaft til praktens Öden och omfkiften i Sverige. Gyn¬
na min Låfare, fom du år vvan, mite ofkyldiga
förfök.

Förfta



Forfta Afdelningen
Innefattar

Den äldre tider, och fträcker fig til Konung
Gullav I* Regemente»

§. I.
f yl T Sveriges förfte Inbyggare, ej gåt långt/"% från den naturliga enfaldigheten, kan af fle-^

re ôfvertygande prof nogfamt fkönjas» Ty,
at ingen läckerhet varit i deras mat och dryck,
intygar Herr _ Gancellie Rådet o. von Dalin, i fin
Svenfka Hißoria i Tom* p, 27p. dår han fåger, at
de gamlas fpis var hafre bröd, torr fi(k, rökt och
fpekt kiött* vildfoglars ågg, fom på fkiår och hol¬
mar nog vankade, fommanluppen miôlk» fmör, oft,
villåplen, och flere landfèns infödda frukter. Dryc¬
ken var antingen miölk, eller tilredd af fåd och
frukt, fom öl, muffc och rriiödj hvilka fenare dock
endaft af de mågtigare brukades* Til bröd be-
tiente man fig af flåt fåd, ty vårt nu varande al-
månna hvete, år förft i XV» Seculo kommit i
bruk, ofvan Kålmården, fom beftyrkes af Pafven
Pauli den andras bref til Bifkoppen i Stregnos 1466. i
hvilket han biuder, at triticum och fiiigo, likfom
annan ny frukta fkulle komma Gudstienften til godo,
och ges i tionde» Litet förr ån den Catholfka få¬
ran utrotades* infkaffåde munkarna til klåftren frukt-
trån. At åfven några blifvit bragre til Veftergöc-
land*fynes af det, fom fhdgasi Veffgöte lagen, thju-



va bolkår fol» 2ï« om flöld uti äple och trågårdi
annars* m* m* Det är troligt, at deffa hafva varit,
ibland de få förråd, fom man då kunnat nyttia til
delicer vid måltider* De förnåmfta drycker, fom
man brukat denna tiden, hvilka ock nyttiades vid
Kongliga bröllop, voro vin, miöd och öl, hrarom
Rimkrönikan yttrar fig, at vid Konung Birgers, och
Prinfeflan Margaretas Bröllop vankade ;

Mioà och bl och Kiorfedrank,
Och vin lade rbdt och blamkt -jnQhSiU. m > 3%;

Hvaraf man har fkiål at tro, det delta drycker
varit ganflca fålfynte, och ej nyttiade af hvar och
en* Til detöl, fom då brygdes, brukades icke almånt
humla, utan pors och viidhumla, fom då war högt-
iridlyft, fes af L* L» B* B. G. 4p* och Sudm. L*
B* B, fl* 26. Ty at anlägga ordenteliga humlegår¬
dar, kom icke i bruk, förin det anbefaltes i Vexiö'
ftadgan 1414- §• utan hämtades humble från
Tyfkland. Hvad fparfamhet brukades vid deras
lamqvåm, vifar Gotl. L. 1. 33* där det förböds dem,
fom åtfölja brudvagnar, at dricka flera ån 3 fkålar,
och at intet kåril fkulle vara ftörre, ån en half fkäl
til det högfta, utan tvifvel derföre, at bruden icke
måtte komma i fara med druckna ledfvenner* Ful-
komlig uplysning om denna tidféns lefnads fått, är
fvårt at med fàkerhet gifva; Hiftorie Scribenterne
röra föga hårom, utom hvad redan anfördt är, och
de gamla lagar, til hvilka man haft tilgång, åro åf-
ven rått korta i denna omflåndigheten,

'
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2. §.
De fôrfle klådebonader hafva varit rått fa en¬

faldiga fom maten* Djurens hudar och fkin ut-
giorde, alt: Men med tiden hafva flere tükommit.
Vi finna redan i de gamla Nordifka fagor omtalas
filkes klåder, med guld befluckne och med guld
knappar: åfven klâdningar af Engelfkt ldåde* Se
EigUrts Saga. Uti Kon. Magni Privilegier för flora
Kopparberget af âhr 134*7. omtalas allehanda tyg
och klädnad, få (om Ipärft , Kortriß , Föfyrß, thörniß,
Kirfkot Markiß med flera. Hvad Façon brukats på
deras klådebonad, dårom vet jag ingen ting vidare,
ån hvad de gamle målningar gifva vid handen, fom
ånnu finnas i några gamla Kyrkor, ånfkiönt de
fiåfta, til Hifloriens merkeliga affaknad, åro nu för
tiden gömde under hvitlimning» Qvinfolcken af-
bildas dår med långa klåder, famt hufvudklåden el¬
ler huklån. Manfolcken med korta tröjor, famt
underKåderna i et ftycke med flrumporna* Se
Loccenii anticj. Sveogot* L. 2, §. 20* Fårgorna på
klåderne hafva mefladels varit blå, gröna, gula och
lefverbruna. Men huru deras beväpnade mån voro
klådde, dårpå hafva vi ånnu et vackert monument
i behåll uti Stockholms Storkyrka, dår Riddaren
S♦ Giöran fitter till håft uti fult harnefk Bilden år
dicgifven afSten Sture'den åldre, år 1494» och giord
af en bildhuggare i Antverpen, Meffenii Scond. illußra*
ta Kom. 4, At de hållit fina klåder för mycket dyr¬
bar egendom, vifar Herr C. R. O. von Dalin i fin Sv. H.
i Tom* pag. 275* Når kläden och tyger blefvo
något mer bekanta i Norden, räknades de för en få-
dan yppighet, at ingen feck bruka dem, utan i an-
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feende til fin egendom, til exempel at den fbm ägde
80 lôdige mark filfver, vare (ig gift eller ogift , må
bära en vacker klädes, tröja; den fom hade dubbelt,
må bära kiortel eller rock dertil; den fom hade fy-
radubbelt, må hafva tvedragen eller dubbel; kappa,
men ej fordrad med gråfkin; den fom hade fyrahun¬
drade, och deröfver > må bära fritt alla drägter, och
lärde män må kläda fig huru de vilja, Qvinfolckens
kläder räknades partais^ hvarmed förftods kiortel
,och tröja,, oeh var det ej lofgifvit, at gifva bruden
fiere par nya kläder ån 4. L. L. Giftm* B* C- 7*
Kon» Magni ftadg. 13. 4$. ipg* Men huru dyrbart
värde fattes å kläder fes i Goth L. c. 24. om arf;;
ty Raithcleti, fom uttolkaren förklarar, vara Rid
eller håflkläde, (kulle wid arf fkifte (kiåras fönder,
men icke i mindre ån fyra delar* At de likväl haft
guld och fiikesband, fkarlakan och bladragnwg, fbm
uttolkaren giör, til lårft med blå ränder eller rofor,
fes af Gotl* L. C* 6<$4 Men hvårföre denna blå-
dragning (kulle anfes för få dyrbar, derril fer jag
icke annat fkiål, ån at tör hända indigo fårgen, fom
den tiden icke kom annan väg til Europa, ån genom
medel; hafvet, varit öfvermåttan dyr. Visby borger-
fkap, fåfom den tiden (farka i handel, torde och
hafva fnaraft varit underkaftade, at befmittas af främ¬
mande (eder, derföre var dem förbudit at giöra flera
kläder om året, ån en til bröllops, men den (kulle
wara utan alla krokfnidningar. Gott. (L E* L* 4.
p. 1« C. 6. Bruden (kulle icke heller fä mera än 2
par kläder; Brudfängen med fin förlåt, fick icke
wara af dyrt fidentyg. ibidem 7. C. mfliaft filfver
brukades då på kläderna; Men Fruntimren fick lik-

väl



väl icke braka annat ån ylkior, gördlar, fpånnen ock
Knappar, men inga border. Ibid, C415, Ty, ibland
Klenodier, räknades då guld och filtver, ja ånda in-
til guldringar. K.M. Stad. ij45.* .5* Om de
gamlas guldringar på armar och händer., fe Affiffir
Biörners tra&at i det åmnet. År 1489. utgaf Sten
Sture den åldre, en fynnerlig Stadga, angående yp¬
pighet bland Adelen, fom börjat at hålla fina fven-
tienare för koftbart, i hvilken fladga klagas, öfver
nya leder, fårdeles med klåde och penningelÖn
til tienare, mer ån i förfådernes tid, då likväl fat¬
tige fvenner voro rikare på håfvor, guld, och filf-
ver, hvilket i fynnerhet dåraf kom, at fordom för¬
tärdes ej få mycket i onyttigt öfverfiöd och ofo-
der med uthuggna klåder, och dylikt mera.
På det nu alla , jåmvål fielfva husböndren
måtte hlifva vid bröd, få fladgades, at ingen rid¬
dare eller knape, fkulle gifva en Ikytte, fom Var
färdig med håd och harnefk, öfver l6. marek i
klåde och penningar, hvart f år en håfl, men ej
drygare ån 20 marek och hvart annat en arm¬
borst. Det var ock få mycket lyckeligare, atman
i denna tidfens hifiroria, icke finner mycket (tåt om¬
talas: ty de hade föga handt^årkare innom landet,
utan alt, åtminftone det dyrbarare, togs utifrån,
efter fom hår voro inga andra , ån de aldranöd-
våndigafte. Dock finner man, at guldfineder varit
åfven den tiden hårftådes kunnige, fom Hcrvara
S♦ intygar p. 144.
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3# §•
Vårt Svidjoths förfta innebyggare, hafva åfven

med fina byggnader, nogfamt låtit förftå, med hu¬
ru litet naturen år nögd« Bevis hårpå lemnar osf
Herr Canctllie Raäet O. von Dahlin i fin Sv, KH I Tom«,
pag« 577« där han fåledes yttrar fig: „De gamle
„fvenfkas hus voro mycket enfaldiga, inga flora by.
„ar funnos i fcandien, utan blott enftaka gårdar,
,,och måft fmå hyblen, fom af biålkar och illa hof-
„ lad fkog fàmmanfàttes. Gudar och Konungar voro
„ lyckeliga, om de fingo bo innom tiocka gråftens våg-
„gar, med 1er iåmmanvråkte, medan flörre delen af
,a menigheten, fkygde fig för himmelens hårdheter i
-„ufla tråkåjor, med windögon, gluggar eller fönfter
,, på taken, och ftundom ner i jorden, eller i bergs-
„refvor« Hôfdingar och förmöget folk hade dock ftör-
„ re tråbyggningar>med flera wåningår eller loft och hö-
,,gatorn,fomi fagor och gamla vifor nog omtalas« Alle
Kongflige falar i Norden woro måft like; dörrar vo¬
ro på både gaflarna, och bordet flod ånda långs med
rummet: I öfter och wåfter, ftod altid byggaingen, och;
Konungens högfåte war mitt för bordet mot foIen„
fbm fes p« 278« Docklikvål, oagtat detta enfaldiga
byggnads fått, finner man afhiftorien i denna perioden,
at åtfkilliga byggnader, upreft fig efter hand ur fitt
intet, fom Stockholm,Upfala, med flera, fom ifrån hyb-
blen, blifvit förvandlade til prågtiga bonings platfer«.

4*
Befkaffenheten af de gamlas husgerådsfaker kan

fès hos Cancellie Rådet O, von Dalin i Sv, Hißt I, Tom.
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pag. 279* fågert matkiårilen woro wål ftundom af
Metaller, men merendels af trå* Uti Thorfien Wi'
kingf Saga pag. 83. omtalas, at et tråg med gröt fram-
fattes, med en fked i hvardera anda. Man drack ge=
menligen urftora horn, dem de förmögnare låto beflå
med guld och filfver, fès af Götriks Saga pag. 204»
At man och haft til dryckes kiåril filfbägare, intygar
Affe/for Biörner i Företalet til Konung Rolfs Saga. Så finner
man ock uti Herauds Saga pag 33, omtalas en gullbolla
eller fkål, få ftor, at4 karlar hade nog at dricka ut henne*
Men at defîà omnåmde husgeråds faker warit rara,
tillika med andra fom kunnat finnas, bevifes af Konung
CARL Knutfons Teftamente åt fina anhöriga 1470*
i hvilket han tilordnar wift åt dem alla, och bland an¬
nat, fick hans Dotterdotter, Kerftin Gyllenftierna al¬
iénai!: en fiolbrun filkes borda eller bänck- dyna* Go¬
da Svärd höllos, befynnerligen i åldfta tiderna, för
dyrbar egendom, ty de woro fvåra at få; man gaf
dem wiffa namn, fom tirfing, rifanöt, mifteltein, lkrep,
nagelring, mimunger, mannatyr, angarswadel m: f::
fom Verelius omtalar i noterne til Hervara Saga; Det förft-
nåmde war ganfka prågtigt, ty, både falte, handkaf
Ja, bålja och fåfteband, woro af guld, fom fes af
Hervara Saga 2- Cap; De (fe förenåmde fvärd tillades
och för wårdets fkull, någon förunderlig egenfkap,
fom til exempel at aldrig blottas utan bane, at bita
likfå wål på järn, fom på kläde* Deras fkiöldar woro
flundom i'Örgylte* Hervora Saga C*i 9. En med i£ öre
guld på, omtalas i EigfSaga. Pilar woro ockfå mycket
rare och dyrbare, under tiden förgylte» Orvar oâdes Saga:
Och fom måfta egendomen den tiden beftod i wapen*
få blefvo de ock, barn och barnabarn förbehåldne,
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fom Herr C R. O, von Dalin i fin Sv, Hiß, I, Tom^ fag, 64,
wifar. I fynnerhet befkrifVas de gamlas wapn af Ren-
hielm i noterne til Thorß, Wikingsl Saga. j>ag 74 och de
följande. -

5- §.
Alvârfàmheten fom måft öfvercns kommer med

en ftilla lefnadj förgäts intet af wåra äldre Normån,
utan hade fitt rum i deras gillen och famqvâm. Wid
deras bröllop gick hederligen til, men icke ôfverflô^
digt* Under tiden giordc de fig dock luftige* De
drucko i kapp, och upfàtte wad, twå och twådruc-
ka famman, (er man i orvar Öddes Saga och Eiglerts Saga.
Brudfkaran war antingen til häffc, eller ock brukades
wagnar, fom fes af Gottl. Z* C. 24. och lärer hafVa
warit wanliga bondevagnar* Huru brudklådren voro
befkaffade, les i famma c, men med matredningen tik
tog yppigheten efter hand t ty den infkrånkningen
fom giordes häruti i GotL L, var ändå nog knapp*
Wi fe dår, attil brude fångs upbredande beftods 6.
fat, til bröllop 40 fat, och fkulle hvart fat icke kå
fta mera ån 2 lod, förmodeligen filfver; andra dagen
fingo de hafva 25. fat* Gåfterna förde dock något
med fig i bröllops gården; men fådant var ochfain-
fkrånkt nemligen til fyra rätter och en torr oft: h var¬
emot det bröd, fom kallas rå, fkulle afjfkaffas« ibid*
C, 14. Skilnad var dock emellan förmögnare och
fattigare brudfolks ty de fattigares bröllop höks på
föknedag, och tillåts då icke få många fat* ibid* C*
17. wid barnsöl tilftaddes 12 fat. ibid* C* 18* Den lå¬
genhet Wisby ågde at idka handel, giorde åfven, at
vid de dår anftåke famqvåm, brukades kryddor eller



(petferier, når ingen måltid hölts, Som faten vid
deras gåftabud voro (liftade til wift antal, få var det
(amma åfvenlag för gåfterna, och flera fingo icke bju¬
das* L, L, Giftm* B, c. och St, L. Giftm. B, C7. Ko¬
nung Magni Stadg* 1345. § 16 Herr CaneR, O, von
Dalin, vifar i (in Sv. H. 1. Tom, pag. "285. at vid de¬
ras bröllop gåt ganfka enfaldigt til, ty fedan brud¬
gum och brud fatt (ig ned, med fine gåfter, och ef¬
ter förmågan plågat (ig, drack man af gladt mod, bå¬
de gudars och kampars (kålar, utan at förglömma de
Iefvandes, fom beflod deri, at man drack andra dagen
brudfolkets eller danneman och danneqvinnas (kål*
Man hade ock fioa hvarjehanda (pel och fina dantfär
och lekar Men huru ringa tycke de ågtför mufik,
kan derutaf(lutas, at deras lekare och fpelemån blifs

ra¬vir anfedda med et (lags föragt, och deras l'if ej
knade lika med andras, utan dels dråpare blifvitr (träf¬
fade på löjligt fått, fom fes af Vefig. l, d. w, B, C. ig.
Når en lekare blifver dråpen, (kal hans dråpare bötatil hans arfvinge en 3 åra otam qviga, hvars fvans år
rakad , och med ifter fmord: han (kal och kiöpa ho¬
nom nya handikar, och nya (kor, begge fmordaochhala: derpå (kal arfvingen följa qvigan up på en hög,och taga (Vanfen i fin hand, en af de närvarande (kal
då med pifkan, gifva qvigan 3 (lag, håller arfvin¬
gen fafthenne, (a (kal han få behålla henne fom fin egen>
dom: men (låpper han henne,, få mifter han all (in
fordran. I famqväm brukade man at roa fine finnen
genom hvarjehanda fpel, fom tärning, handtaflel el¬ler (chack famt bråde, (om Hervora. Stigan intygar pagVp<5, 147. I gamla Sverige var och vanligt at dricka
tvemening, det var at två per (oner, ftundom man

och
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och qvinna voro om en båggre, eller fkål at gôfa
hvar annan belkied; det var en hoffèd om qvållarne^
Se Sturlejons Tngl, Saga4 C 41,

Andra Afdelningen,
Tager lin början vid Konung Guftav i. an-
träde til Regementet, och flutas vid

Drottning Chriftinae Förfta
Regements ihr,

i.

ET wacklande öde hade flera åren bortåt warit rå¬dande i Norden , når den ftore Guftav, med fin fè-
grande hand förfat te Fäderneslandet i ro, för utvertes
fiender, och innom des landamåren , förvandlade eo
catholfk myndighet, i lydig undergifvenhet, Denna
Makalôfè Herrens kloka och förfigtiga Regering, har
warit orfaken, at Sverige uti Hans tid undergåt
en ftor ändring, få i alt annat, fom i fynnerhet
hvad hushåldningen beträffar. Et utarmat land gör
likväl klokt, at icke föröka fit elände med andra
folksflags winft. Detta betracktade Kong Guftav väl,
då han i anledning af det befinteliga öfverflödet i
landet, ftadgade, at menige man på bygden, få wâl
fom borgare i ftåderna, ikulle låta nöja fig med



(ten klädbonad, fbm fåtter och föråldrar för dem
giort! ty han anfåg det at vara almogens båffca beröm
och heder, at de hafva deras åker och ång vålhåfda-
de, malt och miöl i lårar och mat i hufen» Stadga
d. 25. feb. 1546» 15b* Men wid hofvec hölts det
anftåndigt, at något mera lyfà i klädnad,och dårmed
likna andra håfi Derfôre når Dalekarlarna befvårade
fig deröfvcr, och anhôllo om at fådant måtte aflåg-
gas, uptog Konungen det likrål icke onådigt, utan
med lindrighet ôfvertygade dem, at det icke annor¬
lunda kunde eller borde wara* Loaen. antiq. Sveog.
L. 2 c. 20. Af Oeconomifka Hiftorien ter man, at
mycket den tiden blifVit planterat, på Sveriges botn,
fom tilfôrene måffc hämtas ifrån grannar. Alt fbm
hushåldningen, och umgänget med andra folkflag til-
tagit, har och prakten, jåmvål i mat och dryck ef¬
ter hand tilvuxit, hvilken och i wifs måtto, år et
teckn til et lands wåimåga och förmögenhet; Se
Prof Berchs almen. Hushaldning> Politie afdelning VII. C, 14»
§. Aftundan för prakt,fom hårrörde af ledlnad vid en-

faldighet, och fmak för andras bruk, hade wid den¬
na tiden börjat at föröka ändamålet af mat: jag me¬
nar, at utom det ändamål, at måtta en hungrig maga*
anfågs nu maten åfven böra förnöja en läcker gom,
ty en enda måltid beftod merendels aiment af flere
anrettningar. Drycken hade och börjat at förändras,
famt til fiere flag föröka fig, fom fes af Konung Jo¬hans bref til flotslofven i Stockholm den 22♦ Martii
I5#8i* hvari ftadgas, at ingen, wid högfta ftraf och
wår onåde, fkal fördrifta fig mot wärt Kongeliga
förbud, efter denna dag, at köpa något tyfkt öl,
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èhvad fïag det ôch wara kan, utan harva' dermed
fördrag, och i den ftad köpa fig malt och humla*
och brygga fig godt fvenfkt öl; Brånvinet fom, ai'
en witter penna, kallas menighetens fâgnad ochfôr-
dårf, kom under Konung Eric. XIV» in i Riket, fom
fès af Rikfens Höglofiige Stånders Deputerades Be¬
tänkande den 22. Sept. 1747. och har fedan den ti¬
den, dragit många millioner ur Riket får fpannemål,
fom dertil åtgått, famt åfven flutat, många des ålfka-
res lefnads dagar i otid. Vin fyntes nu af flera Ilag*
famt almånnare ån förr, fom tullordningarna, hvilka
i denna Perioden utkommit, intyga-

1. §.
Tiderna fom fö åndra alt, och î fynnerhet wål-

mågan, den innebyggarena i en ftadgad regering
började famla, och igenom handelens utvidgande
fökt at föröka, men kanfkie befynnerligaft, det of¬
tare umgånge, fom då med främlingen föreföll, bör¬
jade nu at reta åftundan hos fvenfkarna, fom förr
endaft ftråckt fig til nödvändiga klåder, åfven til at
pryda kroppen. Hvar tid har fina fårfkilta rånkefått,
och det fynes likt wara, at den tiden hôlts'àtfkil-
iiàd i klådebonad wara nödvändig, til at åtfkilja folk
af höga och nedrigare ftånd, fom de många förbud
intyga, hvilka i det tidehvarfvet utkommit, fålbm
Konung Jans bref til Borgmåftare och råd i Stock¬
holm, den 17» Maji 158^ deri han fågerC Eder
kominer väl i hug, at wi tiifårena hafva låtit förbiu-



da, de höga drågter, fom nu uti wår ftad Stock¬
holm, af gemena qvinfolks perfoner brukas, och ef¬
ter det wi ingalunda wele, fådant längre tilftådja,
derföre befalle wi eder härmed alfVarligen, I uppå
en almånnelig RådftufVudag, det fÖrbiuda, och fedart
låta Pråfterna derom lyfa af Prådike-flolen, få at in¬
gen qvinsperfon, fom anten fielf är afadel eller haf-
ver adels gifte, det wäre fig pråfte, flcrirvare» bor¬
gare, kiopmåns, eller andra wåra betienters huftrur,
fikola ej draga någon fàmmets môsfà eller tröja, icke
hålla nedan bälten något fidentyg, anten til kiortel
eller Ikörte, och the fom fÖrnämligaft åre ibland dem,
icke af båttre llag, tröge eller krage, ån fidenat-
lafk eller damafik, och på hufVudet kaprönikor eller
doker4 Uti lika måtto ikoîen I ock låta påbinda
det i (laden, at ingen borgare eller thet ftåndet lik?
måtig brud, efter fom för ftår, Ikole blifva pryd¬
de, med Kienodier eller fmycken med ådla ftenar
fÖrfatte, mera ån fom them fieKVa tilhörer, efter fbm
mycket, fom hicintils fkedt år, at de låna up guld¬
kedjor, och fmycken både af en och annan, få at
det fnart ingen åtfkilnad blifver hållen mellan ffcån-
dem Ofvanttåmde Konung beklagade fig och i
fitt bref, den £7* Martii 1589* til flotslofven i
Scockholm, öfver yppigbet i denna HufVudftaden,
at borgareqvinnor brukade Fruedrågt, fom (Iden-
tygs kjortlar, kasjackor 1 fammetsmysfbr &c. h var¬
emot de tilförene nôgda fig med follkiortlar af
godt klåde, och at mången af Kronans beticnter,
fom ej hade mer ån en Lått fpannemål i lön,
klådde dock fin huffcru, i filkes kiortel och fammets
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Tröja* Hertig CARL i fin Refolution 1602*
11* Julii* 14* §♦ yttrar % ock, at, om Adelea
mindre klådde fina huftrur, få hade de båttre råd
at draga på Herredagar. Alt detta intygar denna
tidens tiltagande prakt i klådert Men i fynnerhet
finner man praktens tiltagande i de almånna fam-
qvåm. Ty Konung Guftafs Kröning {Varade icke
på långt når, emot den prakt, fom, wid Konung
Eric XIV. Krönings Feffc, finnes hatVa warit bru-
kelig Ty Kronan beftåltes i Antverpen tillika
med Scepter, Äple och Svärdet, alt med Jouveler
befatt, åfven ir.fkrefs utifrån ftåteliga klådningar;
men i fynnerhet en för Konungen Viol-brun och
hvit, med guld och ådla jftenar på kragen, öfver-
toget och brämen på kiorteln* Äfven til Konun¬
gens behof, allehanda koftligt fidengevannt, fom år
fiden och gyllendok, gyllen och filfver Atlafk, Ca¬
melota och hvad mera fynnerligit och främmande
finnas kunde af allehanda flagj men i fynnerhet
rödt Viol-briint och hvitc, fåmt Viol brunt Karme¬
fyn iammet af det aldrabåfta fiaget och högfta får¬
gen. Äfven til Konglige Princesfornas behof, be-
ftåltes någre ftåclige klådningar, 2 (tickade kiortlar
til hvardera, åfven gyllenduk til bänkdynor, och
hyende, 2 koftlige Himlar med Konungens Vapn,
Damafklârft utaf det bredafte (laget, ti! Dukar och
Servietter, med en flåtelig Churkåpa med bråm m. m*
fom uttryckeligen finnes i Stiernmans K* Erics Hiito-
ria p* 321* och 22.



3* §*
Oacktadt de ftrånga varningar och förbud, föm

omåctelighet i klåder och husgeråd varit underkaffcad,
är dock det mårkeligit, at denju^do^Jam kunnat för-
ôfvas i byggnad, altid blifrit med blidare Ögon an-
fedd af lagftiftande Magten, ån at den lkulle in-
ikrånkas: och det med råtta, fåfom waraktig famt
mer ån den öfriga prydande det almånna* Hvilket
ock warit orfiiken, at under denna riden åtfkilliga
präktiga boningar, efter hand blifvit upbyggde,
fom Upfàla Slott, hvilket den makalôfè Konung
Guftav den Förde anlagt, och defs efterträdare på
inånga fått förbåttradt: Drottningeholm, Ekholm-
fund, famt flerc, hafva nu ock rid efter annan bör¬
jat at blifva makalöla hemvifh Stockholm och an¬
dre fläder började jåmvål at förvandla fina fordna
foiå kojor, uti flora och kollbara hus.

4- §•
Som lefnadsfåttet tiltagit i prakt, bar äflundan

efter beqvåmlighet warit deff följeflagare, hvilken
ock funnit fitt rum i husgerådsfaker ock meubler.
Tidernas omfkiften hade åfven börjat at förbyta de
gamlas enfaldiga matkåril, til längt präktigare ån
förr. Ty nu brukade man dertil båttre metaller,
och dem mer allmånt, famt dryckeskårilcn af filf-
ver«, Ty, til Konung ERiCS Kröning, infkrefs en
fkånkefkifva med förgylta handkannor, båcken och
fàltkar, fat, fkålar» tallrickar, liusflakar, med pipor
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filfverkannor, och flafkor, fàmt byxfâcksknifvar på
det kodeligade giorde, Tom fes af Sticrmans Konung
Erics Htftona pagt $2% Meublerna tiltogo ock ty,
i denna perioden, åro tapeter förd brukade, Char¬
les iïoger fågeri fin Svenfka RefebeiRrifning, at då
den förda Ambaiîàdeur från Frankrike D'avaux,
begårte audience, upflogos, för den orfàken, tapeter
på Stockholms Slott. Den förda öfvertåckte wagn,
fbm inkom i Sverige» hade Hertig Johan af Fin¬
land, med fig, vrid fin hemkomd från Ängeland;
ty förut brukade man alienad at rida» Flere flags
husperfedlar» fom nu funnos, blefivo mycket förän¬
drade, genom hvarjehanda moder, med tilökning af
nya flag til åtfkillig beqvåmlighet,

?• §.
Den inplantade kårleken hos mennifkiorna tij

umgänge med hvarandra, tillika med Förfynens
wifà fkickelfè, fom få lagat, at de nödvändigt må-
de tillita hvaran uti fina behof, hafva warit orfàker,
hvarigenom farnqvåm upkommit, hvilka ock feder-
mera, förökat fig genom hvarjehanda tilfållen, och
,åro nu nog allmänna» Yppigheten fom fnart in-
fmyger fig i de måda mennifkiomas lefnads * fått,
hade ock genom en gammal wana, börjat at blifva
nödvändig vid gådebud. Men det har ock vifligen
hållits före, at fad ån prakt kan tiildådjas at haf¬
va fitt fria lopp i de giöromål, fbm bero på hvars
och ens eget gottfinnande, deruti han kan giöra och
låta, få år [det likväl billigt, at de farnqvåm, til
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h vilka mari varder lika (om tvungen > rriåge an fl ållas
med all môgelig fparfàmhet, på det den mindre
fôrmôgne, fom likväl efter ftånd och värde icke vil
vi få fig fämre än den rikare, icke må utarmas,, eller
råka i förackc, Och derpå fyftar den författning,
fom utgafs emot yppighet vid Adelige Gåftebud> i'
hvilken förbjudas Solenne gåftabud vid Adelige
Trolofningar, bvarvid ej andra tilftaddes vara til«
ftådes, ån Föräldrar, Förmyndare, eller 2 a 3
wittnen; på landet fick hållas en Ordinair måltid*
Badftuguqväll och hemkom - öl förböds ike med
gåftabud. Skedde Adeliga Eröllop i Städerna, för¬
böds Soient inridande med proceff, itcm gåfters
famlande Mö-qväilen» och tredje dags TraÊfcering,
wfd Adelige Bröllop 5 i Städerna fick ingen mat¬
redning hållas, utan med ConfeÊfc och win. Pålan¬
det tilftaddes måltid med inridande, Mö-qvällen;-
äfven förfte och andra dagen, men tredje dag efter
frukoft, (kulle gäfterna draga bort, med mera fom
Förordningen innehåller, emot yppighet wid be*
grafningar, barn - dop och Kyrkiogång* Af alt

detta förenämde, kan med fåkerhet flutas, om
praktens roärkeliga til tagande, i Samqvåm

och Collationer.



Diflertâtionis hujus elegantifïïmae,
Pereximo atque Prœftantifîîmo

Domino Aufitori,
Amico HonoratifÏÏmo.

DUrn Inxum Patrice dodo in mcletematepingis 9

lngeîiii documenta aperis vigilisque laboris,
Oftendisqueßmul bene Te coluijje camenas y
Fortiter incaßris &dejudajjè Minervce ï
Gratulor ingeniumpulcra <virtute politum ,
Atqueßiper vera molitum laude labores,
lnjuper &voveo, velit altum Numen adejfe^
Semper9 amice, tibi, quo pramia digna

reportes.

< ■ ' { \ \ 1

rauca voce
cecinic

GUSTATUS KEBON.
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