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VOORBERIGT.

U» En^eljche Schrijver droeg, met eene vleijende
doorreden, welke voor den Nederlandfchen Lezer
van geen belang is, zijn Boekje op aan den Heef
George Liddell, eenen van zijne reisgeno-
ten, en was daarin heusch genoeg van te erkennen,

dat zijne reisbefchrijving van geene blijvende waarde
is, maar echter welligt, bij de lezing, enkele genoeg*

lijke uren verfchaffen zal aan hem, die meer voor
uitfpanning, dan om zijne wetenfchap te vermeer-
deren, leest: eene gaafvan nederigheid, voorwaar ,

niet alledaags onder zijne Landgenoten!
Inderdaad ook is deze vlugtige befshrijving meest

gefchikt voor zulkjlag van lezers, daar het togtje3

offchoon dan oppervlakkig, echter in eenen luimigen
trant, vrij onderhoudend en meéjlepend, is geboekt.

Deu



Deze verdienste alléén, heeft den Vertaler be-
wogen om hetzelve in onze taal te zetten; want,

wie toch leest 'er wel niet eens voor uitfpan-
ning, en zal het zich beklagen een paar uren

aan het doorbladeren van dit boeksken te hebben
hejieedl
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EEN TOGTJE

DOOR

ZWEDEN, ZtVEEDSCILLAPLAND enz.

******************

Uit Zee.

EERSTE BRIEF.

Beste Vriend!

Ungetwijfeld hebt gij u verbeeld dat alle onze
ontwerpen, aangaande eene reis naar Zweden en
Lapland , zouden te niet geraken; doch, wan-
neer gij deze letteren leest, zult gij echter alle
uwe twijfelingen zien verdwijnen, alzoo wij dan
reeds op den wijden Oceaan dobberen, en de
Zuiden wind ons weldra naar de kusten van
Zweden voeren zal.

Gij, en misfehien onze overige vrienden, zult
fpotten met onze romaneske onderneming; gij
zult gewis elkander, met verwondering, vragen:
Hoe toch is het mogelijk dat drie menfehen met

A ge-
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gezonde herfefnen konden gelooven op de ber-
gen van Lapland vermaak te zullen fcheppen;-
-of: Hoe toch konden zij immer op het denk-
beeld komen, zulk eene vreemde reize te onder-
nemen? Dan, waarde Vriend, verontrust u hier
over niet: wij ondernamen onze reis met ver-
maak en moed, en hopen die, in gelijke dem.
miilg, te zuHert eindigen.

Misfchien zult gij mij niet gelooven, wanneer
ik u verhaal dat wij ons, in de Kajuit, met onze
gewone'vrolijkheid vermaken, onaangezien het
afwisfelend loeien der norfche winden, en het
bruifen der bafeiï.

Een kort zeereisje levert eene aangename ver-'

fcheidenheid op, voofticm die gewaorris' op het
land te leven, en zijne genieting zou te grooter
zijn, indien hij zich van de zeeziekte konde vrij
koopen.

Het uitgebreide blaauwe nitfpanfèl, de liefe-
lijke dralen der zon, die zich over het water ver*

fpreiden, het fchitterend wit der zeilen, het fraai
betuigde fchip, dit alles levert een tooneel op
hetwelk nimmer ophoudt te behagen aan hun
die het grootst gedeelte hunnes levens in ecno
befloten dad doorbragten. Maar, wanneer de
grijzeZeeman het penceel opneemt, en ons zijne
ondervinding fchetst, hoe verandert dan het
fchilderduk! Het vertoont eene dormachtige

lucht,
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lucht, opvliegende baren, dreigende rotfen, ee:i
verongelukt Schip, en alle de ellenden aan het
zeemansleven verknocht. Dan, ik geloof dat ik
beter zoude gedaan hebben mij met zulk eene
bcfchouwing niet te verontrusten, reeds bj den
aanvang van dezen onzen togt.

Wanneer wij te Gothenburg aankomen, hetwelk
zich al fchielijk aan ons oog vertoonen zal, wil
ik u de aanteekeningcn onzer reis toezenden,
en, indien de gelegenheid mij zulks toelaat, zal
ik voortgaan met dit mijn verhaal, gedurende
onze geheelc reis.

Vertrouw echter niet veel nieuwigheden te
zullen aantreffen, want ik zal mij geenszins ver-
meten als een mededinger van beroemde Schrij-
vers, gelijk Coxe en Wraxal te willen op.
treden, Neem dus mijne aanteekeningen flechts
aan als waren zij alleen gefchicd en u toegezon-
den om uw verlangen, om te weten hoe wij toch
onze reis gedaan hebben, te bevredigen.

Wij vertrokken van het Kasteel Ravensworth,
eene Buitenplaats van den Heer H. G. E. op den
24 Mei jongstleden, en gingen denzelfden avond
teShields aan boord. Desnachts,ongeveer 12 uren,
gingen wij, met eene matige koude, onder zeil,
zijnde de wind W. N. W.

A 2 TWEEDE
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******* *******.*

Gothenburg 28 Mei.

TWEEDE BRIEF.

Jjoven alle onze verwachting, en als bij ver-
rasfing, kregen wij, eenige dagen flechts na
het afzenden van mijnen vorigen, die echter la-
ter was afgegaan dan ik wel gewenscht had,
reeds de Zweedfche kust in het gezigt; en alzoo
ik nu aldaar bereids aan land gedapt ben, heb
ik tijd om de pen weder optevatten en mijne be-
lofte te vervullen.

Ik verbond mij om u een getrouwverhaal van
onze ontmoetingen te geven, en het is daarom
noodzakelijk iedere omdandigheid, zoo als zij
plaats had, te verhalen.

Na ons vertrek van h:tKasteel Fijncmouth, op
de Engelfche kust, bragten wij de twee eerde
dagen met voortdurende gerustheid door. Ops
Schip zeilde van vier- en een half tot zeven en
acht mijlen in een' uur, Zaturdag, zijnde den
27 en, ontdekten wij, 's morgens ongeveer ten
6 uren, Terneufe, een Landpunt op de kust van
Noorwegen, bij den ingang van het zoo genoem-
de Kattegau Het land fchijnt hier zeer hoog en
bergagtig te zijn. Kort daarna kregen wij, aan

de
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de overzijde, een gedeelte van het Decnfche ge«
bied in het gezigt, en zeilden toen, met eene
luchtekoelte, voorbij de Scaw, alwaar zich een
vuurtoren vertoonde, welke koelte zich daarna
vermeerderde, zoo dat wij genoodzaakt waren
een rif in onze topzeilen te leggen, voorname-
lijk ook omdat de Zee zoo onduimig werd. Het
weder was zeer mistig en ongemeen koud; dan,
daar onze reis bijna was afgelegd, hadden wij
geenc grootc reden om ons des te beklagen. On-
geveer elf uren, des voordenmiddags, ontdekten
wij een baken, geplaatst op eene hooge en kale
rots, niet verre van de rivier Gotha gelegen. Op
deze gure plaats houdt zich, alleen uithoofde
van zijn beroep, een Lootsman op, blootge-
d.ld aan alle de aanvallenvan het barre luchts-
gcftcl, alzo hij hier de Schepen op eenen verren
afdand ontdekken kan.

Zodra wij hier gekomen waren, hcischten wij
eene vlag op, tot een teeken voor den Loots;
fpoedig gehoorzaamde hij dit ons fein, en dien
zelfden namiddag waren wij veilig in de haven
van Gothenburg gebragt.

Nadat wij aan land gedapt waren, namen wij
ons middagmaal in het Engelsen Hotel, en na
hetzelve gebruikt te hebben, vonden wij ons
aangenaam verrast door hetr voorkomen der
Koets van den Engelfchen Conful, dien wij ons

kom-
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kompliment hadden afgelegd; met welkeKoets wij
naar het huis van den Heer Smith reden, een
Koopman alhier woonachtig, een man, wien
wij, uit hoofde Van zijne vriendfchap en be-
leefdheid, den warmden dank verfchuldigd zijn.
Wij bragten den avond bij hem door, en werden
met de grootde deelneming en gastvrijheid be-
handeld.

De Stad Gothenburg is zindelijk, fchoon en wel
bebouwd; de draten vertoonen zich geregeld en
gelijkmatig; de huizen bedaan voornamelijk uit
hout, als deen gcfchildcrd; een gedeelte der Stad
rust op een' moerasligen groid* tusfehen wel-
ken, even als in de Hollandfche Steden, grach-
ten doorvloeijcn. Derzelver haven is zeer ge-
makkelijk en aangenaam. Men vindt 'er ver-
fcheidene takken VanKoophandel; voornamelijk
eene Oost-Indifche Kompagnie en Haringvis-
fcherij, waardoor inzonderheid deze plaats, in
korte jaren, aanmerkelijk in bloei is toegeno-
men. De ingang der haven wordt bewaard door
het Fort Nieuw Elfsburg, waarin zich garniiben
bevindt, en hetwelk gelegen is op een klein
rotsachtig Eiland. De Markten zijn 'er bij uit-
nemendheid wel voorzien van benoodigdheden,
welke voor zeer matige prijzeil te bekomen zijn.
De Hoofdmagistfaat oefent 'er eene Burge-
mcesterlijke magt; aan hem is het opzicht over

voor*
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voornoemde Markten, en over de gcheele Stad
toevertrouwd.

Natuurlijker wijze zult gij gevoelen, dat ik
cenige dagen in Zweden behoor vertoefd te heb-
ben , voor en al eer het mij mogelijk zal zijn,
u eenig berigt aangaande het fchoonde gewrocht
der fchepping, hetwelk, in elk oord der wereld,
onze aandacht boeit, te geven. Ik zoude ook
niet gaarne mijn oordeel te voorbarig over het-
zelve vellen. Ik ben nog flechts jong Zweed, en
heb dus nog weinig gelegenheid tot opmerking,
ten aanzien onzer Noordfche Schooncn, gehad.

De vrouwelijke Sekfe, dit reeds is mijn oog
niet ontgaan, heeft, in den fatfoenlijken kring,
hare fchoonheidmet eene voile overdekt; fchoon-
hcid, zegge ik,alzooik het tegenovergcdelde niet
bewijzen kan, hoewel ik het niet zoude durven
ondernemen, hem, die de dames alhier, uit
hoofde hunner uiterlijke hoedanigheden, zoude
willen verheffen 3 van vleijerij vrij te pleiten.

Gothenburg 2 Junij.

DERDE BRIEF.

J\ls wij morgen befluiten Gothenburg te ver-
laten, zal ik mijn verhaal hervatten, en u eenig

nader
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nader berigt van ons verblijf alhier, federtik u
den laatden fchreef, geven. Den sc/Maa'stleden
namen wij de uitnöoding aan, tot een middag-
maal bij den Heer Hall, een voornaam Koop-
man uit deze plaats, bij wien wij heerlijk, op
de Zweedfche wijze, ontvangen werden. Het
middagmaal, zowel als het avondmaal, waarop
wij genoodigd werden, bcdond voornamelijk
uit banket en fruit, omzet met veele fraai
gewerkte verfierfclen. Verbeeld u echter niet,
dat geheel onze tafel hieruit bedond; enkele
andere, meer voedzame fchotcls, waren in
het midden der tafel geplaatst. Onder anderen,
hadden wij een Chader (een vogel van Zweden)
een' wilden Haan, en eeneSnoek-Pudding, Deze
laatde bcdaat uit eenen Snoek, gewikkeld in
een' deeg van bloera, eijeren, melk en fuiker,
hetwelk echter het aangename van den visch in
het minst niet verminderd. Ik houde deze be-
reiding voor een fmakelijk geregt. De manier
op welke men zich aan tafel gedraagt, levert
iets zonderlings, in het oog eens vrecmdelings,
op. ledere fchotel gaat in bet rond, van de eene
hand in de andere, een ieder bedient zich, en
geeft denzelven- alsdan verder. Wijn en ver-
fcheidenc Likeuren zijn op de tafel geplaatst,
en men bedient daarvan zichzelven, zonder
ecnige komplimcnter. Men kent 'er de manier

Dict
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niet van op elkanders gezondheid te drinken.
De Vrouwen zijn dikwijls behulpzaam met de
glazen te vullen. Men neemt 'er het tafellaken,
na den eten, niet af, zoo als elders gebruikelijk
is, en geen derHeeren blijft, wanneer de Dames
van tafel vertrekken, zitten. Elk hunner ge-
leidt zijne Dame naar eene andere kamer, al-
waar men de Koffij gereed vindt Drie uren
daarna wordt 'er van Thee gediend, dan fpeelC
men Kaart of muzijk, ten ware men verkiest
eene wandeling vóór het Souper te maken. Bij
deze gelegenheid zijn 'er meestal verfcheidene
Hoofd - officierea der Land- on Zecmagt tegen,
woordig.

Den volgenden dag namen wij ons middag-
maal bij den Heer Smith, en werden aldaar
zeer beleefd ontvangen. Het is de gewoonte
alhier, de handvan elke Dame van het gczelfchap
waarin men toegelaten wordt, te kusfen; eene
pligtpleging, welke wij, dit kunt gij gelooven,
bij deze gelegenheid niet uit het oog verloren.
Wij werden op een allerpragtigst middagmaal
onthaald, bedaande uit verfchillende, ligt te
vertcrene, fpijzen. Nadat wij op den maaltijd
de Koffij hadden gebruikt, gingen de Heeren
11. B. en ik, vergezeld van de Dames, eene
wandeling maken, langs de boorden van een
vermakelijk Kanaal, in dezen omtrek, en keer-

den,
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<!en, niet lang daarna, terug, ten einde een*
kop Thee te gebruiken en een Kaartje te fpelen;
namen vervolgens ons avondmaal, en bragten
verder den avond zeer aangenaam door. Menig
Zweedsch, Fransch en Engelsen lied werd har-
telijk gezongen: omdreeks 12 uren keerden wij
naar ons logement terug.

Den 3i en wachtte dekoets van den Engelfchen
Conful ons op, en hiermede maakten wij een
ivitflapje van eenige mijlen ver. De Rotfen,
welke wij langs en dóór reden, waren fchildert
achtig en verheven; de valleijenvertoonden zich
overfchoon, en waren overdekt met een bc-»
koorlijk groen. Wij namen onze terugreize naar
het Engelsen logement, en bragten den avond
met den Heer Smith door.

Op den ien Junij gingen wij de Artillerie van
gweden bezigtigen, welke zich tot eene wapen»
fchouwing gereed maakte, Het zoude onvocg-
zaam zijn, hjer eene vergelijking daarteftellen,
tusfehen het geen ik hier zag, en tusfehen onze
Artillerie. De Soldaten fchjjnen hier, over het
algemeen» oud en onbekwaam; hunne mon-
teringdukkeji zijg flecht en veronachtzaamd,
Inzonderheid die hunner Officieren welke, won*
derJijk door lint, geverwde vederen enz.» op,
gemaakt, zich in een atebeJaehlijkst daglicht
pellen. JI? mag echter niet nalaten hier te roe>

dm*
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den, dat de legcrmagt van Zweden een vrij ge-
regeld aanz'cn heeft. Eertijds bedonden hunne
Legers uit Boeren, die, uit hoofde hunner tal-
rijkheid, en hunnen onvertfaagden moed, zeer
aanmerkelijk waren. De Kavallerie werd on-
derhouden uit hoofdgeld, gedeld op den Adel
en voorname Hcercn, naarmate hunner bezit-
ting; en de Infanterie betaald door de Boeren,
invoege dat deze zich verpligt vonden daarvoor
aanzienlijke lasten van hunne Landbezittingcn
optebrengen en, naar vermogen, den Soldaat
te onderhouden niet alleen, maar ook, wannner
die zich in den echt begaf, gehouden waren hem
een huis te verfchaffen, te zorgen dat hij in den
winter van hooi en in den zomer van weiland
voor ééne Koe voorzien was, voor hem te
ploegen, te zaaijen en te maaijen; terwijl de Boer
daarenboven , wanneer zijn Soldaat kwam te
overlijden, eenen 9 als deszelfs plaatsvervanger,
moest bezorgen. De Officieren van het Paarde-
en Voetvolk worden door den Koning onder*
houden, welke hen een zeker gedeelte lands en
eene woning, ten dien einde, toewijst, zoo
dat elk Officier voor zich een huis en een duk
land bezit, en de inkomden van dit hun land
zoo veel bcloopen, als zij noodig hebben om op
tenen voet, hunnen dand waardig, te kunnen

leven.
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Jeven« (*) Wij namen ons middagmaal bij den
Conful, alwaar de Zweedfche Admiraal, de
Franfche Conful, en vele lieden van rang, met

verfchillende ecreteekens vcrfierd, tegenwoordig
waren. In den achtermiddag zagen wij de Ar-
tillerie naar de fchijf fchieten. Hunne militaire
vcrrigtingen waren maar zeer middelmatig. De
volgende dag bragt ons veel vermaak aan; wij
bragten een bezoek bij den Heer Hall, op
zijn Buiten, ongeveer 5 Engelfche mijlen van
Gothenburg, De ligging van deze plaats is zeer
bekoorlijk; ecnigc mijlen van dezelve ontdekt
men eene trotfche en lange reeks van rotfen,
van verfchillende hoogte en omtrek» Wendt
men het oog naar beneden, zoo fpiegelt men
zich in eene fraaijeen heldere beek, welke aan
den voet van het huis ligt, en die van Cumber-
land en Westmoreland verre overtreft. Zij bezit
in overvloed, Snoek, Baars en Voorn, behalve

ver-

(*) Het zal noodig zijn hier aantemerken: dat de Schrij-
ver, effohoon zijne reis.in den Jare 1815 uitgegeven heb-
re u'e, dia reeds eenige Jaren vroeger gedaan had, pn -'o
belangtijke oorhgen der laatfte Jaren, In welke Zweden
mede meer en min gedeeld heeft, doen vermoeden dat in
den form en het onderhoud zijner Krijgsmagt
veranderingen zijn voorgevallen.

ERT.
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verfcheidene andere foorten. De bosfehen bc«
daa.i hier voornamelijk uit Eiken, Kastanje,
Berken, en Esfchen Boomen, welke, fchoon
hoog Opgegroeid, echter tenger blijven. De-
reden hiervan is aan de onvruchtbaarheid dezer
dreken toetefchrijven. Het Rundvee fcheen,
in het algemeen, klein; de Schapen weinig in
getal en flecht, en hunne opperhuid is meer
hai-ig dan wollig. De Paarden zijn (even als
die in Wallis) klein maar zeer krachtig. Door-
gaans leggen VJePostrijders, met dezelven, negen
k tien Engelfche mijlen in een uur af. Deze
Postrijders zien 'er, in hun beroep, allerbelach-
lijkst uit. Zij hebben gene ledere flrengen aan
hunne wagens, maar gebruiken, flordig genoeg,
flechts touwen, aan elkander gehegt; zonder
dit ongemak zou de fnelle voortgang dcrzelven
verre de verwachting der reizigers te boven
gaan.

Stokholm 8 Junij.

VIERDE BRIEF.

l\a eene lange niet onaangename reize, op
welke wij zelden langer flil hielden dan nood-»
zakelijk was, kwamen wij gisteren te Stokholm»

de
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cle hoofddad van het Koningrijk Zweden, aaTTf
Ten einde u in daat te dellen om , in uwé
gedachten, met ons te reizen, wil ik verder
Voortgaan met cenige bijzondere omdandigheden
onzer reis, aahtcteekencn.

Op den narn'ddag van den 3en dezer maand
vertrokken wij van Gothanbutg, en flicpen de-
zen nacht in een klein Dorpje, genaamd Vada»
haka, Waar wij in alles eene flechtc opwachting
ontmocteden. Onze bedden waren morflg en
hard, en wij konden geen ander voedfel, dan
wij hadden mede gebragt, erlangen. Do rijwe-
gen waren 'er .uitmuntend goed, en het land
was bekoorlijk, verfraaid met rotfen en bos*
fchen; ook vindt men 'er veel bouwland en
barre heiden. De meeste bosfehen beflaan uit
Dennen, Eiken en Esfchen boomen.

Den volgenden dag zettcden wij onze reis
voort, door eene zeer fchoone dreek wel-
ke, als voren, aangename rijwegen h*ad. Ik
kan niet nalaten den verfchuldigden lof aan de
inboorlingen, voor hunnen ijver voor het ge-
mak der reizigers, toetebrengen. Inderdaad elk
Land, waar zoo. yeel zorg voor de algemeene
wegen wordt gedragen, bezit een groot voor-
regt en, offchoon wij in Engeland geene redenen
hebben om over onze gewone wegen te klagen ,

zijn zij echter niet in vergelijking te brengen
met
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mét de wegen alhier. Moerasfige gronden zelfd
zijn, met veel arbeids, op de beste manier tdC
Wegen gemaakt, zoo dat de bosfehen en aan-
genaam beplante wegen, zulk een treffend ge-
heel uitmaken, dat de reiziger zich dikwerf ver-
beelden moet, de laan van een prachtig lusthuis
intekomen.

Wij hielden aan eene Zeer nette Stad, gó.
haamd Lidkoping, op , digt bij het fchoone
Wenermeer , welk Meer voor het grootde Van
Zweden gehouden wordt; zijnde bijna ioo mijlen
lang en 75 breed. De Rivier de Gotha loopt
van daar, door Gothenburg, in zee. In Irolhetta
zijn verfchciden watervallen, van eene aanmer-
kelijke grootte en pracht. Op zekere plaats
Valt 'er een, over eene rots van 60 voeten
hoog, met zulk een gedruis, dat men hetzelVe
op den afdand Van 200 dadicn hooren kan. Heft
gekapte hout, het welk langs dezen waterval
naar beneden gebragt wordt, en op de bene-
den rivier drijft, valt met zulk een geweld, dat
het voor eenen langen tijd onzigtbaar blijft,
Voor en al eer het op de oppervlakte verfchijnt*
Het bed, Waarin deze waterval zich nederdort,
is dikwerf, door lijnen van vele honderde va-
dems, gepeild geweest * doch nooit ontdekt
kunnen worden.. Wij fliepen dien nacht in

Ene^
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Enebacken, ons bed was flecht, en de bediening*
volgens gewoonte^ zeer ellendig.

In den vroegen morgendond van den vijfden
vertrokken wij van hier, en reisden met eene
buitengewone fnclheid naar Marienjladt , alwaar
wij ons ontb jt namen- De Stad is zeer groot,
en in dcrzelvcr omtrek vindt men een fraai en
uitgeftrekt Meer* De bosfehen zijn 'er aller-
fchoonst, en aan iedere zijde van den weg zeer
digt. Den weg vonden wij vervelend, naai dien
hij te weinig verfcheidenheids oplevert, en zeer
bergachtig is, offchoon dezelve zeer goed ge-
vloerd was: bosch, water en rotfen maakten
denzclven eenigzins dragelijk.De bosfehen zijner
zoo uitgebreid, dat wij zelden derzelvcreindpalen
ontdekken konden. De voornaamde van het ge-
vogelte , dat wij in dit Land zagen, was de
Chader, de Ora en de bekendezwarte Haan; en
van het viervoetig gedierte: de Wolf, de Beer,
het roode en vale Herte-dier, Vosfen en Hazen:
men zegt dat er ook cenige Elanden gevonden
worden.

Dezen nacht rustten wij (indien het zoo ge-
noemd mag worden )te Blachsta, Onze bedden
waren hier Hechter nog dan te voren, en op
den overvloed van dekfel was ook niet te roe-
men. Wij (liepen in onze kleederen,en zelfs deze

Be-
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t>efchermden ons niet voor het hinderlijk ge*
zelfchap van V1. .»..., van ccnr bijronder groot
foort, eigen aan dit land.

Den volgenden dag zcttedcn wij onze reize
voort, en trokken door eene rotsachtige dreck,
zeer verfchiilend van die, welke wij den vorigen
dag zagen. Vele mijlen lang had ons oog niet
de minste verlustiging, tot dat wij eindelijk te
Stromsholm aankwamen. Hier zagen wij een pa-
leis i aan denKoning van Zweden tocbehoorende;
inderdaad voor de Koninklijke waardigheid een
zeer gering gebouw, echter aangenaam gelegen
aan het Meiermeer , hetwelk zich tot Stokholm
uitdrekt. In deze plaats komende, vernamen
wij dat de paardendallen van den Koning zeer
prachtig en wel waardig waren om door een rei-
ziger bezocht te worden; maar voor ons hadden
zij niets merkwaardigs, naardien zij inderdaad
weinig beter zijn dan de fchuren in Torkshire,
Wij vonden ef 22 Paarden, die in Zweden voor
zeer fchoon gehouden worden, alhoewel wij in
Engeland een ander bijvoeglijk naamwoord daar-
voor zouden gebruiken. Wat de behandeling
der Paarden belangt, zoo moet ik u rondborstig
betuigen., dat deze verre boven die, welke bij
Ons plaats vindt, is te kiezen. Door geheel
Zweden en Denemarken vindt men zelden een
kreupel of verdramd Paard, hetwelk in Engeland

jiiaar
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maar al te dikwerf het geval is: ongetwijfeld!
ligt de reden daarvan hoofdzakelijk hierin, dat
de Engclfche Paarden doorgaans hunnen mest
onder zich houden, en daarop vernachten; iets
tvaar men hier in Zweden minder achteloos in te
werk gaat, liggende ook de Paarden hier mecst-

a'l 's nachts op een' houten vloer, zonder daar-
op flroo uittefpreiden.

Den volgenden dag reisden wij voort naar Stok*
holm, niet zonder hoop, dat wij vóór den avond
nog die plaats, waar wij voornemens zijn eeni-
gen tijd te vertoeven, zouden inrijden. Drie
vierde gedeelte van onzen weg, hadden wij met
ruwe heiden en moerasfen te kampen; weinig
vermaak fchepten wij dus in zulk een karig
oord; niet alleen omdat wij vruchteloos naar
eenig fraai uitzigt haakten, maar ook omdat
wij onzen ontwaakten ectlud nergens voldoe*,
ning konden aanbrengen.

Tot onze blijdfehap werden wij eindelijk op
eene aangename wijze verlost, door het naderen
van eene welbebouwde dreek. Hier zagen wij
weder vruchtbare valleijen, door zuiver water
befpoeld; Meren, die zich zeer fraai, met ver-
fchillende boomenen overhangende rotfen, ver-
toonden.

Te Tibla werden wij, niet ten onpasfe, ont-
haald op een matig middagmaal, en denzelfdea
avohd kwamen wij no^te Stokholm aan.
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Ik moet de befchrijving van deze hoofddad
uitdcllen, tot ik den tijd gehad zal hebben om
een en ander van het omliggende te gaan bezig-
tigen. Ik wil u echter nog melden: dat ik blijve,
zoo als ik altoos was, enz*

Stokholm.
VIJFDE BRIEF.

vtokholm is eene welbebouwde Stad, doch
flecht bedraat. Zij wordt, gelijk gij weet, om-
fpoeld door de Oostzee en het Meiermeer ? wel-
ke beide daar te zamenvloeijcn. liet beduur is
alhier aan twee Burgemeesters en vier en twin-
tig Raadshccrcn (Rodmen), opgedragen. Het
paleis van den Koning is zeer f.hoon en prach-
tig, als ook de beurs; de vergaderplaats van vele
yoorname Kooplieden. De kerken zijn zeer
f aai verfierd, met fïjn bewerkte kostbaarheden.
De Ingezetenen zijn zeer befchaatd en kleeden
Zich omtrent gelijk de Spanjaarden. De bijna
verouderde manier der Franfchen is bij de man-
nen nog in gebruik, want zelden ontmoeten zij
elkander zonder te kusfen.

Den dag na onze aankomst namen wij ons
middagmaal in eene herberg, alwaar wij eene
zeer morflge en flechte behandeling moesten ver-

du-
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duren; des avonds gingen wij naar den Schon-
burg. Deze is een zeer fraai, en datig ver-
licht, gebouw. Zijne Majedcit, de jonge Prins,
en vele edellieden waren er tegenwoordig. Het
kostuum der tooneel-fpelers was alleruitmun-
tendst. Men vertoonde Gustaafden eerden, de
dad Stokholm belegerende, en den Deenerr uit
het landverdrijvende. Er is een kostbaar d ind-
bceld voor de vergaderplaats van het hoog Be-
duur opgerigt, tot een gedenktceken van dezen
Vorst, die tot heden nog in Zweden, aTs den Vcr-
losfer der DeenfcheTirannij, geëerbiedigd wordt.

Den volgenden dag bezoenten wij den Heer
F.... W..... den Engclfchcn Ambasfadeur aan
dit hof. Wij vonden in hem een zeer befchaafd
man, die ter eere van zijn vaderland en zich
zei ven, dezen pose, met roem bekleedt.

Op Zaturdag den iden maakten wij onderling
partij om de Citadel, een oud gebouw, te gaan
bczigtigen. Hier toonde men ons, op de Ko-
ninklijke wapenkamer, verfcheidene vaandels,
en vele andere fraaije tropheën, zamengefleld
uit de veroveringen, door de helden van dit land
gemaakt. Het geen ons het aanmerkclijkst, on-
der alles, voorkwam waren: het hemd, de rok,
laarzen, handfehoenen enz. waarmede Karel
de XII was gekleed, ten tijde als hij doorfcho-
ten weid, bij de belegering van Frederickshall.

De
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De rok is van donkciblaauw laken, met groot®
vergulden knoopen; vest en broek zijn geel;
het hemd fijn ma ir eenvoudig, zonder lobben
of kant; zijn das zwart, de laarzen zwaar en
lang, voorzien van dalen fporen; ce hand-
fchoencn van zeer derk leder, met lange en ftij-
ve boorden De Kogel, welke hem, op de
plaats alwiar hij dond, nederdorttc, is door
den hoed, boven het regrer oog, gegaan.

Verï'chillendzijn de gisfingen, zelfs nog heden,
aangaande den dood van dezen douten held.
Men gelooft, en met veel waarfcbijnclijkheid,
dat hij door de hand van eenen van zijn ei^en
lcber viel: zoo veel is zeker, dat er nog bloed
te zien is op zijne handfehoenen, als ook het
merk zijner bebloede vingers op den degen-
riem, even als of hij, op het ogenblik dat hij
doorfchoten werd, zijne hand aan de wond ge-
bragt en onmiddclijk getragt had zijn' degen
te trekken, om zich tegen den moordenaar te
verweren. Ongetwijfeld had hij zijn Land in
veel fchuld en moeijelijkheden gewikkeld, en
daar hij van eene zeer onrustige natuur, aan
dolheid grenzende, bcheerscht werd, gaf hij
geen gehoor aan de klagten, en herhaalde ern-
dige verzoeken zijner veel-lijdende onderdanen.
Hij zou alzoo gevallen zjjn als het flagtöffer;
zijner o verdrevene eerzucht.

Op
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Op Zondag den n den, gingen wij naar de
St. Nikolaas Kerk en, na den dienst, zagen
wij in dezelve verfcheidene fchoone en kost»
bare verlierfelen van zilver en goud. Daar het
Luthcrfche geloofzoo zeer van den Roomfchen
eeredienst verfchilt, dond ik verwonderd te
zien dat de Roomfche manier, ten opzigte der
uiterlijke pracht, zoo zeer in deze Kerk was
naargevolgd. Wanneer de Priester het altaar
zal naderen, omgordt hij zich met een' rijk ge-
geborduurden tabbaard en verrigt alsdan den
dienst, met niet veel minder ceremoniën dan
bij de Roomschgezinden. Boven de Altaar-
tafel ziet men de gefchiedenis der Hemelvaart,
van onzen Verlosfer, van goud, met zilver in-
gelegd , door de hand van een* der bekwaamd©
werkers gemaakt en des reizigers aandacht duh-
bel waardig. Men toonde ons nog vele Kruis-
beelden, van zilver en goud, aan.

Naderhand gingen wij naar de Kerk van R e.

dcsholm, in welke vele der Zweedfche Koningen
begraven werden. Vóór ruim twaalf jaar, ten
tijde dat Prins Hendrik van Pruisfcn Stokholm
bezochr, beproefde men om het graf van Ka r e l,
-den KIL te openen, dan> daar de zerk van mar-»
mer was> en dreigde te bersten, was men. gen
noodzaakt dit werk te {taken,.

Dg
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De Lutherfche zijn hier zeer dipt in het bij-
wonen van den openbaren Godsdienst, maar
zodra deze ook geëindigd is gaan zij, als te
voren, naar den Schouwburg en genieten vele
andere vermaken.

Op den 12dennamen wij ons middagmaalbij den
Engelfchen Ambasfadeur, waar een Zweedsch
Admiraal, verfcheidene Officieren en Engclfche
Heeren, tegenwoordig waren. De Heer F... W...
noodigde, ten vermake van ons, vele onzer
eigene Landslieden, aan zijne tafel, en gaf bevel
om een Engelsen middagmaal te bereiden, doch
uit alles was duidelijk de Zweedfche behandeling
te ontdekken*

Stokholm.

ZESDE BRIEF.

Ik zal, naar mijne belofte, mijne aanmerkin-
gen over dit Land vervolgen, welke ik hoop*di.t
gij met toegevendheid zult lezen, uit aanmer-
king dat vele derzelve, na eene vlugtige be-
fchouwing, door mij moesten worden aangetee-

kend. De Zweedfche Dames zijn niet onbeha*
gelijk;



24

gelijk; vele zijn er, die zich zowel door hare
opvoeding en bekwaamheden, als door hare
geboorte onderfchciden niet alléén, maai ook
zich door haar aanvaljig voorkomen aHerbemin-
lijkst maken: ongelukkig maar dat elke vreem-
deling, onkundig in hare taal, deze verdienste-
lijke eigenfehappen niet aUoos naar waarde kan
fchatten. Met alle hare bevalligheden gaan
Vrolijkheid, , en fpraakzaamheid
gepaard. Het is waar dat hare kleeding,
in. het begin, zeer wonderlijk voorkomt,
en hgr aanzien harer fchoonheid min of meer
dvjet verminderen, dan, daar deze ook hier
met de mode, de invoerster hedendaags
Van vele buitenfporigbeden, overeendemt, ge-
Wend men ook hier daaraan al fpoedig. Ter
eere en aft eenf fierïad derZweedfche Virotïwsn>
moet ik eene verdienste, haar bijzonder eigen,
U mededcelen. Zij bezitten eene vastheid van
aard, en zijn nimmer geneigd tot grilzieke ver-
andering, zoö röin ia karakter als irj. kleeding;
gcene van haar poogt immer in opfehik boven
cene andere uittemunten; zij verliezen nimmer
daarin den middclweg uit het oog, en zijn niet
bezield met dat algemeen verlangen om zich
boven, anderen te verheffen, hetwelk, helaas)
meer dan te veel plaats vindt in bij ons wM bc*
kende Landen,

Muzijk
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Muzijk is het meest geliefkoosd vermaak der
Vrouwen. Het is, inderdaad, in dit land bijna
eens algemeene kunst. Vele harer Muzijk.
meesters worden in het verkeer zeer hoog ge*
acht, en hun beroep wordt zoo eerwaardig
befchouwd dat zij in alle gezclfchappen der
voorname lieden zeer gezien zijn. HetZweedsch
Kerkmuzijk veroorzaakt eenen diepen en gevoe-
ligcn indruk bij de toehoorderen; dan, werkt
dikwerf te krachtdadig bij menfehen van zwakke
zenuwen, en benadeelt menigmaal daardoor het
innerlijk gevoel van den Godsdienst.

Men is den Zweed veel eer verfchuldigd we-
gens de opvoeding der jonge lieden, en zijne
zorg om die eenmaal als nuttige leden der maat-
fchappij te zien optreden. Voornamelijk vesti-
gen zij hunnen aandacht in deze op de mindere
klasfe. Om dit hun edel oogmerk ter uitvoer
te brengen, hebben zij Kweekfcholen opgerigt,
welke door de hooge Geestelijkheid beduurd
en zorgvuldig bewaakt worden. Wanneer
een jongeling zekeren ouderdom bereikt heeft,
en bekwaam js om. zich op eenig ambacht, of
op de wetenfchappen toeteleggen, bewijzen van
zijne kunde daartoe fr ij brengt, en zijn verlan-
gen te dien aanzien aan den dag legt, wordt
hij door de geestelijke opzieners ten dien einde
den Koning voorgedragen, welke alsdan, tqt

bc*
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belooning zijner verdiensten,' beveelt dat hij ver-
der onderwijs genieten zal, overeenkomstig zij-
nen aanleg en keuze: wanneer d^ze dan in zijne
ijvervolle werkzaamheid en dudie volhardt, is
gewis zijn fortuin gemaakt. Deze waarlijk prij-
zenswaardige indelling, en voorbeeldelooze zorg
en belangdelling, moge tot naarvolging van
meer verlichte volkeren drekken; ten minste
het is het juiste middel om het getal der fchran-
dere en bekwame mannen, aanmerkelijk te ver*

grootcn. Het is buiten twijfel een prijzens-
waardig werk, den ruwen diamant uit de Mijn
optedelven, maar denzelven te bewerken, en
tot een glansrijk gebruik bekwaam te maken,
moet als eene veel verdienstelijker verrigting
geroemd worden.

Stokholm.

ZEVENDE BRIEF.

tiet Hoogbeduur van Zweden, hetwelk dezen
dag deszelfs zitting genomen heeft, bedaat, be-
halven den Koning, uit de verfchillende verte-
genwoordiging vanden Adel, de Geestelijkheid,

de
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de Burgers en de Boeren. Elk Officier ook, van
den hoogsten rang tot den Kapitein, heeft hef
voorregt van, bij reprefentatie, zitting in 'gRijks
Jkftuur te mogen hebben, en te ftemmpn. Daar
StokJiolm een aanzienlijk getal inwoners bevat,
geeft zij een aanmerkelijk deel in de vertegen*
Woordiging.

Wanneer de Koning de zitting bijwoont, het
welk dikwerf om bijzondere en dringende rede-
nen plaats vindt, wordt de vergadering ver-»
plaatst naar een fraai gebouw, daartoe expres*
felijk opgerigt, Zijne Majesteit maakt der ver-
gadeiing alsdan, door eene aanfpraak'van den
troon, de oorzaak harer bijeenkomst bekend,
en deze vernomer hebbende, verdeelt zij zich
m vier verfchillende Kamers, De Adel gebruikt
daartoeeen zijner eigenegebouwen; deGeestclijk-
Jieid maakt gebruik van de Hoofdkerk, deBurgers
en Boeren weder van een ander gebouw, nabij
de Marktplaats, In hunne afzonderlijkeKamers
nemen zij de te verhandelen zaken in overwe-
ging en fceHisfen, na ernstig beraad. ledere
J-\amer heeft de magt om eene voorgefleldc wet
aftekeuren. Nadat, de werkzaamheden der Ka-»
mers geëindigd zijn, gaan zij in flatelijke orde
wedet: naar de algemeene vergaderplaats, alwaar
de Koning zich bevindC ten einde hunne uit-
fpiaak te vernemen*

Ik
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Ik mag niet nalaten het plegtige van den
optogt der Raadkamers, naar de algemeene
Vergaderplaats, te melden. Wanneer zij aldus,
in flatie, de Stadswacht voorbijtrekken, komt
deze dadelijk in de wapenen. De Adel ging,
naar rang van ouderdom, vooraf, achter hen
volgden de Aartsbisfchop van Upfal, een man
van een zeer eerwaardig voorkomen, met e. n
gouden keten om den hals; daarna de andere
Bisfchop en de overige Geestelijken, en deze
werden gevolgd van de Rcprefentanten uit de
•Stad Stekholm, en den verderen Burgeriland,
en eindelijk fluiten de Vertegenwoordigers der
Boeren. Het eenvoudige hunner kleeding, ge-
voegd bij hunne lang nederhangende haren,
vormt een 'wónder aanzien. In weerwil van
dit hun onnoozel voorkomen, bezitten zij zeer
veel Staatkunde, vooral in het geen eens ieders
Hand belangt, en men verhaalde ons daatbij,
dat zij eene volmaakte kennis van hunne Staats-
geftcldheid hebben, en zeer ftandvastig in hun.
Ne grondregelen zijn, terwijl zij noch omtekoo-
pen noch overtehalerr zijn tot een of ander
bijöogmerk, maar ftiptelijk het welvaren en den
goeden naam hunner Natie weten te handhaven.
Zij waken, en vertragen daarin nimmer, om
de onregtvaardigheid of misbruikte magt van
dezen of genen vermctelen Edelheer te beteu-

gelen5
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gelen; zij dulden nimmer de minste overtre-
ding hunner Conftitutionele voorregten, en al-
hoewel deze gewigtige regten (vóór lang reeds)
door eenc minder verlichte Staatkunde zijn
voorgefchrevcn, houden zij echter daarbij een
geregeld en wel beftuurd Gouvernement.

Hunne wetten zijn kort en eenvoudig, en
zelden on titaan uit dezelve twistgedingen, zoo
dat de Advocaten in Zwedm zelden voor de
regtbanken optreden.

Stokholm»

AGTSTE BRIEF.

xJe Koning beproefde, vóór eenige jaren,
om eene verandering in de Rijkswetten te be-
werken, en eene onbepaalde Koninklijke Rege-
ring intevoeren. Hij wist, ten dien einde, vele
Soldaten aan zijne zijde te krijgen; vele zijner
kortzigtige onderdanen hingen mede zijne partij
aan, en legden, ingevolge eene zeer krachtig©
en opwekkende aanfpraak, aan hun gedaan, den
eed van getrouwheid af# De innemende ftijlj

do
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<Fe vriendelijke betuigingen, gevoegd tij deö
fchijn van zelf-vernedering, welken hij Hechts
had aangenomen om zijn oogmerk te bereiken *

maakte deze verandering bij het volk fmakelijk.
Wij zagen, gedurende ons verblijf alhier, den
Koning meer dan ééns, en zijn dus in de ge-
legenheid u eenige penfeel-trekken vr.n hem te
leveren. Zijn perfoon is klein, echter welge-
maakt en vlugj zeer vreemd is het verfchil
tusfehen de eene en andere zijde van z'jn aan-
gezigt. Hij fchept veel vermaak in de krijgs-
oefeningen> waarom hij beftendig jaarlijkfche
kampementen, op eenen kleinen afftand van
Stokholm, doet formeren, alwaar hij dan een'
geruimen tijd, bij exercitien en evolutien,
doorbrengt.

De geringe -bevolking van Zweden r en bij-
zonderlijk het gebrek aan geld, moeten nood-
wendig als een' teugel der Koninklijke eerzucht
worden befchouwd. Alhoewel de tegenwooc
dige Koning van Zweden zijn Rijk, in alle be-
trekkingen, perfoonlijk onderzoekt, en in zijne
regering de meeste zuinigheid en fpaarzaamheid
in acht neemt, zoo is dit alles nog onvoldoen-
de om groote Staatkundige ontwerpen uitte-
Voeren.

Onlangs beproefde de Koning een middel ter
verbetering van zijn Financieel, met het fluU

ten
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ten der Stokerijen van ftcrke dranken j doof
het-geheele Rijk. Hierop kondigde hij een be-
vel door alle de Provinciën af, dat, aangezien
Zijne Majcfleit Stokerijen voor eigene rekening
had opgerigt, hem die het zoude durven onder-
nemen fterke dranken te ftoken, eene zware
boete was opgelegd. Zijne verwachting werd
echter Weldra te leur gefield, want al fpoedig
leerde de uitkomst dat zijn ontwerp op eene-
misrekening gebouwd was. Het was natuurlijk
te verwachten dat uit zulk eene willekeurige in-
voering, die voornamelijk gefchiedde om zich
van den impost op de gebrande wateren meer
te veizekeren, vele en groote onëenighcden bij
de Natie ontflaan zouden, gelijk zulks dan ook
werktlijk het geval werd, zoo erg zelfs dat de
Vorst bedacht moest zijn op middelen tot dem-
ping van die onlusten, en ten dien einde eene
aanzienlijke vermindering in den prijs van het
gedistileerd bragt. Deze maatregel had echter
de gewenschte uitwerking niet, maar bewees
integendeel de zwakheid van het Gouvernement,
en gaf voedzel aan de kwalijkgezinden. Ook
wikkelde deze belemmering in den Koophandel
hem in meer ernstige en onvoorziene moeilijk-
heden , zoo dat hij eindelijk befloot de Kamers
aantezocken om ondcrfland van geld; hetwelk
niet dan op voorwaarden, een edeldenkend

volk
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Volk waardig, zal worden toegcflaan,. doch
waaromtrent ik u den uitflag bij een' volgenden
zal melden.

Stokholm*

NEGENDE BRIEF.

Ik gaf u , in mijnen laatstcn, een verhaal van
de handelingen die plaafs grepen, tusfehen den
Koning en de Kamers, met betrekking tot de
geldmiddelen. Thans ben ik in ftaat om u te
bcrigten dat deze achtbare vergaderingen, Wel-
ke altoos wakende zijn tegen alle willekeurige
ondernemingen, nu ook weigerden te flemmcn
in het ontwerp hetwelk Zijne Majesteit haar
voorfteldc, ftrekkende tot het toeflaan van eeni-
ge operatie om den verachterden flaat da Ko-
ninklijke Schatkist te gemoet te komen.

Zoo ook mislukte het den Vorst, te dezer
gelegenheid, de medewerking der Kamers te
verwerven, ter voldoening eener fubfidie aan
Engeland, welke hij veel grooter had doen voor»
komen als dezelve werkelijk was. Dadelijk en
nadrukkelijk ontving hij ecne algemeene weige-

ring



33

tfng-te dien opzigter verder aantedringen was
geheel overtollig, alzoo alle aanzoeken bij zijne
ftandvaftige vertegenwoordigers geheel toch
zonder uitwerkfel zouden blijven. Deze teleur-
ftelling veroorzaakte, zoo als men denken kan»
des Konings misnoegen; te meer daar hij een
man van eene warme en driftige gefleldheid is.
Z. M. ontbond de kamers door eene zeer onte-
vredene aanfpraak, waarin hij hare maatregelen
beflrafte, en hare tegenwerkingen afkeurde;
daarna trok hij naar het legerkamp, en kwam
gedurende eenigen tijd niet meer te Stokholm
terug* Dit fcheen eenen zeer ernfligen loop to
zullen nemen, doch, door de tijdige tusfchen-
komst van doofzigtige Staatsdienaars is deze
zaak eindelijk op de best mogelijke wijze ge-
fchikt, en de rust in zijne Staten herfteld
geworden.

Aangezien 's Konings gedrag in dezen, u wei-
ligt te ongunflig over deszelfs karakter zoude
doen denken, zoo gevoel ik mij verpligt u te
melden, dat Z. M. dien onverminderd, vele ede-
le hoedanigheden bezit, welke ruim tegen deze
misflagen kunnen opwegen, en inderdaad tot
roem zijner regering verflrekken. In zijne vriend-
fchap is hij flandvastigV en immer bereid om,
op eene edelmoedige wijze, de verdiensten en
deugden zijner onderdanen te beloonen, in zo

verre
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Verre als hem de magt daartoe in de gelegen*
heid fielt, Wanneer het de fchatkist niet toe-»
laat, vereert hij, als in Frankrijk, den zooda-1
fiigen met ecreteekens en titels, en deze eer be-
wijst hij, zonder uitzondering, aan alle rangen
en ftanden, nimmer geboorte of afkomst in aan-
merking nemende. Deze wijze van beloonen,
thans in de meeste Rijken aangenomen, loont
den verdienstelijken zonder groote uitgaven, en
doet het getal der aanhangers van het hof ver-
meerderen. Hij bezigt dezelfde middelen, ter
aanmoediging in de letterkunde, en ter aankwee-
king van alle andere kunflen en wetenfchappen.
In dit Land wordt de bekwame werkman, hoe
onaangezien anders ook, tot verdere aanmoedi-
ging, dooreene beloning, overeenkomflig zijn
vernuft, befchonken. Deze heilzame inrigting
kan niet anders dan vele goede vruchten voor
ganfch Zweden geven , en levert ons een voor-
beeld op hoe de tegenwoordige Koning gezind
is met de befchaafdfte volkeren in deze te wed-
ij veren.

TIENDE
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Stokhohn

TIENDE BRIEF.

.L/e overledeneKoningin dóuariere, zuster Vin
den laatsten Koning van Pruis/en, wederflrecfdc
Verfcheiden openlijke maatregelen van den tc-

genwoordigen Koning vhn Zweden, en toonde
zich zeCr misnoegd over de partijdigheid haars
zoons, in het opvolgen der Franfche gewoon-
ten en manieren, geloovende dat het gevolg van
deZe daad', de zaak der Franfchen veel voor*

deel moest aanbrengen. De flaatkundige Zweed
maakte van deze twisten, ten zijnen voordeelc,
gebruik, daar ril en onder den fchijn van veilig-
heids middelen, door militairebewegingen, sijnc
palen uitbreidende, eindelijk eigenaar def te-
genwoordige haven van fcothenburg werd, Dit
deed het misnoegen van de Koningin weduwe
dermate ten top Hijgen, dat fcij bcfloot zich te
Verwijderen, en dadelijk vertrok naar een klein
maar vermakelijk Paleis, bij het Vorstelijk
Landgoed te Lrodenholm gelegen.

Ten
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Ten onregte ook zoude ik hier de goede hoe*
danighedtn van deze Vorstin ftilzwijgend voor-
bij gaan. Zij bezat dezelfde vlugge geest en
gemoedsgefleldheid als haar broeder, en was
niet alleen zeer ervaren inde letterkunde, maar
hare uitgebreide kennis flrekte zich ook uit tot
alle flaatkundige (lelfels. In hare prille jeugd
reeds oefende zij zich in de aankweeking van
hare natuurljke begaafdheden, ging: hier mede
voort gedurende haar geheele leven, en ten
einde hiertoe eene gefchikte afzondering te heb-
hen, deed zij haar een klein Palcis, in den Lust-
hof te Drodenholm, bouwen. Men ziet bij het-
zelve de fraaifle bouworde, in den Chincfche
fmaak. Verfcheiden vertrekken zijn *er met
Mandarijns, Chincfche Vazen, en andere zeld-
zaamheden verfierd, welke hare fmaak en ver-
nuft de hoogste eer aandoen. Hier, eenzaam
gezeten, wijdde zij den tijd aan hare boeken
en, door eene onvermoeide fludie, maakte zij
groote vorderingen, bijna in alle talen, en wel
voornamelijk in de Latijnfche, welke zij gron-
dig verftond. De verzameling van boeken was
door haar alléén aangelegd en gekozen, en is
mede een duurzaam bewijs van haar fchrander
oordeelr Wat 'er verder, door den laster, over
hare zonderlinge hoedanigheden gezegd moge
2rijn, hierin betaamt mij het oordeel niet.

Om
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Ons voornemen is om morgen onze reis naar
Lapland voorttezetten, en wanneer ik te Stok-
holm wederkeer, zal ik mijne opmerkingen ver-
volgen, zoo over de gewoonten en manieren,
als over den flaat dezer Landen. Ik zal, zoo
dikwerf mij mogelijk is, u fchrijven, in het
vast vertrouwen op uwe voortdurende vriend-
fchap.

Upfala 16 Junij

ELFDE BRIEF.

Upfala, alwaar wij dezen morgen, op onze
reis naar Lapland, aankwamen, heeft de be-
roemdfte en aanzienlijkfle Univerfiteit van
gansch Zweden. Vele vreemdelingen en flu-
denten van onderfcheiden Natiën begeven zich
hcrwaards, om hunne fludien te volbrengen.
De Hoogleeraren zijn mannen van beproefde
bekwaamheden en zeer beroemd wegens der-
zelver geleerdheid. Ik had het genoegen met
twee dezer kundige perfonen het middagmaal
te houden; in plaats, zoo als ik verwacht had,
in hen ftijve en flroeve geleerden te vinden*

on-
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ondervond ik, dat zij alle onnoodige achter*
houdendheid ter zijde fielden, en ons met do
grootfle beleefdheid en befcheidenheid, in alles
wat wij verlangden te weten, onderhielden.

Upfala heeft eene aangename en gezonde lig-
ging; in het laagst gedeelte der Stad vindt men
een fchoon plein, hetwelk de markt vormt; op
eene hoogte ziet men het Kasteel, een fraai
en hoog gebouw, voornamelijk van hout ge-
maakt, van waar men een zeer uitgeflrekt
gezigt over de golf van Üothnie heeft. Van
hier vindt men de gemakkelijkfle gemeenfchap
met Stokholm. De beroemde Linn^us rigtte
hier zijnen Kruidtuin op. Voor eenen vreemde-
ling, met liet Plantenrijk onbekend, levert hij
die belangrijkheid niet op, welke door alle des-
kundigen, met regt, £00 grootelijks wordt ge-
roemd, en welke voor Studenten, zich op die
wetenfchap toeleggende, zulk eene anfchatbare
waarde heeft.

De fchoone Sekfe dezer Plaats kan ik hier
weder niet welvoeglijk voorbijgaan, noch zon-
dei* ecnige befchrijving laten. De Vrouwen be-
toonen groote oplettenheid aan Vreemdelingen,
en bezitten eene bijzondere vrolijkheid, welke
in Engeland met den naam van losheid zoude
heflem^cld worden. Het is echter niet te ver-»
Wonderen dat de, Upfaler Dames z,oq veel on*

Sc*
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gedwongen verkeer bezitten, daar zich aan
dezer Stads Univerfiteit vele Studenten bevin-
den, die daaraan het hunne wel zullen toe-
brengen.

Ook de gehuwde Vrouwen trokken onze
aandacjit, daar deze, na*ar onze waarneming,
niet zeer overeenkomstig de wetten onzer En-
gelfche welvoeglijkheid leven. Ik ben de eerfte
reiziger niet die reden vermeen te hebben om
deze aanmerking omtrent Zweden niet alleen,
maar wegens andere Noordfche Rijken, en bo-
venal nog van Duitschland te moeten maken.
Wat anderen hiertegen ook zeggen mogen,
hetgeen ik melde is echter maar al te waar, en
gelukkig zoude het zijn, indien zelfs in de
meestbefchaafde Landen het huwelijk niet zoo
dikwerf gefloten wierd, om als een masker
voor uitfpatxing en als een dekkleed voor on»
geoorloofde involging van losbandige neigin-
gen, te dienen.

Brecder befchrijving ben ik aan deze Stad en
Univerfiteit verfchuldigd, dan daar mij thans,
uit hoofde van ons fpoedig vertrek, de ken-
nis daartoe nog ontbreekt, zal ik trachten, u,
wanneer wij onze terugreis door deze Stad
nemen, eenig nader berigt aangaande dezelve
te geven.

TWAALFDE
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19 Junij,

TWAALFDE BRIEF.

Xk fchreef u dezen uit een Dorp, (waar wij
een' ogenblik gepleisterd hebben,) om dat ik
het verhaal onzer ontmoetingen niet wilde uit-
Hellen.

Reeds vroeg in den morgenflond van den
17 Junij verlieten wij Upfala, en kwamen om-
flireeks den middag aaa een morfig Dorp, al-
waar wij afftapten, ten einde ons middagmaal
te nemen, maar helaasJ wij vonden 'er niets,
dat wij met fmaak konden nuttigen. Het ge-
mis hiervan werd ons echter ruim vergoed
door vele aangename en romaneske gezigten*
Wij reisden vele mijlen langs den oever van
een zeer fchpon en uitgeftrekt Meer, en pas-
feerden den fchooneji en majestueu^en Water-
val, bekend onder den naam van Ekerbij-val9

bij welken wij eenige ogenblikken fl.il hielden,
om ons in deszejfs gedruis te verlustigen; des
avonds kwamen wij te Gefle aan*

Ceflê
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Gefle heeft eene zeehaven in de Bothnifcht
golf, zijnde een arm der Oostzee. Wij ont*
dekten hier meer nijverheid in den Landbouw
dan in andere flrcken welke wij reeds waren
doorgcreid. Dit vruchtbaar oord achterlaten-
de, reden wij een' geruimen tijd door ruw§

jDo^fchen, en langs onderscheidene Meren,
Van welke wij genoodzaakt waren 'er een
pvertetrekken, waardoor wij eenen geruimen
tijd werden opgehouden; daarbij nog kwam
dat onze Zweedfcht Veerlieden noch van de
vaardigfle noch van de bekwaamfle waren,
zoodat wij eerst des avonds ten elf uren aan
de Stad Igzund kwamen.

Wij hadden brieven van aanbeveling aan
cenen Heer dezer Stad, bij wien wij zeer vrien-
delijk en gulhartig ontvangen werden. De Stad
Igzund is zeer klein, heeft echter zeer uitge-
breide ijzermijnen in derzelver omtrek, zijnde
bet eigendom der Kooplieden van Stokholm.
Na»dat wij den volgenden morgen het ontbijt,
met onzen openhartigen vriend en deszelfs lieve
vrouw, genomen hadden, verlieten wij Igzund,
en reisden voort door een bergachtig Land,
met gevaarlijke diepten. De bosfehen waren,
als gewoonlijk, zeer uitgeftrekt, en onze weg
ging langs eenige verftrooide Dorpjes, gelegen
aan den oever van een Meer, welke bewoond

wor-
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•worden door Boeren, die hun beftaan uit de
vischvangst trekken. Zij bezitten nagenoeg
geen Koren, en om dit hun voedfel te ver-
meerderen voegen zij, bij hunne geringe hoe-
veelheid, den tweeden bast van den denne-
boom, welke zij klein breken en met het ko-
ren vermengen en, dit mengfel gemalen zijn-
de, bakken zij daarvan groote dunne Koeken.
Alhoewel het voedfel bij hen zeer fchaars is,
zijn zij echter fterk en wel gefpierd > en in ftaat
om vele vermoeijenisfen door te flaan.

Hier zagen wij weder hooge en oude bos-
fchen welke, naar men ons verhaalde, meer
wild gedierte bevatten, dan eenig ander ge-
deelte van Zweden. Hier over fprekende* deel-
de men ons een akelig geval, dienaangaande,
mede. T wee nog jonge Meisjes, hare kudden
in het bosch opwachtende, werden beide door
eene hongerende Beerin, verzeld van hare Jon-
gen, jammerlijk verflonden.

Denzelfden avond bereikten wij Sunval, oene
Zeehaven aan dezelfde golf. De bron van be-
ftaan dezer plaats is voornamelijk de Scheeps-
bouw, welke aldaar zeer wel geplaatst en ge-
makkelijk is, uithoofde van derzelver ligging
en zware bosfehen. De plaats zelve heeft geene
in- of uitvoer^ dan alléén van Teer, welke zij
üit hunne Denneboomen trekken.

In
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Heden morgen vroeg pasfeerden wij twe&
veren en reisden, als voren, door een berg-
achtig land, met hooge beuvelen en onklim-r
bare rotfcn als doorzaaid, Wij kwamen aan
een onbeduidend dorpje, namen aldaar ons mid-
dagmaal, en werden, boven onze verwachting,
zeer goed bediend. In den achtermiddag zagen
wij ons genoodzaakt om een Meer, van een half
uur Tsreed , ovcrtcsteken, en eerst laat in den-
nacht kwamen wij, uithoofde der fteile bergen
Op onzen weg, te Dogstau aan. Daar het ont-
haal hier maar zeer middelmatig was*, vertoefden
wij 'er kort en vertrokken weder vroeg. Het
eerst befchrijvenswaardige zagen wij op eenen
kleinen afstand van de flad, zijnde eene zeer
hooge rots, onder welke wij doorreden: dikwerf
wordt deze door vreemdelingen bezocht, om van
daar de zon ; te vroeger, in hare pracht te aan*
fchouwen.

Na eenige uren rijdens kwamen wij aan een
fraai dorp , en namen daar ons middagmaal; hier
was het ongemeen zindelijk, en ook werden wij
fmakelijk verrast door uitgezochte lekkernijen,
als; gevogelte, eijeren enz, zoo als wij dit, fe*
dert verfchcidene dagen, niet gehad hadden.
Van hier reisden wij, uithoofde van den zwaar
gezanden weg, langzamerhand voort, en kwa-
men \n den laten avond t« Lesver aan» Dez§

Stad
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Stad ligt in eene onvruchtbare {treek, welke in
drie Jaren geen koren had voorgebragt. Met
grond vreesde men dit Jaar weder eene algemee-
ne fchaarsheid, aan hongersnood grenzende: eene.
ramp, met welke zij in dit land te dikwerf te
kampen hadden*

Uma 21 Junij.

DERTIENDE BRIEF.

Heden morgen kwamen wij te Uma aan,
eene fraije en wèlbebouwde Stad, gelegen aan
eene Rivier, onder denzelfden naam bekend*
Deze Rivier loopt ten zuiden der Stad, en ont-
last zich in de Bothnifche golf. De Stad Uma
ontleent haren naam uit een gedeelte van
Zweedsch Lapland, waaruit 21] haren oorfprong
nam: van hier ook wordt zij foms Uma Lap-
toark genaamd. De Vaartuigen zijn hier wei-
nig en flecht, en daar deze Rivier te breed is
om een brug over dezelve te flaan, ontftaat
hieruit een moeijelijke overtogt.. De Gouver-
neur van Wat-Bothnie houdt in de^e Stad, on-

ge*
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geveer 280 (Engelfche) mijlen van Stokhlm
gelegen, zijne refidentie.

Des nachts bereikten wij KieMta s de eerfle
Stad van het Laplandsch gebied, in welke wij
fliepen. De wegen zijn hier, gelijk die welke
wij gereden waren $ met rotfen en bosfchen
omgeven, en bij zomerdagen is het zand zeer
•Warm. De Stad Richlea flaat gelijk, ja over-
treft zelfs, in morfigheid en armoede, de
Zweedfche Steden; wij vonden *er bedden f in-
dien ik dezelve met dien naam mag beflempe-
len, gereed en befloten^ als zeer vermoeid
zijnde, ons nederteleggen, doch geraakte niet
dan na lang woelen eindelijk in flaap. Deze echter
werd reeds in den vroegen morgenftond afge-
broken, zoo dat wij, door de geftadige aan-
vallen van Muggen en ander bijtend gedierte,
ons genoodzaakt Vonden dezelve te verlaten*
Aangezigt, beenen, en ons geheel lichaam was
zoodanig gevlekt en gezwollen, dat wij eikan-
deren, alsonfchuldige lijders, al lagchend, be-
klaagden. Om ons dan zoo fchielijk mogelijk
van deze ellendige plaats te verwijderen, ver-
lieten wij dezelve' en reisden tot aan een klein
Dorpje, genaamd Gumboda ; hier vonden wij
een Korps Zweedfche Militie, hetwelk gansch
het beste voorkomen niet had; ervarenheid en
regelmatigheid mangelden bij hetzelve in alle

op-
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opzigten. Den volgenden nacht flieperi wij té
Suenna, alwaar wij eene goede herberg aan-
troffen. Alles was, tot onze verwondering $

voor dit Landj ongemeen zindelijk. De Waar-
din fcheen ons, volgens hare gedienstigheid^
zeer genegen te zijn, maar onze onkunde in
"hare taal maakte dat wij de ware oorzaak in
deze niet konden opfporen. Den anderen dag
Voortjjjeizende, werden wij lang opgehouden
tloctr de verregaande achteloosheid der Boeren*
Welke alhier verpligt zijn om den reiziger de
benoodigdePaarden, tegen behoorlijke betaling*
te verfchaffen. Wanneer zij hierin verzuimen j

brengen zij zich in gevaar van lijfflraf of geld*
boete, en ten einde hierin goeden regel te hou-
■den, teekent de reiziger irt een boek, daartoe
aangelegd, hoe lang hij door hunne onacht-
zaamheid is opgehouden; en dit boek zijn def
Boeren verpligt, bij de drie maandelijkfche ver--
gaderingen hunner Magistraten, te vertooneny
■welke de overtreders, naar gelang der nalatig-
heid , beflraffen. Ware de waakzaamheid over
deze inftelling niet zoo geflreng, gewis zoudo
geen vreemdeling aldaar kunnen reizen, zonder
zich blootgefleld te zien aan het grootfle on-
gerief en oponthoud.

In ditLand ookvindt men overvloed van Mee-
ren en Rivieren, welke een zeer fchoon gezigt

op'
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Opleveren; vele derzelve moesten wij overtrek-
ken, en vonden daardoor onze reis zeer ver-
traagd, zoo dat wij niet vóór des avonds te
Pithia aankwamen. Wij werden, kort na onze
aankomst, ten middagmaal bij den Burgemeester
genoodigd, en werden zeer beleefd bij hem ont-
vangen. Pithia ontleent, even als de Stad
Uma, haren naam uit eene Provincie van
Zweedsch-Lapland, en is gelegen aan eene Ri-
vier welke, haren oorfprong uit de Lapland-
fche bergen ontleenende, in de Bothnifche golf
vloeit.

Van hier reisden wij naar Ernasto, waar wij
denzelfden nacht aankwamen. Wij vonden ds
bedden hier zoo vochtig dat wij genoodzaakt
waren in onze kleederen te flapen, hetwelk

"ons ongewoon en zeer onaangenaam voorkwam,
waarom wij befloten vroeg in den morgen onze
reis weder aantenemen.

Pitk-a, dit wifde ik u nog melden, is eene der
grootste en fraaist gebouwde Steden van Lap-
land; zij wordt geregeerd door een' Burgemees-
ter en twaalf Raadsheeren; zij is zeer gelegen

■voor den Koophandel, en omringd door breed
en diep vaarwater, hetwelk gemeenfehap heeft
met vele Meren en Rivieren, en echter heeft
zij meer het voorkomen, dan wel de wezenlijk-
heid van eene koopstad. De inwoners derzel-

ve



48

ve (chijnen zeer ongevoelig en traag $ zijn in
geenen deele voorkomend, en geven Ook nooit
hun misnoegen te kennen*

Fornao 24 Junij*

VEERTIENDE BRIEF.

X%J adat wij Pithia verlaten hadden en eenen
langen vervelenden weg hadden afgelegd, ver-
toonde Zich, tot ons groot genoegen, eindelijk
een beter oord. Wilde hier de ijverige Land-
jnan den vruchtbaren grond bewerken, buiten
twijfel zag hij zijne moeite in ruime mate be-
loond. Maar helaas! Geen der bewoners dezer
ftreek flaat handen aan den arbeid, of bezit
eenige kunde in den Landbouw, terwijl, over
het algemeen, de drukkendfle armoede hen ge-
heel buiten ftaat fielt om eene onderneming van
eenigen omvang te doen.

Nadat wij weder eene vaart waren ovcrgc*
trokken, kwamen wij aan een klein net Stadje
genaamd Gambehtad. Wij bezochten de Kerk
jdhier, welke een ruim en fraai gebouw is, en
kragten den nacht te

k
Grot doorj ons verblijf

Ne-
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nemende bij den Dominé,'die tevens kastelein
van deze plaats is. Niet verre van hier zagen
wij twee misdadigers, welke, zich aan moord
hebbende fchuldig gemaakt, wreedelijk op een
rad waren gebonden en, onder de foltcrendfle
pijnen, den dood moesten ondergaan. Ofichoon
deze ftraf alleen den moordenaar is opge-
legd ,

(trekt zij echter tot bewijs dat de be-
fchaving der meer zuidelijke Rijken, ten dien
opzigte, alhier haren zetel nog niet gevestigd
heeft.

Den volgenden morgen kwamen wij, na eene
zeer breede livier gepasfeerd te zijn, op Fin*
landsch gebied. Hier vindt men veel en zwaar,
zand; natuurlijk dus ook zeer geringe vrucht-
baarheid. De inwoners zijn ruw in hunne
handelwijzen, geheel onbefchaafd in hunne ma-
nieren, en hebben een onnozel voorkomen,
maar weten echter bij uitmuntendheid wel voor
hun eigen belang zorg tei dragen. Dezen dag
kwamen wij teFornao, eene fraaije en welbe-
bouwde Stad, welke door eene rivier, met den-
zelfden naam beflempeld, omfpoeld worit, of
liever, deze rivier vloeit hier in een ruime Meer,
hetwelk eene groote hoeveelheid Zalm ople-
vert. Vele voorname handelhuizen vindt men
in tfezeStad, en degrootfle tak van hunnen han-
del is teer en bontwerk uit de boven Landen,

door
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door de Laplanders herwaarts gevoerd en ge*
ruild voor laken, ijzerwerk en andere waren.

Des middernachts zagen wij de zon in haren
vollen gla*:s; de ]dm was geheel helder, en ver-
fraaide merkelijk dit zoo verrukkend gezigt.
Het is ontwijfelbaar, dat de inwoners van deze
Itreken vele gunsten van en gedurende den zo-
mer genieten, maar helaas I ook een verdrieti-
ge en felle winter volgt, welke hen in eene lang-
durjge duisternis dompelt. Men moet zich ech-
ter deze niet te zwart voorftellen, want de
morgenfler prijkt, in alle noordelijke flreken,
met buitegewonen glans, en vergoedt in zekere,
mate het gemis der zon; zoo ook fchitteren de
lierren, in de lange winter-nachten, met een al?
leraangenaamst licht$ en Hellen den bewoner
dezer gewesten in ftaat, des nachts vele zijner
gewone dag-bezigheden te volbrengen.

Ftrnao 25 Junij.

VIJFTIENDE BRIEF,

JL/aar wij vele mijlen ver» door eene ftreefc
waar wij noch verkwikking, noch behoorlijk

voed?
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voedfel hadden kunnen verkrijgen, waren
voortgereisd, zagen wij ons genoodzaakt, gis-
teren en heden alhier te vertoeven. Fornao is
gelegen op de grenzen van Finland; men fpreekt
'er de Laplandfche en de Finlandfche taal. On-
ze tolk was zeer goed bekend met deze talen ,

en alzoo hadden wij met minder moeijelijkheid
te kampen, dan wij wel gevreesd hadden.

Heden gingen wij de Kerk bezigtigen, welke
een weinig van de Stad gelegen is. Zij is een
klein maar net gebouw De) Prediker heeft
'er ongeveer 80 o& traktement, welke bezol-
diging algemeen hier fchijnt gevolgd te wor-
den. Des namiddags werden wij aan het huis
des Regters alhier, op KofFij genoodigd; eTa
Regter zelf was niet tot zijnent, maar om
eene teregt-zitting naar Stokholm geroepen,
zoodat wij door deszelfs echtgenoote ontvan-
gen werden , allerbeleefst en vriendelijk. Harer
kleeding was wèl gekozen; een fraaie halsketting
met een diamanten kruis fchitterde in het oog,
zoo ook hare juweelen oorknoppen, en ver-
fcheidene vingerringen, met de keurigfle fleenen
bezet, glinsterden aan hare handen. Haar kleed
was zeer rijk geborduurd en vreemd, maar met
fmaak, naar 'sLands wijze, opgemaakt. Des
avonds werden wij. ingeleid op een groot Bal,
waar wij ons bij uitnemendheid vermaakten j

voor»
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vooral behaagde ons de manier van danfên. Kort
ria orze intrede, kwam ook des Rechters echt»
genoote, onze beminnelijke gastvrouw; het gan*
fche gezelfchap bewees haar de hoogfle eer;
hieruit zagen wij, dat zij als ecne vrouw van
den eerflen rang gerekend werd. Alhoewel
hare eerfle jeugd voorbij was, danste zij ech-
ter met buitengewone vlugheid en bevallig,
heid. De inwoners fijn befchaafd te noemen
zoude niet naar waarheid gefproken zijn; ik
merkte echter dien avond op dat zij verre zijn
Van onbefchaafd te wezen. Onbekend met hun-
ne gebruiken, wilden wij, volgens onze gewoon*
te, een buiten luchtje gaan fcheppen, maar wer-.
den bijtijds onderrigt, dat het ons de grootfle.
vernedering zoude toegerekend worden, indien
wij, vóór ons vertrek, bij het gezelfchap geen
affcheid namen. Na dezen onzen pligt volbragt
te hebben, vertrokken wij huiswaards.

Fornao is de hoofflad van West-Bothnie, ruim
honderd uren ten Noord * Oosten van Stokholm%

wederom aan eene rivier gebouwd, welke van
deze Stad haren naam ontleend heeft. Deze ri-
vier neemt haren oorfpronguit Lapland, vloeit
naar het Zuid-Oosten, en vereenigt zich, langs
-dezen weg, met de Bothnifche golf. De inwo-
ners drijven mede handel in bontwerk, met do
Laplanders en overige naburen ten Noorden

en
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en Westen, Zowel als met de Finlanders welke
de Oostzijde der Golf bewonen.

Fornao Junij.

ZESTIENDE BRIEF.

Wél toevallig zijn wij, tot onze blijdfchap,
Op Sint Jans*dag, eenen dag welke in Zweden
met de grootfle vreugde gevierd wordt, juist
hier aangekomen; de boeren hadden zich uit
alle omliggende plaatfen verzameld, en baadden
■zich in onderfcheider.e Vermaken. Bij onze
intrede fcheen hunne nieuwsgierigheid ten
ïterkste opgewekt, door het rijtuig van den
Heer H..... Zij toonden zich zeer begerig om
ons te zien, en fchaarden zich om ons heen*
Hunne nieuwsgierigheid, om het geen onbe-
fcheidenheid te noemen, dreef hen zoo verre
dat zij, nadat wij onzen intrek in eene herberg
genomen hadden, ons met opene monden, door
de vensters van de eetkamer, begluurden. Ik
wil u een gevalletje van één hunner verhalen,
het is juist niet zeer belangrijk, maar daap
wij 'er ons nog al door vermaakten, hoop ik

dat
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4at ook gij het met genoegen zult ïeZen. tti
den avondflond naderde ons een ftoute Finlan-
der, en lag zijne ellebogen in het venster der
kamer, waarin wij gezeten waren, en vraagde
ons, zonder komplimenten, om Brandewijn*
Dikwerf herhaalde hij zijn vriendelijk verzoek*
uitroepende: Anna ma vir.o, hurra Kultana!
(Waarde Heer 1 geef mij Brandewijn!) en vooral
toen hij zag dat wij de hand aan onzen Wijn
floegen. Eindelijk ontfermde de Heer H.....*
een man van goede inborst, zich zijner, en
fchonk hem twee of drie glazen van het ge-
wenschte vocht, hetwelk uitermate fcheen te
bevallen, want na dezelve fmakelijk geledigd
te hebben, riep hij nogmaals; Hurra Kultana!
en hernam zijne vorige politie; wij hragten
hem nog eenige glazen, en hierdoor bevangen,
2aktcn zijne ellebogen, even als of hij kleiner
werd, van het venster weg; ook zijne beenen
weigerden hem langer den noodigen onderfland:
t)ij tijds echter zette hij zich gefchoord tegen
den muur en floeg zijne handen aan de heng-
fels van het venster, al uitroepende: Hurra
Kultana! Wij gaven hem nog twee glazen, en
nu konde hij niets meer uitbrengen dan Kulta-
na, Kultana, en hierna zich ook verlaten zien-
de van zijne vorige fleunfels, zonk hij langza-
merhand naar beneden, tot hij bewustloos ter
aarde lag.
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ïijne Landslieden, welke zich in diert om*
trek verlustigden, zagen weldra den ongeluk-
kigen bevangenen, namen hem zorgvuldig op,
en voerden hem huiswaards; kort daarna kre-
gen wij de tijding dat hij uitermate ongefixld
was, dat men verwachtte dat zijne keel al
fpoedig ontfleken zoude > en dat wanneer hij
vóór den morgen niet herfleld ware, men ons
rijtuig met onze perfonen arresteren zoude.
Binnen weinige uren zagen wij echter onze be-
kommering dienaangaande verdwijnen; de gra-
ge man, na zijne kennis terug gekregen te heb-
ben , kwam ons dankbaar weder opzoeken»
I)egon verfcheidene gi imasfen te maken, en
toonde ons den Beercn*dans, dien hij al zeer
eigenaardig wist uittevocren, terwijl hij met
nieuwe hoop* wakker zijn best deed; dan,
daar wij hem geen Brandewijn meer opdisch-
ten, nam hij zijn affcheid, en wij zagen hem
niet weder.

Ongeveer ten elf uren gingen wij den beroem-
den Profesfor H elan ds een bezoek geven;
uit zijn voorkomen en wezen merkte ik dat
hij een inboorling van Lapland was. Hij had
den ouderdom van negen en zestig jaren be-
reikt, en fprak de Franfche taal matig, in welke
taal hij ons verhaalde dat Vele Engclfche Hee-
ren van tijd tot tijd Fornao bezocht hadden, en

toon.
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toonde ons brieven die hij ontvangen had v&n
perfonen van rang, te Londen woonachtig.

Hierna gingen wij eene wandeling langs de
oevers der rivier maken, en zagen hier de Bin*
landers hunne netten in de Zalmvisfcherij op-
halen. Tot deze visfcherij hebben zij eene ron-
de afperking van palen, ter lengte van drie
honderd en ter breedte van een honderd ellen,
welke diep in den grond gedreven zijn, met
hier en daar eenen ingang voor den Zalm. De-
ze nu de Opening doorgezwommen zijnde, zoekt
weder doortogt, maar vindt die niet dan in de
fuiken welke daartoe, tusfchen de afpaling, ge-
zet zijn. Het ophalen dezer netten gefchiedc
om de twee uren, en in éénen trek wordt hun-
ne vangst, dooreen, op veertig fluks berekend.
De inwoners zouten den Zalm in vaten, roo-
ken of droogen hem en voeren hem dan, tot
eenen matigen prijs, naar Zweien en omliggen-
de .(treken. Onze hospes kocht, denzelfden
avond, een grooten Zalm, een-en-twintig pond
wegende, voor negen Dollars Copper. (ongeveer
een' Hollandfchen daalder.) Men vindt te For»
nao, en in Lapland mede, veel Snoek welke,
gedroogd zijnde, door Kooplieden opgekocht
en naar elders uitgevoerd wordt, doch van
al de visch die hunne wateren opleveren is er
geen te vergelijken met den Ruda> eenen visch

die
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die den Karper in geftalte en -fmakelijkheiï
evenaart.

FermQ»

ZEVENTIENDE BRIEF*

De Laplanders zijn minder dan van middel*
matige geftalte,. hunne aangezigten zijn plat*
van eene mahognij kleur; zij hebben hooge ka*
kcbeenen en lang zwart haar; hunne wonin*
gen zijn allermorfigst, maar daar zij een rust.
loos en zwervend leven leiden, valt zulks hen
meer dragelijk. Zij hebben eene opening in
het dak, welke en voor venster en voor fchoor-
(leen dient, en een gat in de zijde welke de
plaats 'van eene deur vervangt: hunne wonin*
gen gelijken juist aan die der bewoners van
Kamfchatka, die gij in Cooks réizen befchreven
vindt. De Laplanders zijn wèl gefpierd, maar
van natuur lui en zeer vreedzaam. De vrou*

wen zijn, als de mannen, klein en hebben ook
groote breede aangezigten, maar toonen zich
in den omgang zeer vriendelijk en gedienstig;
zi) hebben een voorkomen dat het voorooi>

deel,
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&el, hetwelk de vreemdeling bij het eerfté
ontmoeten koestert, ten grooten deele weg
neemt, en ten haren voordeele gunstig veran-
dert. Dan, offchoon haar gedrag vriendelijk
is", zijn zij ectiter zeer zedig en kuisch.

Der Laplanderen tail is een bar, onverflaan-
baar gebrabbel, ontleend van hunne naburen >

de oude bewoners van Finland. Hunne gelui-
den echter zijn eehigzins muzijkaal, en niet
Onaangenaam is het dezelve te hooren.
- Wat den Godsdienst aangaat, in dezen iè
door de Laplanders nog veel te leren, echter
maken zij hiers zoowel als in vele andere oor-
den der wereld, trapsgewijze vorderingen in
dezelve. De Hooge Laps, (zoo genoemd omdat
zij bergbewoners zijn,) hebben hun oorfpron-
kelijk heidendom nog niet geheel vergeten,
niettegenflaande de ijvervolle pogingen die de
Zweden zich getroost hebben, om het Kristen-
dom bij hen intevoeren: vele overgeblevene
bijgeloovige gewoonten verkondigen de duis-
terheid van hunnen geest* Zij flaan geloof aan
tooverkunst en voorfpelling. Wanneer zij eene
Teis ondernemen zullen, fluisteren zij nog, als
voorheen, bij hetRendier hetwelk hen zal ver-
gezellen, en bidden daarna hunne oude afgo-
den om de vermeerdering en veiligheid hunner
kudden gedurende hun afzijn. Ongetwijfeld

zult
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ÈUÏt gij iets vernomen hebben van het werk-»
tuig, door hunne Toovenaars gebezigd. Ook
mij gelukte het een zoodanig te zien,- bij eerien
Priester te Uma, die een ltervenden in zijne
laatste oogenblikken had bezocht. Vóór lang
reeds had de Priester zijne vooröordeelen en
heidenfche«denkbeelden ten onder gebragt, maar
Veinsde nog Hechts deZe bijgeloovigheid, om
de onwetenden te misleiden en zijnen eigenen
nooddruft te bevredigen.

Dit werktuig is omtrent rond, gelijk een
Trommel, en is gemaakt uit den bast van den-
ne, pijn of berkeboomen. Het boveneinde is
bedekt met een foort van perkament, bereid
van het vel eens Rendiers. Hieraan zijn ver-
fcheidene koperen ringen kunstig vastgemaakt.
De wonderman plaatst dit voor borst *

en toekent op hetzelve, met bloed/ verfchei-
dene ruwe figuren; na deze exercitie verneemt
hij van zijne ligtgeloovige aanfchouwers wac
zij wenfchen te weten , en geeft hen alsdan»
gelijk andere gelukzeggers, altoos gunstig ant-
woord ; waarvoor hij dan prezenten van Bran*
dewijn enz. ontvangt.

ACHTIENDE
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Fornaê*

ACHTIENDE BRIEF.

JL/*e rijkdom, der Laplanden beflaat voorna*
meiijk in het groot getal hunner Rendieren.
Deze zijn het die hen, vooral in den winter»
het meeste nut aanbrengen, door het trekken
van hunne fleden en goederen. In den zomer
zijn deze dieren, door de hitte als afgemat *
daartoe minder in flaat; menigmaal zelfs zagen
wij dezelven zoo magteloos in de bosfchen lig-
gen, dat zij naauwlijks de plaats voor ons kon-
denruimen, en echter maken dan de Laplanders
nog van hen gebruik om zich hier en elders te
doen henenvoeren, ten einde vruchtbare vel-
den, tot onderhoud hunner talrijke kudden,
optefporen.

Het Rendier heeft veel overeenkomst met
het hert, maar overwint hetzelve ver in krach-
ten; deszelfs haar is aschkleurig; de hoornen
lang en fraai getakt} ook- heeft het lage tak-
ken aan het voorhoofd, welke men zegt door
de natuur aldaar gefchónken te zijn om, in ge-

val
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val van dorst, het ijs te breken; deszelfs voed*
fel beftaat in heesters, planten, mos en de bas-
ten der boomen. Zeer vlug weet het Rendier
zich te bewegen, en in den tred opent en
fluit het zijne klaauwen.

Na n nu iets gezegd te hebben van hetRen-
dier , zal het niet onvoegzaam wezen u tevens
eer e befcbrijving der Slede, welke dit dier zoo
dienstbaar maakt, te geven. Deze dan is gemaakt
als eene boot; haar bodem is r nd; de achter-
zijde vierkant, en van voren is zij zeer fpits.
Zeer moeijelijk is het met dezelve omtegaan;
zonder kunde fielt men zich ieder ogenblik
bloot aan ongelukken. De reiziger zelf is in
deze Slede gebonden als een Kind in den Kin-
rlerfloel. Het verëischt geene geringe oefening
dezelve te befluren, doch de Laplander doet
dit met groote behendigheid, en bedient zich
doorgaans van eenen flok met een plat eind,
om de flepen, die in den weg liggen, te ruimen,

Zeer vaardig ook is de Laplander in het ma-
ken van houten gereedfehappen; hij is zijn ei-
gen Timmerman, Schuitenmaker, enz. Doch
nog verder flre^t zich zijn vernuft uit, want
niet weinig was ik verwonderd van, in eene
tent van reizende Laplanders, Kaas te zien be-
reiden uit de Melk van het Rendier, Wanneer

«

zij hunne booten of andere (tukken maken,
voe-
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voegen zij de planken met de pezen en fpieren
van het Rendier te zamen. Ook gebruiken de
vrouwen deze draden om mede te naaijen. De
vrouwen in Lapland fchijnen ook zeer vernuftig
om met koperdraad, en tinnen of andere fchit-
terende verfierfelen hunne kleederen te bordu^
ren of opteleggen. Zoo mede fcheppen zij
groot vermaak om hoofd, hals en fchouderen
met koralen enz. te omhangen; daarbij maken
%\) veel werks om hunne geborduurde kleederen
nog met «.rikken, franje enz. meer zwier' bij
te zetten.

Het fpreekt wel van zelve, dat deze bonte
verfierfelen, naar gelang der ftanden, bij de
vrouwen alhier, plaats vinden, eivdat in de)
geringfte klasfen Hechts de zucht van dit fclü>
terende te bemerken is.

De Dames van rang alléén munten uit in
prachtige kostbaarheden, als zilveren en gouden
ringen, diamanten cnpaarlen: herinner uflechts
het geen ik u van des Regters Vrouw mede*
deelde. De jonge Dames dragen aan den mid-
delvinger der regterhand eenen gouden ring,
welken zij, bij het huwelijk, met dien der lm-»
kerhand verwisfelen.

Er zijn (men vergeve mij dezen onbedachten
fprong) maar zeer weinig honden in Lapland;
w j; zagen er ettelijke ? allen van hetzelfde ras;

een
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een foort dit Land bijzonder eigen. Zij hebben
gekrulde ftaarten, fpitfe ooren, niet ongelijk
aan den Wolf hond, en brengen den Jager"veel
nut en voordeel aan, daar zij, in 't algemeen,
wonder wel geleerd in het opfporen van het
wild, en zeer vurig zijn naar den Chader en
Ora. Wanneer de Vogel opvliegt, vplgt hij
dezen, al fluipende, en let waar hij zich ne*

jdrrzet, hetwelk doorgaans op dezen of genen
boom is; hij gaat dan voort met denzelven te
vervolgen, tot hij eindelijk den bqom nadert,
wanneer hij, al blaffende, zijne oogen onafge-
wend naar den vogel houdt welke, hiervan
zoo het fchijnt niet bevreesd , zijnen fland
fioudt: de Jager nadert nu en ontdekt, door
den Hond, het voorwerp zijne? vervolging.

De Laplandfche Visfchers verkiezen hunne
woningen aan den oever der Meren, en zijn
zeer behendig in de vischvangst. Geen wonder
pok, #ant hf den zomer vinden zij alleen hier
uit hun beitaan'. In den winter, wanneer da-
Meren bevrozen zijn, zijn zij verpligt hunne,
toevlugt naar de bosfehen te nemen, en aldaar
hun onderhoud te zoeken. De visfehen, welke
men in de Meren vangt, zijn voortreffelijk van
fmaak, doch het ontbreekt hier aan de kunst
om dezelven te bereiden. Men noemde ons
vele foorten van visch, bjj hun bekend onder

éen.
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'3en naam van Gadda Jbore, Mort, Loijan,
Cris 9 Ruda, of Carasjïr: deze laatste is een
foort van'Karper, maar iets grooter; de Strem-
ling, de Negenogon, een foort van Haring; de
Lax of Zalm; Skomakaren* Rudor , Simper,
M>ake enz.

Wanneer de tijd nadert om, voor hunne
"Wihtérprovifie, den visch te zouten, zijn zij
Verpligt eene lange en verdrietige reis door
tuwe wildernisfen te maken, om zout uit de
Zeelieden te bekomen. Deze reizen wo den
doorgaans door eene groote menigte te gelijk
ondernomen.

Fornao.

NEGENTIENDE BRIEF.

.L/aar alles hier, in de plaats van vrucht-
baar, woest en ruw is, mag de Jager hier
zeer .goede verwachting koesteren. Wild van
Velerlei foort wordt hier in overvloed gevon-
den.' Gij verwacht zeker niet van. mij, dat ik
op -een pleiziertogtje, zoo als dit wezenlijk is,
u eene volkomene befchrijving van alles wat

de
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ie ftreken die ik bezoek, opleveren, geven
Cal. Neen zeker, gij weet waf ik u antwoord-
de, toen gij, vóór mijn vertrek > mij verzocht
u, van tijd tot tijd, het opmerkelijke op mijne
xeis te melden; Of zoude het u ontgaan zijn
dat ik u te kennen gaf{ dat ons togtje alleenlijk
tot vermaak ondernomen werd> en wij ons
nergens lang zouden ophouden, en dus den tijd
niet zouden hebben om eenig onderzoek van
belang te doen van dat geen dat ik u zoude wil-
len mcdedeelen, zoo dat ik uwe vriendfehap wel
wilde beloven, berigten van onze reis te zullen
geven, dan alleen onder de uitdrukkelijke voor*

waarden, dat gij het minder belangrijke ook
voor lief zoudt nemen, en bij mijne brieven de
beste Schrijvers over die Oorden, welke daar-
henen gereisd hebben, om eene brecde Lands-
befchrijving te kunnen leveren , nevens u te
leggen, om die te laten aanvullen dat geen wat
gij te weten vcrlangdet-, en, of niet breed ge.
noeg, of wel in het geheel niet, in mijne brie-
ven vinden moogt?

U dan nogmaals deze protestatie herhalende,
ga ik voort met u iets van de Vogelen te zeg-
gen. De Chader is een zeer fijne Vogel, zoo
groot als onzen Kalkoen* De Haan van den
Chader is zwart, en de Hen van oranje kleur,
niet volkomen zoo groot als de Haan. De Hen

JbroeiC
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broeit doorgaans op 8 of io Eijeren. Op Zé-
keren avond dat de Heer H ... op een Jagt-
partijtje was, von^zijn hond een Chader. Terwijl
hij naar de plaats wandelde waardezelvt gedood
was, ontdekte hij, aan den flam van een'doo-
den dennenboom, het nest, en vond daarin acht
Eijeren. De Ora gelijkt nagenoeg de Black game
in Engeland. De Hierpe wordt in Zweden voor
den allerfmakelijkflenVogel gehouden, in groo-
te is hij omtrent als eene jonge Duif; zijne kleur
is zwart, grijs, en wit. De Snoripa is iets groo-
ter; deze Vogel veiandert tot den ouderdom
van twee jaren in kleur; in den winter is hij
wit, en grijs in den zomer, even als de Hazen
uit deze ftreek; makende des nachts een akelig
geluid. Men vindt hem nergers dan in Lapland
en deszelfs naburige flreken. Door zeker toe-
val echter was deze Vogel eens, vóór cenige
jaren, tot op honderd mijlen van Stokholm,
hetwelk de bewoners dier nabuurfchap in rep
en roer bragt, zoo dat het gemeen, 's avonds
dit ongewoon en verfchrikkelijk geluid hooren-
de, geloofde dat het woud door geesten be-
woond werd. Dit gerucht won weldra veld,
zoo dat zelfs de postknegts met vrees bevan-
gen werden, en niets dezen konde bewegen om,
na het vallen van den avond, dit fchrikkelijk
bosch doorterijden. Eindelijk echter werden

deze



67

deze fpokcrijen ontdekt en opgelost door ze-
ker onderzoeklievend Heer die,, de oorzaak wel
bevroedende, bij lichte maan, zijne Jagers
naar het woud zond, door welken dan ook de
onfchmldige o>itoripa~zh flagtöffer viel. Beharve
deze, bezitten zij nog den Moorkulla, Afoshon,
Purrhons, Rapphons, Geknotte, Kneeper, (wel-
ke laatste een foort van Snip is) en den Tier-
per. Onze Hout-Snip broeit in Zweden en Lap-
land zoowel als in -andere Noordfche flreken.
Na den broeitijd vindt men te Lapland en
Finland' overvloed van dezen Vogel, efl t>rn
deze reden noemen de Laplanders hem den
Saizoen-Vogel, maar dooden noch eeten hem,
terwijl zij gclooven dat dezelve ongezond
is, omdat hij geen krop, ter bereiding van
het voedfel, heeft. Men heeft in Engeland
opgemerkt, dat deze Vogel, ecnige Jaren ge-
leden, zeer fchaars werd. Waarfchij nelijk is
de reden hiervan dat zijne Eijeren, als eene
groote lekkernij, onder de bewoners dezer
ftreek worden befchouwd, hetwelk den boeren
aanmoedigt om nesten optefporen. Te Stokholm
zijnde, merkte ik op dat de boeren eene groo-
te menigte van dezelve op de markt ter koop
aanboden. Deze bijzonderheid wetende, moet
het ons niet verwonderen dat de Snippen

fchasrê
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ïcnaaré' worden, en langs dien weg gevaar
loopen van zeer te verminderen.

Fornah

TWINTIGSTE BRIEF.

JL/aar de Laplandfche Meren, vooreerst, zeer
groot, wijd en uitgeftrekt zijn en, in de
tweede plaats, zeer velen derzelve afgezon-
derd gelegen zijn, zoo moet men natuurfijlc
verwachten dat er eene groote verfcheidenheid
van Watervogelen Zich ophoudt, en deze ver-
onderflelling, geloof ik, is niet ongegrond,
maar om u eene' befch ijving van dezelve te
geven, is het eene volflrekte noodzakclijïc-
heid de Wintermaanden mede alhier doorte-
brengen. Ik heb echter het genoegen gefmaafêt
van 'er enkele te zien. Zeker Heer, deed 'er
mij, onder anderen, een zien, welke door een
Boer gefchotcn was, en volkomen naar onzen
(Engelfchen) Moor-Cock geleek.

Er houdt zich foms een enkel klein Vogeltje in
deze en andereNoordfche Streken op, dat bij ons

ook
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ook niet onbekend is, en hoedanig een onlangs,
in het Graafschap Durham, bij het Kasteel Ra-
yensworth, gevangen werd, hetwelk thans in do
bezitting is van Mcjufvrouw L . . . . . Din
Vogeltje is nagenoeg zoo groot als de Lijster,
is hier bekend onder den naam van Sieben*

fchwantz of Boheemfche Snapper, en is zeer
zeldzaam: men vermoedt dat het voorheen met

den naam van Microphoenix (kleine Phoenix)
beftempeld was» Het heeft een' langen blaau-
wen flaart, roode en geele vederen, welke hem
een' allerbekoorlijkflen glans bijzetten. Bijna
aan elke veder zijner vleugelen ziet men een
klein rood itipje, niet ongelijk aan een drop-
pel gcfmolten Lak; dit laatste heeft men ook
opgemerkt in eenen Vogel van dezelfde groot-
te, uit hef Zuidelijk gedeelte van Amerika;
doch. deze, eene kuif hebbende, fchijnt niet
van hetzelfde geflacht te zijn. Het zoude ech-
ter niet vreemd zijn, dat Vogelen, welke tot
eene lange reize berekend zijn, in afgelegene
Landen gevonden worden, daar toch eene me*

nigte derzelve, bij het afwisfelen der Jaarfai-
Zoenen, naar verfchillcnde plaatfen trekken.

Men vindt alhier eene groote hoeveelheid
Dons, hetwelk verzameld wordt en afkomstig
js van zekere Eend, genaamd Aedder , welke
ftUéénJin deze Noordfche Landen gevonden

wordt,



70

wordt. Wanneer deze zachte vederen gezuU
verd zijn, rekent men dezelve van veel-waar-
de, zoo dat men doorgaans twee Rijksdaalders
voor het pond befteedt.

Ik wil u nog iets van den Roofvogel Jo-fugl
zeggen. Indien deze den Vogel, dien hij tot
zijn prooi bc-flemd heeft, niet door zijn ge-
fchrceuw of aannadering, tot onderwerping
dwingen kan, treft hij denzelven, met zijnen
bek, zoo geweldig op den rug, dat zijn buit
zich eindelijk genoodzaakt ziet den vijand tot
Voedfel te verflrekken.

De Alk is een Vogel ter groote van een Gans,
hij duikt tot twintig vademen in de diepte, om
de Haring te bemagtigen; dikwerf is hij aan een
vischhoek,op die diepte gefield, gevangen.

De Scarv of Loom is een zeldzame Watervo-
gel, deszelfs Eijeren blijven, zelfs na een half
uur gekookt te zijn, vloeibaar. De Boeren van-
gen dezen, door een vuur te ontfteken, onder
de Rots, op welke zij hunne nesten maken:
rook, noch hitte kunnende verdragen, vallen
zij dan, al duizelend, ter aarde neder.

Een geloofwaardig man verhaalde mij: dat
verfcheidene Zwaluwen, als in een verftorven
Haat* onder rieten kreupelhout, langs de Me-
ren van Noorwegen en Zweden, door visfehers
gevonden zijn.

Al-
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Alhoewel ditLand onder een zeer flreng lucht-
geftel gelegen is, moet men echter niet geloo.
ven, dat de natuur hetzelve geheel van vruch*
ten verftoken heeft. Onder verfcheidene an-
deren, levert Lapland de Akerbar op, eene
vrucht welke in fteenachtige plaatzen groeit,
en als iets zeldzaams en aangenaams op de
tafels van Zweden gevonden wordt; zij wordt
niet alleen tot het defert gebruikt, maar men
bereidt ook Wijn uit dezelve.

De Hiorton, welke in moerasfigen grond wast,
is in groote onze Framboos gelijk, geel van
kleur, en aangenaam van fmaak.

De Lingon» eene vrucht, hoewel iets groo-
ter, echter niet ongelijk aan Lijsterbcsfen; de-
ze wordt in Zweden ingelegd, en bij gebraden
vleesch gebruikt.

De bosfehen van Lapland leveren, onder
meer, tweederleHborten van Denneboomen op.
Eenigen tijd geleden, zagen wij hier ook den
Mazar, een hoogen dikken boom, die veel en
goed werkhout oplevert. Wanneer de ftam door-
gezaagd is, ziet men een fchoon gevlamd hout,
hard genoeg om hetzelve te~polijsten, en waar-
van zeer fraaije tafels en andere bruine meu-
belen gemaakt worden, welke hier, door de
Zweden, en andere Noordfche naburen zeer ge-
zocht worden.

Ook
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Ook heeft Lapland bloemen welke, gedurende
haren korten zomertijd, in de valleijen bloeien;

v
doch, hoezeer de Meren en de tusfehenruimte
der heuvelen, foms bevallig en wèl voorkomen,
is het Land echter, over het algemeen, gering
in voortbrcngfelen, en ontelbaar zijn de uitgc«r
ftrekte donkere bosfehen, en lange en elendigo
moerasfige vlakten. Dit fomber gezigt kan den
bewoner van tnecr vruchtbare Landen niet dan
met een dankbaar gevoel bezielen, bij, de ovcr-t
weging, in welken gelukkigen ftand de natuur
hem daarentegen plaatste!

Fornat*

EEN-en-TWINTIGSTE BRIEF*

IVlijn oogmerk is alweder niet geweest, (en
verre zou dit ook boven mijne vermogens gaan)
om u eene volledige hefchrijving van den te-
genwoordigen flaat van Lapland te geven. Om
dit naar bchooren te doen wordt almede een
langer verblijf aldaar vereischt. Men zoude zich
des Winters dan ook aan het barre luchtgeftel
alhier moeten ter prooi geven. Bergen, di§

den,
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tfen menfchelijken voet ontoegankelijk fchijnen,
moeten beklimmen; als de inboorlingen, in
duisternis en morfige hutten, moeten leven;
met hun, vrij walgelijk, voedfel zich moeten,

vergenoegen; met vermocijenis, nijpenden hon-
ger, en wat al meer, moeten worstelen; en gij
weet te wel, dat ik die, ten vermake der we>
reld, wel eenige opoffering doen zoude, echter
voor zulk eene onderneming niet berekend ben»
Ik wil echter niet ontkennen dat, de voldoe-
ning mijner nieuwsgierigheid, en de zucht naar.
nieuwigheden, veel zouden medewerken, om
mij, met dit ftreng klimaat, en cfe ftreek zeïve^
te bevredigen; dan, gij z,ult, hoop ik, u liever;
willen vergenoegen met die losfe aanteekenin-**-
gen, welke ik in (laat was u medetedeelen. Omdat
gij mij echter niet bpfchuldigen zoudt, dat ik u
flcchts over zoo vele Meren, Bergen, Bosfchen*
en Vlakten, heb medegevoera*, zoo vind ik mij
geneigd, u eenige regelen van Thompson's
befchrijving van deze oorden te herinneren,
en zulks te meer, om dat ook voor mij, dit
voordeel daarin ligt opgefloten, dat deze
fchoone plaats, het platte en oppervlakkige,,
dat mijne opmerkingen hebben, eenigzins zal
kunnen vergoeden. Na eenige inlichting dan^
aangaande de Noordfche Voeten :> zegt de Dich>
ter o!er Natuur wijders:

n Gohsel
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9, GeheePanders gedragen zich de zonen van
f 9 Lapland; wijsfelijk verachten zij den zinne-.
„ loozen, barbaarfchen handelvau den oorlog;
„ zij begeren niet meer dan het geen de een-
f, voudige natuur oplevert; zij beminnen hun*
„ ne bergen, en verheugen zich in hunne ftor-
*,r men. Geene valfche begeerten, geene be-
„ hoeften uit hoogmoed ontflaan, verftoren
,r den vreedzaam ▼oortfnellenden vloed van
„ hunnen tijd, of noodzaken hen in den rus*

„ teloozen , altoos pijnigenden doolhof van
» vermaak of eerzucht te woeden. Rendieren
>, maken hunnen rijkdom uit; deze verfchaffen
5 , hen hunne hutten, hunne kieederen, hunne
5, bedden, en hunnen fchat van huisraad; aan
f 7 deze zijn zij hun heilzaam voedfel en hun*
5, nen, vrolijken beker verfchuldigd; gehoor*
f, zaam aan hunne ftem, buigt het gewillige
„ geflacht zijn' nek voor de Sleden, en voert

f, hen fnel over heuvelen en dalen, nu tot eene
f, ftreek van marmerharde Sneeuw opgehoopt,
gf of, zoo verre het oog zich kan uitftrekken,

«5, met een blaauwc korst van Ijs, onbepaald,
„ o verglaasd» In de danfende verhevelingen,

■5, wier gebrokene ftralen onophoudelijk aan den
<j, hemel wemelen, en door de heldere Maan
*s,~en Sterren y die dan fcherper, met verdub*
y, belden luister, door het fchitterende lucht*

„ ruim
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f, ruim fchijnen, vinden zij, zelfs in de diepte.
f, van den nacht, aan de polen een' zeldzamen
„ dag, genoegzaam om hun jagt te verlichten,
,>, of hunne ftoute fchreden naar de Finlandfche
„ Schoonen te geleiden. (*) De gewensente

9 , Lente keert weder, en de welkome Zon, nu
„ voor de eerfte maal in het graauwe zuiden
>, rijzende, door den fchemerenden dageraad
~ tragelijk voorgegaan, Verwijdt allengskens
>, haar aangrocijenden omtrek, tot zij zicfy
„ eindelijk, geheele vrolijke maanden achter*
>, een vertoont; al rond en rond haar draai-
„ jend wandelpad flingert, en, wanneer haar
,y vlammende bol bijna is ondergedompeld,
„ zich weder opwindt en op nieuws ten hemel
„ ftijgt. In dit vrolijke jaargetij woekeren de-
„ zen (waar de betooverende bergen der zui*

~ vere

C*) De Vertaler hier de overbrenging van den beroem*,

den Lublink invoegende, heeft gemeend daarin geene
verandering te mogen maken , als zijnde zeer juist de

■denkbeelden van den oorfpronkelijken Dichter in dezelve
overgebragt*; alleen ftootte hij op de woorden: Finlandfche
Schoonen, naardien hier» volgens het Engelsen Fair, Ker-
mis of Jaarmarkt behoorde vertaald te wezen; in weikei
-gin althans het woord, alhier gebruikt, in Engeland wordt
opgenomen.
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f, vere NiSmi (f) ri Jzen, en de Tinglio, (§) met
f, rozen bezoomd, zijne ftroomen voortrolt)
9 , uit de Meren en Vloeden hunner rijke Vis-
y, fcherij. Hiermede beladen, keeren zij, des
f, avonds, vrolijk naar hunne hutten terug,
„ daar hunne brave fchuldelooze vrouwen den
5, ganfchen dag nuttig bezig waren, en het vuur
9 , voor hen gereed houden. Driewerf geluk-
*, kig geflacht! door armoede, voor gewettig-
„ de plundering en roofziek geweld bevrijdf

f, bij het welk de vuige eigenbaat nog nimmer
„ de zaden der ondeugd heeft uitgeftrooid,

welks onbefproken zonen, zoo min met be-
„ le-

Ct) De Heer de Maüpehtoïs zegt, in zijn boek
over de gedaante der aarde, na alvorens het fchoone Meer
en den Berg Niëmi, in Lapland, befchreven te hebben?
„ Van deze hoogte hadden wij verfcheidene malen gele.»
„ genheid, om die dampen uit het Meer te zien oprijzen,
„ weike de bewoners van dat Landfchap Haliios noemen,
„ en die zij gelooven de Befchermè'ngelen der Bergen te
~ wezen. Men had ons vervaard met vertellingen van
„ Boeren, die deze plaats gevaarlijk maakten, doch wij
„ bemerkten 'er geen. Het fcheen eer een verblijf van,
„ Tovernimfen en Geniën, dan van Beeren,"

(5) Dezelfde Schrijver merkt aan: „ Ik was niet wei-
„ nig verwonderd, op de bank van deze Rivier (de Tcngli*
.„genaamd) Rozen te zien, van zulk eene levendige roo*

„ den kleur, als ergens jn onze toven gevonden worden."
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4, ledigende daden bekend waren, als hunne"
„ bloeijende dochters met de elende, om door
f, den adem van trouweloozc liefde te verwei*
„ ken."

Deze fchoöne fchildering treft mij* (die zich
in deze ogenblikken op de plaats zelve bevindt)
dermate, dat het mij moeite zal kosten de wei*
nig gefneden pen weder in handen te nemen %

om mijne zwervende gedachten en waarnemin-
gen, voor u te vervolgen: alleen de gehecht-
heid aan mijn eens gegeven woord, en onzer
vriendfehap tevens, zal in Haat wezen om mij-
nen tegenzin in dezen te verwinnen.

Fornao.

TWEE-en-TWINTIGSTE BRIEF.

ü/en Volk, dat zonder kennis van de Land-
bouwkundeleeft, en van ploegen, zaaijen noch
planten weet, moge als een zeldzaam voorbeeld
in de wereldfche gefchiedenis voorkomen; zulk
een Volk echter vindt men in Lapland, On<-
bekend met de wegen langs welke zij 'hunne,

levenswijs verbeteren kunnen, en gecne^Maat.
fchap-
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fcnappelijke befchaving kennende, leven zij \i
het binnenlle gedeelte hunnes Lands, en behel-
pen zich, zoo veel mogelijk, in den Haat door
de natuur hen aangewezen*

Dan, de Voorzienigheid, altijd liefderijk te
hulp komende waar het genot des levens fchaais
is, zendt ook hare dralen van vertroosting dor.r
de daken dezes Volks; en deze verkwikkel j':e
flralcn brengen den Laplander eene vreugde aan
die in befchaafde Maatfchappijen niet gekend
wordt. Wanneer toch de Laplander onze rijke
Kudde mist, indien hij niet rondom zich lag-
chende Korenvelden kan aanfchouwen, en ons
welig Wei- en Uooiland ontbeert, zoo brengt
dit gemis hem geen fmartelijk gevoel aan, daar
Eij nimmer cle bezitting daarvan gekend hetff.
ZijnRendier vervult hem dat gemis geheel, daar
het dit nuttig dier is, dat htmden meesten dienst
aanbrengt, en met de minste zorg en kosten
kan worden onderhouden. Onlangs werd ik on-
derricht, dat hun eenig voedfel in mos be-
ilaat, wanneer zij buiten ftaat zijn gras van
de bergen te bekomen.

Te voren maakte ik eenige melding van het
JRcndier en deszelfs Slede, maar daar ik eene
-tcekening gemaakt heb, naar die der Slede van
den Heer H. G. L., zend ik u die mede, met
a'anwjzing vaa derzelver zamendelling.

ZIE



79

(ZIE DE TITELPLAAT.)

A. De Lederen Strop en Strengen, waardoot
de Slede wordt voortgetrokken.

-te"B. ïlozerien van gekleurd Laken»
C. Het Overdek der Slede, bereid uit het vel

van het fraai gevlekte Zeekalf.
D. Een koperen Ring, met eene doorlopend©

Streng.
E. Een openflaande dek, van groen Laken, met

een' rood geborduurden boord*

*,' [Een binnenbeklecdfel van geel Laken.
H. Een koperen plaat over den Achterfpiegel.
I. Touwwerk.
ÏC. Een krom duk Hoorn, aan welke het eind

der Streng is gehecht.

De Slede zelve is, gelijk gij ziet, als een©
kleine Boot, met eene lening voor den reiziger*
welke daarin, met riemen verzekert, zeer vast
zit, en goed bezorgt blijft voor de koude. Zij
loopt van voren, alwaar delederen drop is vast
gemaakt, fpits uit, wordende deze drop aan het
tuig van het Rendier gehecht. Het Rendier
zelf is met een kleed gedekt, hetwelk op den
rug wordt toegeknoopt; deszelfs gebit is een
klein dukje leder, vastgenaaid aan den teugel»

welk©
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Welke, langs het hoofd en den nek, tot cieü
Voerman doorloopt.

Fortiao.

DRIE-iN-TWIftTIGSTE BRIEF.

lNiet zonder reden zult gij verwachten, dat
ik, daar ik mij thans in Zweedsch Finland bè-
vinde, u iets mededeelen zal van deszelfs In-
woners, en hierin zal ik ü niet te leur dellen.
Fomao is, zoo als ik u te voren reeds gemeld
heb, gelegen aan den oorfprö'ng van de Golf
Bothnia. Deze wordt, aan de lage Oostzijde,
door de Finlanders, die onder het Koninkrijk
■Zweden behooren, bewoond. Het andere ge-
deelte van Finland ligt aan de hoogere Oostzijde
en behoort onder hetKeizerrijk van Rusland,

De Finlanders welke wij te Fomao, en in de
nabijgelegen plaatzen gezien hebben, fchijnen
van eene ruwe gedaante, minder befchaafd,
ook minder verdaanbaar in hunne taal te zijn,
dan hunne naburen, de inboorlingen van Lap»
land. Zij zijn, als deze, kort van perfaon,
maar derk en. werkzaam, en bereiken eenen hoo«

gen
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gen ouderdom, naardien zij door de dorheid
van hetLrnd daartoe, genoopt, zeer matig leveu.
Het luchtgedel is van dezelfde temperatuur
als dat van Zweedsch Lapland , met hooge en
trotfche bergen, tamelijk vruchtbare valeijen^
en uitgedrektefraaije Meren. Vele dezer laa.scen
kijn. bevaarbaar, en zouden, met weinige op*
affcrrng, in eenen beteren daat gebragt kunne»
worden. Zij hebben veelal gemeenfehap met
de Finlandfche Golfr welke mede zeer gemak*
k-elï^k, tot bevordering" van hunnen handj,
zoude kunnen verbeterd worden. Men bouwt
'er zeer groote Schepen, en de-Scheepsbouw is
•en tak welke hen, daar het hout en de overi-»
ge benoodigdheden gemakkelijk en zonder groo»
rje kosten te bekomen zijn, groot voordeel zou-
de kunnen aanbrengen.

Te Fernao is eene groote Jaarmarkt, alwaat
de Hooge*Laps en de Fmlandtn bijeenkomen»
Wanneer de dag, daartoe bepaald r genaderd
is, trekken zij, in groote menigte, met elkan».
4er derwaards, en verwisfelen aldaar bont icn)

andere Koopwaren , de voortbrengzclen- van.
huri Land, voor ijzerwerk en andere goederen»-
Deze Jaarmarkt duurt eene geheele week, en*
wordt in Finland met vreugde en uitfpanning
doorgebragt. Wanneer zij naar hunne.bergen-
terug keren, vormen zij- eenen ganfehen- trefr*

met
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niet hunne Rendieren en geladene Sleden, wel-
ke zeer merkwaardig is te zien. Zij reizen
alsdan, niet de een door den anderen, maar
zeer wel geregeld en ingerigt. De rijpde in
jaren bekleedt, met algemeene vergunning,
den voorrang; de overige volgen naast en ach-
ter elkander gefchaard; welke optogt, verfraaid
door het vreemde der Rendieren en Sleden, en
doorgaans drie mijlen lang voortdurende, het
oog eens vreemdelings uitermate voldoet.

Het bont dat door de Kooplieden, uit For->
nao en andere Finlandfche Steden, wordt ge-
kocht, wordt tot vrouwelijke en mannelijke
kleederen bereid, en naar Stokholm en andere
Zweedfche p!aatfen verzonden.

Er is, zoo als ik te voren zeide, geen groot
verfchil met de overige Landdreek, even minf
als in het gedierte: hunne Visch, Vogelen en
wilde Dieren, zijn dezelfde, offchoon fommige
de voorkeur aan de Finlandfche Visch toewijzen.
De Meren ïchijnen zeer dil en helder, en ech-
ter worden zij dikwerf door dormen geteisterd,
zoo dat men meermalen zag, dat er groote
Schepen op gedrand waren of fchade geleden'
hadden.

Het Luthers geloof is vrij algemeen bij de
Finl'anckrs, even als bij de Laplanders, aangeno-
men j maar, helaasl het ontbreekt hen aan be-

gaafde
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geleiders op den wegnaar het ware Chris-
tendom. Het zoude dus eene lofwaardige daad
wezen, ja, ik durf eenige voetdappen verder
gaan, en zeggen: het is pligt bij de bewoners
van verlichte Landen, te trachten, den zuiveren
Christen Godsdienst bij een onverlicht Volk,
als deze, voortteplahten; en zulks te meer,
daar deze Gewesten met veel minder moeiten
én gevaar te bezoeken zijn, dan de verre af-
gelegene Landen in dé Oost of West: behal-
*ven ook, dat men zich daarvan fpoediger en
beter vruchten zoude mogen beloven*- Hun
natuurlijk verdand, hoewel niet aangekweekt j
is echter niet bedorven; hunne geaardheid, hoe»
wel ruw en onbefchaafd, is echter zeer vat-
baar om onderwijs in dezelve te beproeven:
in het kort 9 het zoude eene heerlijke daad
wezen, dit onverlichte Volk te befchaven» Gij
zult, hoop ik, niet gelooven dat dit eene be-
fbhrijving is van het ge&eele Land van dezen
naam f daar ik dezelve alleen toegepast wilde
hébben op de Bergbewoners, want de Ingeze*
tenen der gróote Steden en Handelplaatfen 3
zijn, zoo in de levensmanieren, als in de bc-»
trachting van den Godsdienst, de befchaafdft-?
Staten al nabij gekomen*

VIZR*
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Fithia 27 Junij*

VIER-en-TWINTIGSTE BRIEF*

JL/~ laatste plaats, welke wij aa_n de NooröV
aandeden j was Fornao, waarvan ik u een

befchrijving gegeven heb. Gisteren verlieten
jwij dezelve weder, en alhoewel op ons verblijf
aldaar niet te roemen viel, hebben wij nogtans^
niet over de behandeling en gedienstigheid te
klagen. Eenigen tijd hadden wij vooi'tgereisd>
wanneer wij een* Laplander y en een gedeelte
fcijner huisgenoten $ bezig zagen met zijneKuddp
en Rendieren te voederen. Hier gingen wij
uit pnzen reiswagen, om deze huishouding van
nabij te befchouwen, en wandelden eene kleine
(Engelfche) mijl door een digt begroeid Bosch,
wanneer wij eene hut naderden, alwaar wij he£
overige huisgezin aantroffen. Met vergunning
flapten wij in, geraakten met hetzelve in ge-
fprek*ert vernamen als toen, dat hunne gan*»
fche familie bedond, uit een' onden^fon en
deszelfs Vrouw, eenen jongen Man, mede met
-zijne Vrouw, en een jong Kind, van twee a

drie
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drie maanden. Het Kind was zeer aardig, in
een foort van- wieg gelegd , uit een' dikken
boombast, in de gedaante van een Vioolkistje*
gemaakt, voorzien van een koperen - ketting,
die aan de zijden was vastgehecht, zijnde het-
jzelvezoo ligt dat de moeder het met ééne hand
dragen konde. Ook fomtijds ziet men de wie-
gen van Timmerhout, fchuitsgewijze gemaakt,
welke de Laplandfche Vrouwen, wanneer zij

-reizen, en hunne Kinderen met zich voeren,
-achter op den rug vasthechten. Zij dekken
"hunne Kinderen niet met dekens of lakens,
maar met zacht en donzig boommos, en hier-
over leggen zij eene dunne huid van een jeug-
dig Rendier. Wanneer hunne Kinderen moeije-
lijk tot flapen te brengen zijn, maken zij, met
koorderï, de wieg boven aan de hut vast, en
-fungeren haar van de eene naar de andere zij*
<de, tot zij eindelijk influimeren*

De Laplandfche- Familie noodigde ons in de
tent, en bood ons haar gewoon en éénig voedfel
aan, bedaande uit Melk derRendieren, en Kaas >

Uit foortgelijke Melk bereid. Somtijds hebben
zij ook Vleesch -dezer Dieren, maar Brood ken-
nen zij niet. Wij boden haar, met een dankbaar
gevoel, in vergelding hunner gulle vriendfchap,
van onzen Wijn aan, welkebijzonder wel fcheen
te fmakenj echter gaven zij ons te kennen* da^

Bran*
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Èrandewijn haar meer aangenaam zoude zijn ;

dan., bij gemis daarvan, konden wij hierin ha-
ren wensch niet voldoen.

De Laplanders hebben zeer grove wezens-
trekken , zijn kort van Perfoon, maar van na-
tuur zoo derk, dat zij het guurfte weder,
aan hunne barre luchtdreek zoo eigen, zonder
hindernis wedcrdaan. Zij worden doorgaans dp
hunne zwcrftogten geboren, leven zelden dan
op de Sneeuw, en dwalen van hunne geboorte
af aan, tot het eind hunnes levens, zonder
Vaste woonplaats, rond. Zij voeren hunne
hutten met zich, welkers geraamte van hout
is, bedekt met zoden en takken of basten van
den pijnboom, dikwerf ook met grof laken,
zoo dat de Bouwkunde ook hier nog flechts in
hare teederde jeugd fchijnt te zijn. Men wil,
dat zij hunne tenten op de {lammen der hoo-
rnen, een weinig boven den grond, plaatfen,
of op eenendeenen grondflag, cm daardoor
zoo veel mogelijk, zich voor het overflelpen
der Verwoestende Snceuwvlagen, en tevens
voor de wilde dieren, te beveiligen.

In den Zomer dragen zij geen linnen onder-
goed, alléén een digt kleed, met een lederea
riemtje aan de enkels vastgcdrikt, en bereid uit
rtiwC ongeverwde Wol. Hunne Schoenen en
Mutfen worden Uit het vel van het Rendier

ver-
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vervaardigd en, met het ruwe buiten, gedra-
gen. In den Winter zijn die hunne kleederen
dezelfde, maar worden alsdan met het haar bin-
nenwaards gedragen. De Vrouwen Sleeden zich
nagenoeg als de Mannen.

Men verhaalt dat de Laplanders, (*) zonder
moed, ja, bevreesd van aard zijn, en om die
reden gebruikt men in Zweden dezelvcn zelden
als Soldaten, Hoe verfchillen deze niet met de

brave

(*) De felle koude vermindert en verkleumt, alc het
ware, den geest der Laplanders; ook zij alleen fchier,
fcijn in her Noorden vrij van den vernfelenden tjorlog, en
kennen geen menfchenbloed. Gelukkige onwetendheid,
indien reden en deugd bij hun flechts de befcherm-engclcn
des vredes waren f

GTf **o^rr*

GüstaaP AdoLph beproefde, echter vruchte-
loos ,om een Regiment Laplanders opterigten, waarop
Grotius, in het 4de Deel bladz. 236, toepast:

„ j4rma, arcus et phqretra, fed qdverjus
feras."

S C U R IJ V I R,

F 4
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brave (f) Bergfchotten» wiens onvertfaagden
moed zoo vast daat als hunne bergen.

Na nog cenigen tijd met de Laplanders te heb*
ben doorgebragt, reisden wij, zonder opont-
houd, gedadig voort, tot dat wij te Vitan aan»
kwamen. Alhoewel de bediening hier zeer flcc'it
was, hielden wij 'er ons, daar wij zeer vermoeid
waren, eenen korten tijd op, reisden daarna
voort, -en kwamen -des avonds weder te Pithia,
aan^alwaar wij den Burgemeester van nieuws
een bezoek gaven, terwijl de vriendelijke be-
leefdheid, die wij te voren, in ruime mate, ten
zijnen huize genoten hadden, ons dankbaar naar
het wederzien deed verlangen,

VIJF*

(f) 1b den beroemden Schotichen Dichter R, Burns,
lezen wij: ~ Breng den Bergfchot van zijnen heuvel, en
„ zeg hem: dus is de wil van uwen Koning , en djar,

„ daAr is de Vijand! alsdan gaat zijne eenige-gedachte;
~ hoe in cenen flag tweo vijanden te kunnen dooden.
„ Geen twijfelacht'gheid , geene lafhartigheid bekru'pen
n zijnen geest. De dood nadert, en vrolijk treedt hij hem
„ te gemoct. Ja! met bebloede rrand drukt hij hem den
„ wclkomgroet en, bij het vallen, roept hij nog, ftervende
„ ée overwTrwirfg Uit.'*

En herdenken wij immers flechts den wemvollen flag
Vau fPaterloo.'J

V I J t A t U.



89

JJma 19 Juni}

VIJF'BN^TWIMTIGSTS BRIEF,

J. egen den morgendond van den *Bftea8ftea
, deden*

wij paarden yoorkornen, om onze reis, op welke
wij ons Jietjverkrijgen Van eenige verkwikking
vooi deldeni naar Sunana voorttezetten ; dea,
achtermiddags ten vier uren kwamen wü aldaar
am, maar niet het minste van het gewenschte
jonden wij erlangen. De armoede wras 'er zoo
4rukkend, dat wij naauwlijks het noodwendige
de voedfel konden bekomen. Wij reisden dan
voort naar Burea, met, voornemen om aldaar
te vernachten, en zagen Jiejaasldat hier mede
gcene ververfching voorhanden was, terwijl
moifigheicj zich hier met volflagen gebrek paar*

de. Wij verlieten dus oqk deze plaats zoo
fpoedig mogelijk.

Donderdag den 3Q(*en naderden wij Gumbodt>
almede de verblijfplaats van ellende en gebrek;
echter namen wij daar, door hooge noodzake-
lijkheid gedrongen, eenig voedfel, De Heer H f ,»

gaf, uit mededoogen, eenen armen Boer, dtip
Rijks-
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Rijksdaalders, welke, uit vurige dankbaarheid
aanhield, dat wij, al ware het flechts korte
oogenblikken, onzen intrek bij hem zouden ne-
men. Wij dapten dan in een klein armoedig
huisje, en vonden daar zijne beklagenswaardige
familie, waaronder zeven, fchier naakte, kinde»
ren, welke hij, volgens zijn verhaal, met wei-
nig ander voedfel dan den bast der dennenboo-
men had opgevoed. Het gezigt van zulk eene
fornme gelds, en meer nog de bezitting daar»
van, bragt den armen man als buiten zichzel-
ven.- Zijn vermagerd, treurig en zwaarmoedig
gelaat, helderde' geheel op, en trekken van
aandoening en blijdfchap vertoonden zich nu
zeer zigtbaar. Duizenden zijner Landgenooten
deelden met hem dezen armoedigen en diep bc-
klaagenswaardigen daat.

Met aandoening verlieten wij deze rampza-
lige verblijfplaats, en reisden langs Gumhoda,
naar Bögde, alwaar wij tot een middagmaal,
bij den Domdeken, genoodigd werden. Onze
anisnocgde maag noopte ons , zonder eenige
overdenking, deze zoo welkome uitnoodiging
aantenemen. Wij gingen dan ook derwaards,
en aan de deur reeds werden wij, door onzen
gullen Vriend en deszelfs Vrouw, ontvangen.
Wij vonden in hem een datig bejaard man, en
zijne vrouw jong en beminnelijk. Na eenige

beur-
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beurtelingfche komplimcnten, wees men ons
de eetzaal aan, en daar vonden wij dat §een,
wat ons zeer zeldzaam was geworden, name-
lijk: Een goed middagmaal. Onze Gastheer
fprak noch de Franfche noch de Engelfche taal,
gelukkig dat hij de Latijnfche wél verdond, en
Ons in dezelve onderhield. Onze ViiendH...
Was in deze taal het meest geleerd, en voerde
met hem alzoo voornamelijk hetgefprek, waarin
}iij, op eene geestige wijze, twee fpreekwijzen:
Bonurn vmum, en Prone cir&um, invlocht, welke
pns alleraangenaamst in de öoren klonken*
Deze phrazen fchecn de Gastheer fpoedig ts
begrijpen, doende de lieer H... hem dezelve
ook in den grond verdaan, en wij op onze
beurt maakten mede gebruik van zijne nieuw
yerkregene bekwaamheid.

Na de KofFij bragtcn wij den goedhartigen
Domdeken onzen hartejijken dank, zoo mede
aan deszelfs Vrouw, voor hunne veelvuldige
vriendelijkheden, en namen hierna onze terug-
reis aan, terwijl wij in den avonddond nog.te
Vma aankwamen.

In onzen weg deden wij een aangenaam klein
Stadje aan, Ojebijn genaamd, alwaar de beroem-
de Heer Solander geboren werd. Men onder-
richtte ons, dat zijne moeder zich nogindez^e
plaats bevond,

ZES.
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Sunval 2 Julij.

ZES-en-TWJNTIGSTE BRIEF,

An den vroegen morgendond van den dertig?
flen verlieten wij Uma, maar werden, door
gebrek aan Paarden, te Dejecnaboda, vier uren
opgehouden. Nadat wij verfcheidene Rivieren
waren overgedoken, en nog eenige hinderpa-
len overwonnen hadden, kwamen wij, hoewel
niet voor des avonds ten 10 uren, te Anskt 9

alwaar wij afdapten, om eenige yerverfching
te gebruiken, maar die niet kunnende beko-
men, ons genoodzaakt zagen, om het fobere
dat wij hier vonden, voor lief te nemen. Wij
hadden ook het voornemen om hier te flapen,
maar ach! het gebrek aan bedden verpligtte
ons het overige van den nacht voorttercizen.

Den volgenden morgen, ongeveer ten. negen
luren, kwamen wij te Veda aan, en hoopten
ttn onzen hooggeklommen eetlust daar te kun-
den dillen, maar wij zagen ons weder te leur
gedeld. Gebrek en morfigheid beduurden het
ellendig huishouden dezer plaats; ons verdriet

deeg
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Reeg nu, in het gezelfchap dezer onbevaMige
twee, tot hoogeren top, terwijl wij befloten
al verder voorttereizen. Nu moesten wij eer-
delijk een breed Meer overtrekken. De Veer-
Jieden, die zeer onhandig en zonder ondervin-
ding fchenen, waren bevreesd om ook onzen
Wagen overtebrengen, alzoo het vrij hard waai-
de; en daar hier noch Ponten noch groote Vaar-
tuigen, gebruikt worden, zagen wij ons nu in
de verpligting van twee kleine Schuiten naast
eikanderen te binden, waardoor, hoewel niet
zonder moeite en gevaar, onze reiswagen dan
eindelijk veilig aan de overzijde kwam. Dan^
de rampfpoed hield niet op ons te treffen, want,
of door de fchandelijke onachtzaamheid der Boe-
ien, of door de verregaande traagheid van on-
zen Hospes, wij konden geen Paarden vóór
zeven uren bekomen.

Dit hongerend wachten veroorzaakte dat
wij geheel ons overig geduld verloren; de tijcf
echter, de overwinnaar aller moeijelijkheden,
bragt ons dan toch de dad Hcrnosand eindelijk
binnen. Deze dad heeft eenc fchoone welge-
legene Zeehaven, en drijft veel Koophandel*
Hier konden wij nu, en inderdaad zeer welle-
kom, den eisch onzer ledige maag voldoen.
Ik gevoel mij dan ook verpligt, onzen hos-
pes alhier naar waarde te vereeren ;• alles wat

wij
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wij bij hem zagen was net fchoon en góéd)
tn ziedaar het eerde* en laatde komplimentf
het welk ik aan de Zweedfche herbergiers ver-
meen fchuldig te zijn.

Na nog eehige oogenblikfcen te Hernósand
vertoefd te hebben, zetteden wij onze reis
naar Sunval voort,* alwaar Wij den tweeden
Julij zeer laat aankwamen, alzoó wij weder
door het? overtrekken van rivieren èft bergach-*
tige plaatfen* groot oponthoud zafgen geboren
Worden. Verfcheidcne weken had het aanhou-
dend droog weder* geweest; Wfj hadden veel
door de derke hitte geleden, maai* heden moiJ-
gen werden wij door' ech aangen&arri faizoen
regentje verkwikt. Toeft wij heden oris avond*
ïnaal namen, werden wij vcrasfend onderhou-
den door eenige herderinnen, welke op zeker
foort van trompet fpeelden, in de Zweedfché
taal Lur genaamd, welken uit den bast van
den berkenboom gemaakt wordt. Dit rauzijk-
indrument is fomtijds vier ellöri lang, geeft
een fchaterend en fchel geluid, en kan, bij ftiï
weder, tot 4 mijlen ver gehoord worden.*
Dikwerf wordt het door de herders in bo&«
fchen en bergen gebezigd, en met veel vrucht
gebruikt om de wilde dieren te verjagen.

ZE-
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Igsund 3 Julij*

ZEVEN.EN-TWINTIGSTE BRIEF*

Xn den vroegen morgendond namen wij onze
reis van Sunval naar Igsund aan, alwaar wij,
op onzen weg naar Fornao, zoo gastvrij ont-
haald werden, ert kwamen aldaar nog des
avonds aan. Wij bezochten onzen vriend die
ons i als te voren, weder gul en beleefd ont-
ving. Hij noodigde ons op het avondmaal,
hetwelk wij gretig aannamen: zeer prachtig
werden wij onthaald. Aan tafel gezeten f
kwam het gefprek weldra op onze reis, en on-
ze vriendelijke Gastheer fchccn bijzonder be-
gerig om te weten hoe wij voldaan waren,,
over de landdreken die wij doorgetrokken wa*

ren* en of dezelve genoegzaam onze opofferin-
gen, moeiten en kosten op weegden, daar wij
toch onze vrienden en betrekkingen hadden
moeten verlaten, tot de onderneming eener
gevaarlijke, ten minsten, eener bedenkelijke
reis, om een Land te bezoeken, .hetwelk ons
onbekend was ? en onder volken wiens manie»

ren
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fen en gewoonten met de onze zoó groote*
lijks verfchitden.

De Heer H. G. L. antwoordde: dat wij
de reis ondernomen hadden, uit nieuwsgierig-
heid, en dat die nü ten volle voldaan was; dat
wij terug donden te keeren naar ons geboorte-
land, met een genoegeni dat aanmerkelijk zou-
de verhoogd worden** door eene vergelijking
van dit, met ons zoo zeer begunstigd Land, al-
waar ivij nu een dubbel genot der huisfelijke
vermaken fmaken zouden.

Om u echter, waarde vriend, ons gefprek
dat nog al uitgebreid werd, verder fchriftelijk
te melden > ontbreekt mij eensdeels de- tijd,
fn anderendeels in overweging Jiemende dat
bet zelve veelligt te langdradig mogt voorko-
men, wil ik liever mijne belofte geven, van,
bij mijne terugkomst, hetzelve u mondeling te
doen geworden.

Dikwerf, vriend, voert mij mijne gedachte
tot u, en tot ons Vaderland over. Dikwerf
wanneer ik hier treurige bergen en dorre heiden
befchouw; dikwerf, wanneer ik mijne oogen,
naar zanderige woestijnen, naar onmeetbare
bosfehen wend, wensch ik mij, aL zuchtende
uw gezclfchap, op Cleveland 's heuvelen en de
bekoorlijke vlakten van het Graaffchap Lwt-.
ham terug*

Ver-
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Verfcheidenheid geeft echter elke plaats iets
aangenaams. Ik zal mij dus nooit beklagen
in Lapland geweest te zijn. Geloof mij 'ech-
ter ook, dat niemand zoo diep het gemis van
een fmakelijk middagmaal, en lekkere bottel
Portwijn, gevoelen kan, als hij, voor wien zij
langen tijd onverkrijgbaar waren. Maar geluk-
kig weder hij die, zoo als wij, dezelve fleebts
voor eenigen tijd ontbeert. Wij bevinden
ons reeds op onze terugreis, nog ettelijke
weken, en dan vinden wij, met ruimer ge-
not , dezelve in den fchoot onzer vrienden
weder.

Daar wij niet altoos den tijd bepaald ten on.
zen dienste hebben, maar nu eens door wind
en baren, dan weder door post-paarden of
knechts worden verhinderd, zoo, hoop ik,
zult gij mij wel willen vergeven, indien mijne
brieven iomS eene middelmatige lengte misfèn;
in de verzekering dat,' of ik in Engeland, of
in Lapland, of op Papier met vergulden ran-
den, of op eene zijde van uwen eigen brief
fchrijve, ik altoos blijven zal, Uw enz.

ACHT*
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Avestadt 7 Juli}-

ACHTENTWINTIGSTE BRIEF.

vJnze gulle vriend te Igfundf wiens beleefd-
heid ik u te voren gemeld heb, en aan wiens
huis wij zoo hartelijk ontvangen Werden, del-
de ons een Vischpartijtje voor, tegen den
aandaanden morgen, zijnde den vierden dezers
in een Meer, digt bij zijn huis. Zijn Zoon
vereerde ons dien morgen met zijn gezelfchap|
en deed zijn uiterde best om ons wél te ont-
halen, en veel vermaak aan te doen f de vis*
fcherij echter voldeed niet aan onze verwach-
ting, onze vangst was maar zeer fober, en
hierom verwisfelden wij onzen Watertogt met
een goed middagmaal bij onzen Gastheer.

Des namiddags namen wij, na vooraf onzent
hartelijkcn dank, voor de bewezene vriende-
lijkheden , aan deze edelmoedige familie te hef/,

ben toegekend, de reis aan naar Gefle, onge-
veer honderd Engelfche mijlen* van Igsund ge-
legen, en hielden niet dil vóór dat wij aldaar
aankwamen. Door oponthoud: van Paarden en

an-
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andere beletzelcn te leur gedeld, kwamen wij
'er niet vóór den volgenden morgen ten tien
uren aan, en zouden daar, van onze lange en
vermoeiende reis, een weinig uitrusten. Wij
kozen daarom eene wijze partij, namen eenig©
ververfchingen, en begaven ons dadelijk te
bed, gerust flapende tot des achtermiddags vier
uren. Wij namen toen ons middagmaal, en
zetteden des nachts ten een uur onze reis we-
der voort.

Wij kwamen, ongeveer ten negen uren, te
Fauland aan, eene Stad in het gebied van Da-
lama, en hadden onder weg fchier hetnoodige
voedfel niet kunnen verkrijgen; ook waren wij
daarbfj weder dikwerf, door gebrekaan Postpaar.
den, opgehouden. Deze Stad is zeer beroemd,
en voornamelijk om hare groote Kopermijn.
De traagheid en onverfchilligheid van derzelver
Ingezetenen gaat echter gewis ieders denkbeeld
te boren.

Na eene zoo lange en verdrietige reis, za
gen wij, natuurlijk, reikhalzend uit, naar eeni^
fmaaklijk voedfel, in hope ook, dit al dadelijk
te zullen krijgen, uit hoofde dat wij in eene
tamelijk groote Stad waren; maar hoe zagen
wij ons alweder bedrogen! Na langrond dolen
.vonden wij één Logement, een rampzalig arm
huisje, met een befchonken Kastelein, geene

J>f»
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Bediening dus, en geen behoorlijken voorraad?
ih 'c kort, niets dan ellende en hartzeer.

Fmland is eene der grootde, en zoo als ik
geloof, eene der rijkdeSteden alhier, daar toch,
bu'ten twijfel, uit de voortbrengfelen harer
beroemde Kopermijn , veel geld tot haar toe
moet droomen. Ik durf ieder reiziger, dien
omtiek bezoekende, aanraden deze uitgedrekte
Mijnen te gaart bezigtigen.

De bedriegerijen welke wij in Fauland, en
tiet opöithoud, hetwelk wij op de reis, door
do dufheid van dat dom volk, hadden te verdu-
ren, drongen ons om eene onaangename nood-
zakelijkheid te volbrengen, en een formeel be-
klag van hun fchandelijk gedrag, jegens ons*
bij den Burgemeester en den Kommandant der
Stad, inteleveren.

Den 7 den kwamen wij te Avestadt aan, al*
waar mede eene fraaije Kopermijn, en eene Ko-
ninklijke Munt, te vinden is; merkwaardig is
het om te zien, wat moeite men bedeedt tot
zuivering van het metaal, als ook de trapswij-
ze behandeling, vóór en aleer hetzelve naar
de Munt gevoerd wordt.

De Gouverneur der Munt bewees ons zeer
veel eer, deed ons alles bezigtigen, noodigde
ons ten zijnen huize, en onthaalde ons op oud
Bier : een wel zeldzame drank in deze pjaat>

fen.
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■fèn. Wij ontmoetten hier de Spaanfchc en
Ilollandfche Ambasfadeurs, een togtjc door de-
ze dreken doende; verwonderd was ik te zien

dat zij zeer weinig gevolg bij zich hadden.

• ••♦#*•*•♦**♦•******

Upfala 8 Julij.

NEGEN-EN-TWINTIGSTE BRIEF.

Vr ij kwamen in den morgendond van den
achtden Julij, tusfchen twee en drie uren, te

Sahla aan. Digt bij deze Stad vindt men eene
groote Zilvermijn. Het ruwe metaal, hetwelk
deze oplevert, is niet ongelijk aan het Lood-
erts in Engeland; ook onze Loodmijnen, ge*
jijk gij weet, leveren dikwerf veel Zilver op.
Daar wij deze Zilvermijn flechts langs reden,
en 'er ons niet ophielden, konde ik de toe*
dragt aldaar niet waarnemen, en kan u derhal-
halve geen omdandig verhaal van derz^lver
voortbrengzelen geven, dan alleen, hetwelk
men ons verhaalde, dat dezelve twee-nonderd
Zes-en-twintig vademen diep is.

Op het laatst van dezen onzen togt, reis-
den wij, niet als te voren, door ongastvrije

wil*
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wildernisfen en onmeetbare bosfchcn, maar
door eene fraaije' en welige dreek; ook onze
ganfche reis» van Fauland naar (Jpfala, was
niet zoo onaangenaam. De Akkers kwamen
or.s voor zeer wel bewerkt, en van onkruid
gezuiverd te zijn. Het graan dat wij zagen
bedond vooral in Rogge en Gerst, met een
weinig Tarw. De mannen alleen zijn het niet
die, (als in Engeland^) den grond bewerken,
ook de vrouwen flaan hier handen aan bet
werk, loopen mede achter den ploeg, welke
echter voor haar ligter en kleiner fchijnt ge-
maakt te zijn.

In den namiddag kwamen wij weder te \3p«
fala aan, en maakten een nuttig gebruik van
onzen tijd, zoodat wij al dadelijk deze oude
Stad «rt derzelver Univerjiteit gingen bezoeken.
In de eerde jaren der Zweedfche Gefchiedenis
was deze eene. aanzienelijke Scad. Vóór cic

Reformatie werden alle Koningen van Zweden
aldaar gekroond en begraven, ook hier deed
de Koningin Ca is Ti na, in den jare 1654,
afdand van haren troon. Deze Plaats had,
ten tijde van het Pausdom, haren bloei niet
«00 zeer aan het verblijf derKoningen aldaar,
als wel aan de Aartsbisfchoppen, te danken,
want deze maakten groote vertooning, hadden
meer magt dan deKoningen, althans matigden

zich|



103

Zich, ongedraft, meerder magt aan, en geno.
ten daardoor aanzienlijke inkomsten.

De Stad Upfala is gelegen aan den oever van
de Rivier Sala, welke in het Meer Eneopen
vloeit, en ligt, ongeveer dertig mijlen ten
Noord-Westen van Stokliolm, Men vindt er een
oud Kasteel, gebouwd en verderkt naar de
Gothifche orde; hetzelve is zeer hoog ge-
plaatst, en befchermt de- ganfche Stad. In
vroeger dagen was dit Fort eene derkte van
het uiterst gewigt.

Alhoewel nü Upfala , voor vele honderden
jaren, reeds eene zeer beroemde plaats was*
Vond men 'er echter niet vóór den Jare Ï476',
wanneer Paus Sixtus de IV. haar diezelfde
voorregten als Bononia toedond, de Ur.iver-
fiteit. Koning Gustavus AdoLphus was
een voornaam voordander van wetenfchappen
en geleerdheid, en befchikte mede zeer gundig
over den bloei van deze plaats. Hij plaatsta
aldaar, tegen matige Jaarlijkfche Inkomsten,
Hoogleeraren in de voornaamde Wetenfchap-
pen, en deze ontvingen nog eene vermeerde-
ring in Jaarwedde van de Godvruchtigheid
en mildadigheid zijner dochter, de beroemde
Christina, wfer befcherming en achting
Voor geleerde mannen, en ijver ter bevorde*
ring van alle wetenfchappen, nooit volprezen

is»
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is. Deze Vorstin was de befchermster van den
Hooggeleer'en Grotius, welke zij te Zweden
ontbood, hem als een' van hare Raads-Heeren
aanftellende; waarna zij hemIpk als afgezant
van Zweden naar L odewijk den XIII zond.
Na zijnen vercerenden last volbragt te hebben
vertrok de groot weder uit Frankrijk naar
Zweden , om den uitflag van zijn Gezantfchap
te berigten. Hij ontmoette de Vorstin te
Stokholm, en nadat hij met de Vorstelijke
Chrlstina over de belangen, hem toever-
trouwd, gefproken had, verzocht hij Hoogst-
dezelve, zeer nederig, hem zijn ontflag te wil*
len verlcenen. Veel moeite kostte het hem
om dit te verkrijgen, daar de Vorstin hem
zeer was toegedaan, en hooge achting voor
hem koesterde. Zij noodigde vervolgens Car^
Tesïus naar Zweden; tot aan haren dood was
haar grootst genoegen Godsvrucht en Weten-
fchappen te bevorderen.

Zoo lang Upfala bedaan zal, zoo lang ook
zal de nagedachtenis aan den kundigen Lm
NiEüs, van wien ik te voren reeds gefproken
heb, blijven. De Koning zelf maakte, kort
vóór den dood van dien alom beroemden
manjinecne openbare aanfpraak> deszelfs ver-
Öknótsn allerwegen btiend,

Ik
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Ik mag niet vergeten u van de Hoofdkerk
vart deze plaats te fpreken, zijnde een zeer
aanzienlijk gebouw, in hetwelk de meeste Ko-
ningen van Zweden begraven liggen. Zij pronkt
met een' Orgel, allerfraaijst versierd; zoo ook
met een uurwerk, hetwelk bij de gefcïï^cU
fchrijvers, en zeer naar verdienste, als een
bu;tcngemeen en overfchoon werk is aangetee-
ketd. Het toont niet alleen dag, uur, minu-
ten, maar ook den wisfelenden loop der pla-
neten, en behalve dezen ziet men 'er nog
yaste, en verfpringende Feestdagen zelfs, met
vele andere en zeldzame teekens op aangewe-J
zen; digt bij het Altaar is eene Zilver vergulde
lijkbus, ter eere en nagedagtenis van Koning
JSric opgerigt, welke meer dan drie hon*
derd Jaren zorgvuldig door de inwoners is be-
waard gebleven* Bij overlevering, yan eeuw
tot eeuw, vertelt men hier nog dat hij op een?
JSondag, door de Deenen*,. in een gevegt ge-
dood is. De vijand attakeerde alstoen Upfala ,

wanneer de Koning juist den Godsdienst in de
Hoofdkerk bijwoonde; hij wilde de Kerk niet
verlaten» om den vijand te bedrijden, vóór
en aleer de dienst geëindigd was, wanneer hij,
helaasl het grootst gedeelte der Stad reeds in
handen van den vijand zag. Hij viel denzel-
yen echter nog aan, en na eenen hardnekki-

gen
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gen ftrijd, was jal de overwinnig aan zijne
zijde 9 maar hij zelf werd dood op het Slag*
veld gevonden.

Stokholm 10 Julij.

DErRTIGSTE BRIEF.

VXisteren morgen, ongeveer ten zes uren,
kwamen wij weder in de Hoofddad van Zwe»
den aan, en waren niet weinig verheugd ons
weder in eene zoo befchaafde plaats te bevin*
den. Onze eerde zorg.bedond daarin, dat wij
aan tafel eene der fmakelijkde geneugten, van
welke wij zoo lang beroofd waren, zagen te
erlangen,

Na dus gretig iets genuttigd te hebben,
vonden wij regt verkwikkende bedden, in zeer
zindelijken daat. Het moet u dus niet ver-
wonderen wanneer ik u verhaal dat wij dien
morgen iets langer dan naar gewoonte fliepen.
In den achtermiddag gingen wij, daar het Zon-
dag was, den Godsdienst in de Hoofdkerk bij-
wonen. Wij verdonden des Predikers taal niet
genoeg, en werden, uit dien hoofde, niet zoo

zeer
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zeer als de overige Toehoorders, gedicht,
doch merkten op dat de Leeraar met ?eer veel
ijver zijnen dienst, welke een uur duurde *

volbragt.
Veel verpligting zijn wij den Heer T... W..*

voor zijne betoonde vriendelijkheden, geduren-
de ons lang verblijf te Stokholm, verfchuldigd.
Ten onzen vermake had hij ook zijnen Secreta-
ris opgedragen, om met ons nu en dan een
uitdapje te maken, naar die plaatfen, waar hij
oordeelde dat iets belangrijks vooreenen vreem-
deling te zien was. Wij werden .door den Se-
cretaris alzoo uitgenoodigd, het Paleis te Dro-
denholm, waarvan ik te voren reeds iets gemeld
heb, te bezoeken. Hetzelve is gelegen aan de
overzijde van het Meier-Meer; de HeerT,..W...
had, om dit Meer overtedeken, ons des Ad-
miraals Sloep bezorgd, en de Roeijers werkten
met kracht en beleid, zoodat wij weldra de be-
geerde plaats naderden. Het Paleis, het Zomer-
verblijf van Zijne Majedeit, is een allerdatigst
Gebouw, en desReizigers aandacht ruim waar-
dig. De Tuin, die op de Hollandfche wijze,
zoo als die ten tijde van Koning Willem ook
in Engeland werd aangenomen, fcheen aange*
legd te zijn, lag echter ruw en veronachtzaamd;
wij hielden ons daar dus niet lang op, maar bc*
gaven ons naar de Zalen. Mijne aandacht ve*i

tigdg
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tigde zich hier op eenige Schildeiftukkcrr, dan
ook deze daalden verre beneden mijne verwach-
ting; en alhoewel ik hierdoor niet wil verdaan
hebben, een groote kenner in dit vak te zijn,
zoo moet ik echter zeggen, dat zoodanige ftuk-
ken eer eene plaats op den Zolder, -dan in de*
Koninklijke Vertrekken moesten bekleeden.

Sioikholm.

EEN-en-DERTIGSTE BRIEF.

-\sto\hlm, alhoewel tegenwoordig de Hoofddad
van Zweden, was vóór vele jaren Hechts een
gering Plaatsje. Men verhaalde ons zelfs, dat
dezelve, omtrent drie eeuwen geleden, uireen
Eiland, met twee of drie visfehers hutten be-
dond. Maar, nadat hier een Fort gebouwd
werd, om de bewegingen der naburen, de
Rusfen, gade te flaan, en het Hof aldaar, na.
4erband, deszelfs refidentie nam, maakte zij
trapsgewijze vorderingen tot den tegenwoor-
dige aanzienelijken daat. Dit Fort of Kasteel,
ongeveer eene Eeuw gekd-n, door den brand 1

ver»
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Vefnield zijnde, werd hetzelve deviger nog dari
te voren herbouwd.

Tegenwoordig drekt de Stad zich over zes
Eilanden uit, welke allen, door bruggen, ver-
eenigd zijn, met zeer uitgebreidde Voordeden.
De Rotfen, vooral aan de Zeezijde, vormen
eene natuurlijke verderking. De Haven is zeer
groot en gemakkelijk, want duizend Schepen
kunnen in dezelve plaats vinden. Maar in
weerwil van derzelver gemak als Haven, ver-
minderd zij in waardij, door de moeijelijke ge-
meenfehap met de Zee. Het Meier-Meer vloeit
van dezelve in de Oostzee, en daar de door-
togt zoo veel kromten heeft, en 'er noch eb
noch vloed gaat, valt het den Stuurman zeer
moeijelijk den ingang van dezelve te bereiken.
Daar zij ook ten minsten vier maanden in
het jaar met ijs bezet is, zoo zal men weldra
gevoelen, dat zulks den Koophandel zeer be-
lemmert. Stokholm wordt op ongeveer honderd
duizend zMen berekend. Het Kasteel, hetwelk,
tot een Arfenaal, en ook tot verblijf van Of-
ficieren verdrekt, is een uitgediekt Gebouw,
met een koper dak bedekt, zoo als vele Ge-
bouwen alhier zijn, uit hoofde der Kppermij-
nen welke, in menigte, in deze dreken gevon-
den v/orden.

Ik
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Ik.kan \i niet juist de opleveringen der Ko.
per- en IJzermijnen van Zweden bepalen, maar
ongetwijfeld brengen zij den eigenaren, zoowel
als den Koning, die een vierde gedeelte daaï
van ontvangt, zeer veel voordcel aan, en ecb>
ter is, niettegendaande deze en andere aanmer-
kelijke inkomsten van den Staat, de uitgaaf bij
de Schatkist oneindig grooter.

Ik mag niet nalaten u nog iets van de Markt
alhier te melden. Het Vleesch wordt, uit Kra-
men, aan het drand geplaatst, verkocht, ter-
wijl Aardvruchten en andere Marktwaren, uit
Boten op het water, te koop-worden geveild.
Deze varende Winkels, met de- verfchillende
waren, die zich hier aan het oog vertoonen,
en de wemelende menigte op het water, leve-
ren een aangenaam tooneel op. Men ziet hier,
als in het klein, de Theems, bij de aannadering
van eene grootc Vloot. In Stokholm, zoowel
als in andere koude dreken , is de gewoonte
om veel derken drank te drinken, al te veel
toegenomen. Zelfs de Vrouwen volgen deze
fchadelijke gewoonte. Het is hier tevens een
gebruik, dat het gezelfchap, zoowel Vrouwen
als Mannen, vóór den maaltijd, zich aan eene
daartoe dienende zijtafel plaatfcn, om Brood,
Boter en Kaas, of eenig ander voed2el, ge-
volgd van eene zekere hoeveelheid Brandewijn,

te



111

te gebruiken. Dit nu, ook der fchooneSekfezoo
eigen, herinnert mij eene fchriftelijke bepaling
voor eene Rusfifche danspartij; behelzend^:
3, Het zal de Dames niet vrijdaan, zich vóór
„ tien uren aan drank te buiten te gaan.'*

Ik Vond, in eenen Vörigen, aanleiding om u
iets aangaande *sßijks Stokerijen te melden, en
gevoel mij daarom ook nü verpligt, u daarvan
nog iets te fchrijven, dat ik heden voor het
eerst vernam, namelijk: dat Brandewijn tot
minderen prijs wordt gedookt, van Graan, ge-
mengd met zeker foort van Mieren, eenlnfekt
dat overvloedig in deze dreek wordt gevonden»
Anti genaamd.

Bij nieuwsgierig onderzoek vond ik dat dit
Infekt, harst * olij en zuurdeelen in zich bevat»
en mede van veel nut in de Geneeskunde ge-
acht wordt* (*) Het is een lang zwart diertje*
dat voornamelijk gevonden wordt in hoogten^
koven den wortel van den Dennenboom. Het
is minder te verwonderen dat hetzelve in de
Stokerijen gebruikt wordt, dan dat men het
als eene zeer fmakelijke en aangename verfna-
pering opdischt. Op zekeren tijd, toen ik met
een jong Heer eene wandeling maakte, in een

Bosch,

(*) Zid de Engelfche Encijclopaedit,
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Bosch", digt bijf Gottenlurg, zag ik *er een op
eenen heuvel, wanneer mijn jonge Vriend hem
in den mond dak , en verklaarde als een zeer
aangenaam zuur, naar dat van den Limoen ge-
lijkenendc:noodigende mij daarbij zijn voorbeeld
te volgen, dan ik konde mijnen tegenzin, wel-
ken ik voor. zulk een foort van voedfel koester,
maar niet overwinnen.

Siokholm

TWEE-en-DERTIGSTE BRIEF.

A oen ik, eene maand geleden, deze Plaats
verliet, gaf ik belofte om u, bij mijne weder-
komst alhier, dat gene wat ik mogt opmerken,
te zullen mededeelen, daarom zal ik, als een
man van woord, deze niet onvervuld laten.

Gij weet dat ik, fintseenige weken, langs uit-
gedrekte velden en dreken gereisd heb, gij zult
dus gaarne iets meer van den Landbouw van
Zweden willen vernemen. Ik zeg alleen dat, in-
dien de kennis van den Landbouw hier wierd
aangekweekt, zoodat de Zweedfche Boer zijne
grenzeloozeßosfchen inBouwland konde hervor-

men 9
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fiien, hetwelk ongetwijfeld door tijd en beleid
alsdan gelukken Zoude^ welke eene gezegende
verandering zouden dan deze omliggende plaat-
fen ondergaan 1 De hoedanigheid der gronden
alhier fchijnt in geenen deele minder vrucht-
baar dan de velden fn Engeland; en men kan
düs niet anders veronderdtllen, dan dat onzQ
wijze van bouwen, alhier g volgd, ook dezelf-
de teelt en vruchtbaarheid in Zweden zoude daar-
dellen»

Op zekeren dag bij den Heer 5...T...W...
ter maaltijd zijnde, werd de verbetering der
Landbouwkunde het hoofdonderwerp van ons
gefprek, en ik gaf alstoen mijn Verwondering
en leedwezen te kennen, dat zulk eene uitge-
llrekte en fchoone grond ruw en onbebouwd
bleef liggen, daar hij door de hand van eenen
bedreven Landman zeker rijke en vruchtbare
akkers zoude opleveren; wanneer een Zweedsch
Heer-, aldaar tegenwoordig, mij ten antwoord
gaf: „ Dit is maar al te waar, Mijnheer! maar
„ onachtzaamheid en traagheid zijn de aange-
j, boren gebreken mijner Landgenoten, en de-
,» ze zijn, mijns oordeels, aan de gcdrenghcid
~ van herluchtgedel waarin wij leven toete-
„ fchrijven. Wij genieten, als het ware, hier
„ geen middenfaizoenen, geene Lente of klim-
„ mende warmte om den Zomer inteleiden,

5, geenen
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„ geenen Herfst of trapsgewijze vermindering
~ der warmte, welke onze ligchamen voorbe-
„ reid en hardt tegen den fpoedigen overgang
„ des barren weders. Maar, alhoewel de voort-
„ brengzelen van dit Land, in den tegenwoordi-
„ gen daat, weinig beduidend zijn, 2ijn .dezelve
„ echter fpoediger, dan veelligt in eenig ander
„ oord, tot hare rijpheid. Eenige weken lang
5, verfpreidt 4e Zon-haren- glans- tot omtrent
„ achttien en een half uur lang boven den ge-
„ zigtëinder; deze verdrijft dus de duisternii
„ van den nacht, voor die dagen, nagenoeg ge-
„ heel-en-al, en de koestering der Zon regelt
„ zich naar mate harer duurzaamheid.

Stokhlm.

DRIE-en-DERTIGSTE BRIEF.

Zweden is, wat de kunsten en wetenfchappen be-
treft, in vergelijking met ons geboorteland, nog
eene eeuw ten achteren; echter moet ik u iets zeg.
gen aangaande dcZwecdfche vinding,in het leggen
der bruggen over de breede en dieperivieren al-
daar, zoo als wij diein menigte, op onzereis, doof
hetNoordelijk gedeelte van ditRijk,ontmoet heb-

ben.
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ben. 2ij komen den*vreemdeling zoo gevaarlijk
voordat hij,ter voortzetting zijner reize,
genoodzaakt ziende dezelve overtetrekken, in
«plaats van -de breedte der rivier met het oog a£-
temeten, de diepte, met vrees, tracht te peilen-;
«n inderdaad met veel reden, want de zonder-
linge zamendelling dezer ligchamen, <lic deeds
vlottende op de rivieren zijn, verwekken ijzing
wanneer men die zal overtrekken. Verbeeld u
tenen zwaren langen balk, wiens dikde eind in
eene rots of bergklomp wordt ingehecht, zoo
dat het ander gedeelte op het water <rm t; nu
plaatfen zij op dezen balk eenen tweeden, welke
een vadem verder voorfchiet, en gaan op deze
wijze met een derden, vierden enz., tot het mid-
delpunt der rivier voort, terwijl men aan de
overzijde op gelijke wijze te werk gaat.

Bij het overtrekken nu van zulk eene drijven-
de brug, ziet men dikwerf, wanneer paard en
Wagen tot het midden zijn genaderd, dat zij tot
zekere diepte onder de oppervlakte van het wa-
ter doorbuigt, zóó zelfs, dat men, niet gewoon
aan en onbekend met deze zonderlinge maak-
fels, zich dikwijls verbeeldt er het leven te
zullen moeten laten.

Menigmaal heb ik reizigers te paard gezien,
die hunne paarden op het midden der brug Qil
hielden om dezelve te laten drinken, bij welke

ge-
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gelegenheid de brug dermate nederboog, dat zij
met hunne handen het water bereiken konden.
Zoodra echter de wigt het middelpunt flechts
is overgetrokken, komt zij dadelijk weder tot
hare gewone hoogte.

Des winters zoude een reisje over de Rivie-
ren en Meren, voor eenen vreemdeling, meer
aangenaam en befpoedigend zijn, zoowel als
voor de inboorlingen z^lve, welke dan in Sle-
den, over het Ijs of de Sneeuw, hunne goede-
ren vervoeren, en vijftien mijlen in een uur
afleggen, zoo niet de drengheid der koude en
het duiven der Sneeuw ons, aan beiden onge-
woon, daaraan hinderlijk waren.

Ik heb, over het algemeen, in dit Land, en
vooral digt bij Steden, in weerwil der hooge
Noorderbreedte, eenen natuurlijkenrijkdom van
Kruiden en Grasgewas, befpcurd, terwijl het
Bouwland, in dezelfde luchtftreek, veelal niets
beloofde; zóó zelfs dat ddar waar het gras over-
vloedig en welig dond, het Koren maar weinig
en van Hechte hoedanigheid was; waaruit men
dus klaarblijkelijk ziet, dat lage kruiden en op*
gaande veldgcwas, iri eene en dezelfde lucht-
dreck, niet altoos even welig groeijen.

Tot de aankweeking van fmaaklijk ooft, bc.
zitten de inwoners noch fmaak noch nijverheid,
uitgenomen eene zekere foort vanKnollen, wel-

ke
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ke zij in de foep gebruiken. Ook hier en daar
vindt men, in geringe hoeveelheid echter, eeni-»
gen Vlas-en Tabakteelt, welke zij, in de na-
bijheid hunner woningen, hebben. Met dit
weinige vermeen ik u hunne geheele Landbouw-
kunde genoegzaam te hebben gemeld.

Sttkhêlm.

VIER.EN-DERTIGSTE BRIEF.

Jn het Noordelijk gedeelte van Zweden komen
de vruchtboomcn maar zelden tot hunnen vol-
len wasdom, maar de onuicputbare bosfchen
vergoeden mildadig dat gemis. Zelfs de meeste
dorre bergen leveren boomen op, en voorname-
lijk pijnboomen, welke uit de kloven der rot-
fen fpruiten, en doorgaans weliger opwasfen
dan die welke zorgvuldig in bereiden grond ge-
plant zijn. Alzoo ool^ tiert de denneboom het
weligstin een vrijen daat. Wanneer, bij voor-
beeld, de hevige Noorden wind deszelfs zaad
kwistig verfpreidt, zoo zal hij gewis het best
in getal en groei toenemen. Men vergadert
daarom het doet het goed droogen, en

werpt
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werpt het alsdan in den wind om; het te ver-
fpreiden. De bast dezer boomen levert een ze-
ker mos op hetwelk in den winter* vooral bij
dikke Sneeuw, het Rendier (zog als ik u reeds
meldde) tot voedfel dient. Het is, in gedaante
nagenoeg gelijk aan dieri welke in de valleijen en
op de toppen der bergen alhier gevonden wordt.
De Boeren, hiermede bekend, vellen duizenden
dier boomen, van welke zij dan zeer zorgvul-
dig derzelver mos, tot voedfel hunner kudden,
verzamelen.

Stokholm.

VIJF-en-DERTIGSTE BRIEF.

An het Fort zagen wij nog eene fraaije nala-.
tenfchap van Kar el den XII, bedaande in
vier- en twintig duks koperen gefchut. Nog
jong zijnde, en vóór dat zijne heerschzucht reeds
zooveel opdand en twist veroorzaakt had, ge-
bruikte de Vorst dezen, zoo tot vermaak als
tot.deszelfs belang. Waarfehijnelijk zoude bet
gelukkiger voor hem, zoowel als voor zijn Va-
derlandj geweest zijn, jndjen> hij dezelve nim-

Mer
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Mer dan tot onfchuldig vermaak gebezigd had.
De Generaal Stenhrk onderwees den toen nog
jeugdigen Vorst in het behandelen van ditKa-
non , terwijl hij tevens vele verbeteringen in de
Kanongieterij indelde.

Men verhaalt, dienaangaande, dat dit gefchut,
gemelden Generaal in eigendom toebehoorende,
door hem aan dezen Prins gegeven werd, en
eene anecdote te dien aanzien, welke ik, daar
deze veelligt eenigen invloed op ons toekomend
gedrag jegens de fchoone Sekfe zoude kunnen
daardellen, u melden zal, zonder u echter voor
de echtheid derzelve te waarborgen*

Nadat de Prins dan dit gefchenk ontvangen
had, begaf hij zich, den volgenden morgen»
reeds vóór de dag nog aangebroken was, naar
den Generaal Na lang aankloppen opende eene
dienstmaagd eindelijk de deur, en al dadelijk was
hij tot aan de beddede van den Generaal gena*
naderd, alwaar hij hem zijnen dank betuigd©
over dit gefchenk; en na hem nog eenigen tijd
over het nieuw bedachte plan, om eenen Ka-
nonskogel tot verderen afdmd te brengen, ge-
raadpleegd te hebben, nam hij weder zijn af-
fcheid, en werd door dezelfde dienstmaagd, die
hem de deur geopend had, uitgelaten.

Alhoewel Prins Karel de/i min-ehandel nog
flechts even had leeren kennen, en bij de eerde

ken*
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kennis aan denzelven, dadelijk dien in zijne be-
giuzelen geduit had, werd hij echter nu on*

wederdaanbaar door eene zoodanige opb uifing
aangetast, en, daar deze dienstmaagd jsugdig
en fchoon was, waagde hij het daarna eenige
vrijheid bij haar te beproeven. Deze echter
werd van hare zijde niet vriendfchappelijk
beantwoord. Eene inboorlinge van Dahlarna
zijnde, en den Prins ni t kennende, ten min-
de veinzende hem niet te kennen, wees zij
hem met eene welgemeende oorveeg af. Van
dit oogenblik, zegt men, koesterde hij eenen
algemeensn tegenzin aangaande de vrouwelijke
Sekfe: dit althans is zeker, dat hij na dien tijd
nimmer meer naar haar verlangde.
Deifchoone Mevrouw Koningsmark welke dvs-
tijds als de fraaide Vrouw befchouwd werd,
konde zelfs zijn hart niet den minsten indruk
inboezemen. Als zij nu befpeurde in geen aan-
zien bij hem te zijn, noch te kunnen komen,
verliet zij het Koningrijk, en werd, daarna,
als Maitresle bij den Koning van Polen ont*
vangen.

Van dien tijd af ontmoetten zij elkander niet
•meer dan ééns, en daar ik mij heden in eeuo
opgeruimde gedeldheid bevinde, wil .ik u ook
nog dit voorval meiden. Ten t;j Ie dat Koning
Kamu de XII» Warfchm in beleg hield» verliet

wj
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tij, m3t eenigevan zijn gevolg, het leger, en>
reed vermomd de Stad binnert, om den Schouw-
burg, in welken men dien avond iets belangrijks
zoude uitvoeren,- te bezoeken. Het fchoone
duk vooral had hem hiertoe uitgelokt, en drif-
tig van gedcl zijnde, berekende hij thans niet,
eyen als nimmer, in welk onherdclbaar ongeluk
een zoo gevaarvol b^flait hem zoude hebben kun-
nen dooten. Men vertoonde, in een der bedrij-
ven, eénen Veldflag tusuhen het Poolfche en.
Zweedfche leger, in denwelken de Polen, natuur-
lijker wijze, de overhand behielden. Bij het
wijken der Zweedfche liniën, riep een der Zweed-
fche Officieren uit: „Nu is het met ons gedaan*'!
De Koning, hierover verontwaardigd, verhief
Zijne dem, en zeide; „Welnu, dat de Polen op
„ het tooneel de overwinning behalen, maar wij
„ Zweden zullen haar in het veld weten te be-
„ houden 1" Zijne dem werd nu doo Mevrouw
Koningsmark, welke aldaar tegenwoordig was,
gehoord, en, in pijnehjke angst, zond zij hem
een' bediende, om hem in dilte zijn dringend
gevaar indachtig te maken.

Toen de Koning deze tijding ontvangen had
wilde hij, uit erkentenis, een bezoek bij haar
afleggen, doch zij bevond zich dooi* dit voor-
val hevig ontroerd en in een daat van bedwel-
ming, die niet toeliet dat hij haar zag; en na

nam
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nam hij haren gegevenen raad ter harte, eaver-.
trok dadelijk met zijn gevolg, zoo dat hij we-
der in zijn Kamp aangekomen was, toen de Polen,
te laat, vernamen dat dezeDoorluchtige Perfoon
de ftoutheid had gehad van in hunne Stad te
dringen, om een vernederde aanfchouwer van
zijnen eigen dood, en den ondergang zijns
legers te zijn.

Nordkoping*

ZES-en-DERTIGSTE BRIEF.

In den avonddond van den zeventienden ver-
lieten wij Stokholm, en bragten den nacht door
te Soder-telge, een klein Stadje, ettelijke mijlen
van de Hoofddad gelegen. Den volgenden mor»
gen namen wij de reis weder aan, welke door
eene fchoone en vruchtbare Séreek, verfraaid
door bekoorlijke Korenvelden, en net-bewerkte
Bouwlanden, liep. Wij zagen de Boeren in hej
land, aan den Hooibouw bezig; het Hooi was
overvloedig en zeer goed. De wegen waren,
over het algemeen, niet ongelijk aan die in Lap-.

tand,
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land, door uitgcdrekte bosfcljen, over deile
bergen en heuvelen loopende.

Wij ontmoetteden het gevolg van denKoning^
hem ten behoeve waren alle Postpaarden uit
die ommedreqk gevraagd, en daar de weg eene.
voldoende breedte mistte, om elkander, rijden-!
de, te pasfercn, zagen wij ons eenen geruimen;
tijd opgehouden, zoodat wij niet, vóór den voU
genden morgen ten twee uren, te Nordkoping
aankwamen.

Men rekent deze Stad almede van de grootde
en welbebouwdde van gansch het Zweedsch ge-
bied; zij is zeer aangenaam aan de oevers van
een lieflijk Meer gelegen; wij hadden ons alzoq
bereids, groote denkbeelden aangaande dezelve
gevormd, maar werden ten deele in deze onze
verwachting alleronaangenaamst bedrogen; want
wij konden er noch matig voedfel, noch behoor-
lijke bediening bekomen: gelukkig vonden wij
(hoewel flcchte) nog bedden. Daar 'er toch
geene betere voorhanden^ waren, betrokken wij
dezelven, ons vertroostende met de gedachte
van zekeren Wijsgeer: „ in het gene men niet
„ vóór kan komen moet men geduld oefenen."
Wij vertrokken den volgenden morgen reeds
vroeg, niet zonder leedwezen echter, dat ons
gemaakt bedek niet toeliet om de Stad naauw-
geurig te befchouwen.

Vè
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De grond, welken zij beflaat, is zeer uitge-
ftrekt, en eene fraaije Rivier, vloeit door haar
midden. Alhoewel zij flecht voor de Scheep-
vaart gelegen is, fcheen het ons echter toe, als
dreef men er veel Koophandel; maar, na eenig
onderricht aangaande dezelve ingewonnen te
hebben, vernamen wij, dat er de Handel flechts
gering was, en zij weinige Fabrieken had. Men
ziet er echter veel Winkels, en net bebouwde
Huizen; de Straten zijn breed en regt, maar>
zoo als in meest alle Zweedfche Steden, zeer flecht
bedraat. Hare Kerken zijn groot en prachtig.

Nadat wij in den morgen van ons vertrek de
Stad doorgereden waren, welke, uithoofde van
debzelfs uitgebreidherd, ons vrij lang ophield 9

naderden wij eene allerbevalligde dreek, in wel-
ke wij, door vele bekoorlijke gezigtcn verrukt
werden. Nu dachten wij weder levendig aan
ons dierbaar Vaderland; herinnerden ons de ro-
maneske gezigten te Rïehmond en WinAfor , aan
welke deze hier niet geheel ongelijk zijn. Ver-
der komende, werd ons zoo dreelcnd genoegen
door afwisfeling nog vermeerderd: aan deze zij-
de zagen wij bloeijende Korenvelden, heuvelen,
prachtig met hoog geboomte beplant, onder het
welk de Eik inzonderheid fchitterde. Aan gene
zijde weder hadden wij het fraaije Wetter Meer,
hetwelk mijlen ver, al fpelcnde, heenvloeide,

en
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en aan welks boorden verfcheidene Dorpen het
oog bekoorden.

In het midden van ditMeer is een Eiland, on-
geveer vijftien Engelfche mijlen-groot, gelegen»
hetwelk als eene geliefkoosde woonplaats ge-
roemd'wordt. Heden nacht fliepen wy te Nord*
koping, uit welke plaats ik mij noemei enz. enz.

Nordkoping.

ZÉVEN.en.DERTIGSTE BRIEF.

X-z^n twintigden dapten wij weder óp,*en
hadden het genoegen, vijf mijlen lang, door eene
lagchende dreek, en bevalligen weg, onze reis
voorttezetten, wanneer zich echter weder ruwe
bosfehen, met aan beider zijden moerasfigen
grond vertoonden. Dikwerf, door gebrek aan.
Paarden, in de befpoediging onzer reis verhin-
derd zijnde, zagen wij ons nu genoodzaakt dag
en nacht voorttereizen, en ter vermeerdering
nog van dit lastige en onaangename, konden
wij maar zelden, op zijn tijd, ververfching be-
komen: ongelukkig maar dat wij niet, zoo als
de meeste reizigers, en vooralJdie, welke de]

ellen-
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talende van dit oord bij ondervinding kennen,
de noodzakelijkde behoeften met ons konden
Voeren.

Den volgenden dag reisden wij door meer
aangename bosfchen, in welke de Eik zich we-
der fchoon en met datigen glans verhief. Het
komt ons dus verwonderlijk voor, dat, daar de
Eikenboómen, doorgeheel Zweden, den Koning,
wiens armoede JiejnXoms aaitzijne onderdanen
om onderdand doet vragen, in eigendom toebe-
hooren,' deze door hem niet tot een voordeelig
einde gebezigd worden.

Daar'zich veel reizigers, door dit oord, op
weg bevonden, waren de levensmiddelen, wel-
ke zelfs in den besten tijd maar zeer fchaars ztjfij
veelal verteerd, zoodat wij van Vrijdag morgen
den ai ften, ongeveer ten zes uren, tot Zaturdag
morgen, zonder voedfel of rust, voortreisden,
Uitgezonderd een klein brokje taai gezouten rund-
vleesch, hetwelk wij bij toeval verkregen. Lek-
kere beet! hoe welkom waart gij ons, in deze
oogenblikken!

Wij reisden al verder voort, en hadden, als
gewoonlijk, dagelijks gebrek aan paarden en bed-
den, tot dat wij Zaturdags daaraanvolgende te"
Helfinghorg aankwamen. Deze Stad is zeer fraai
bebouwd, en gelegen aan den boord der 2ee-
engte, betod onder den naam vin de Zsnd, op

de
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deKust tegen over Elfentuv* 'Men. Vindt er een
klein verderkt Kasteel, in. hetwelk ,jzoo als men
ons verhaalde, eene ondcraardfche gevangenis
is, van honderd, vijf en zeventig voeten diepte.
In dit akelig kerkerbol waren.velen des Deen-
fchen Adels opgefloten, gedurende de lange en
verwoestende oorlogen tusfehen de naburige
Koningrijkeu, van welke ces aantal ook om-
kwamen.

De Gouverneur dezer Plaats, een zeer be-
schaafd man, Jegdejpns.eenJ->ezoek af, enjioo-

digde ons ten.zijnen Jiutéchetwelk de tijd ons
niet toeliet aantencmen. Wij namen dus eenig*
ververfching, fcheepten óns daarna in naar D*.
nemarken, pasfeerden de. Zond , en kwamen te

Elfeneur aan, eene Plaats van veel handel, en
met krijgsvolk bezet. Men onderzocht bij onze
-aankomst, ten drengde, s>nje paspoorten en
goederen.

Hier zagen wij het trotfche Kasteel Croneniurg
op zichzelven, aan de Zee geplaatst, om dett
ingang te befchermen. Bij dit aanfehouwen,
perste hetzelve ons eene zucht uit de borst, bij
de herinnering, dat, eenige jaren geleden, de
Zuster van onzen Vorst, (MATHiLDA,de on-
gelukkige Koningin van Denemarken*) aldaar op-
gefloten bleef. Thans is hetzelve bewoond door
de Koningin Douariere van Denemarken) die ge-

woon-
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woonlijk deze Plaats tot haar zomerverblijf*
houdt. De overtogt der Zond wordt op onge-
veer drie mijlen in eene regte lijn, tusfchen de
tegenoverliggende oevers van Zweden en Dene-
marken, gerekend. Alle vaartuigen die de Balti-
fche Zee op en neder bevaren, betalen op deZe
Plaats eenen Tol aan den Koning van Denemar»
ken, en drijken hunne topzeilen als zij hetKas-
teel Cronenburg voorbij varen. Deze eerbewij-
zing ontdaat niet zoo zeer uit Vrees voót het ge-
fchut der vesting, als wel uit gewoonte van on-
heugelijke tijden, en algemeen gebruik der ver-
fchillende Natiën.

Daar wij eenige brieven van aanbeveling aan
den Heer Fenwick, des Confuls Broeder, had-
den, gaven wij hem een bezoek, dineerden bij
hem, en vertrokken daarna naar Koppenhag*n,
alwaar wij dien avond ten negen uren aankwa-
men. Wij ondergingen hier weder het drengde
onderzoek, zoowel door Burgerlijke als door
Krijgs-Officieren.

ACHT.
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Koppenhagen.

ACHT-ejï-DERTIGSTE BRIEF.

V an~Elfeneur komende, blijft de weg vijf mij-
len lang ruw, en flecht onderhouden, in weer-
wil dat de beste middelen ter verbetering,
naauwelijky twee uren van deze plaats te beko-
men zijn. Zoo ook ziet men, van den kant
der Zeekust rijdende, eenen zeer breeden weg,
bekend onderden naam van 'sKonings-weg, dien,
fchoon bij uitnemendheid wèl aangelegd, echte?
dat fijne en drooge gruisachtige ontbreekt, het*
welk in Zweden den reiziger alom toelagcht;
Wanneer men de rei-s langs deze zijde neemtj
ontbreekt 't bet oog zelden aan bekoorlijke en
treffende gezigten: beurtelings voelt men zich,nu
i}ier, door eenefchilderachtige, dan weder daar,
door eene andereRomaneske plaats, op het aan-
genaamst, getroffen; totdat eindelijkfo^n^**,
met geene mindere bevalligheid, zich voordoet.
Overigens zijn deze dreken zeer vruchtbaar, en
met vele omliggende Dorpen, fmaakvolle Koe-
pels en Lustplaatfen, verfierd.

&f
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Koppermagen i$ eene fchoone, prachtig bê»
touwde Stad, en fchoon zij onvoordeelig, op
eenen moerasfigen grond r gelegen is, ziet men
*er echter overfraaije doute gebouwen, onder
Welke inzonderheid 's Konings Paleis uitmunt,
hetwelk des vreemdelings oog als aan zich boeit.
De Kerken zijn zeer net, doch niet zoo over-
tollig opgepronkt als die in Zweden. De Vrou-
wen zijn fchoon en welgemaakt, niet ongelijk
aan die van ons Vaderland. '

Niet ver van Koppenhagen ligt een eiland,
Amak genaamd, hetwelk bewoond wordt door
een zonderling volk, oorfpronkelijk uit Holland*
Weleer werd hetzelve aldaar onderhouden door
ÊLlzabeth, Èchtgenoote van Christiaan
Den 11. en Zuster van Keizer KareldenV*
ten einde de-Tuinvruchten, en verdere voort-
brengfelcn van haar Land aantekwecken, en te

Verzorgen. Zij dragen eene gelijkvormige Klee-
ding van grof zwart Laken. De Kleederen der
Vrouwen zijn van dezelfde kleur; deze dragen
pok fraai geplooide Mutfen; van eenen buiten*
gewoonen vorm echter. Voor dezen bijzonde-
ren dos betalen zij den Koning eene belasting,»
alhoewel dezelve in hunne eigene Fabrieken ge-
maakt „Wordt. Zij maken een zeer arbeidzaam *

werkzaam, en nuttig volk uit, en zijn onvermoeid
in het aanleggen en onderhouden van plantfoen»

Zij
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,Zij fchijnen,en wenfchen ook als arm befchouwd
te worden, doch door hunne onuitputtelijke
nijverheid, mogen zij een rijk en onafhankelijk
volk genoemd worden.

De zeden en gewoonten der Denen, verfchil-
len zeer van hunne naburen, hoewel zij flechts
door de Zond gefcheiden zijn. Denemarken
overtreft Zweden grootelijks in het bebouwen
jder Landen, het aanfokken van Paarden, (wel-
ke van het Holdeinfche ras zijn) en in menige
andere voordeden, die zij bezitten. Nogthans
ben ik van goederhand (onzen Konful te Elfe-
neur) onderricht, dat zij hun vee meerendeels
uit Zweden moeten trekken. Dit kwam ons
zeer verwonderlijk voor, en blijft bijna onge-
loofbaar, wanneer men beide Landen be-
fchouwt.

Deze twee naburen vele andere aan-
grenzende Staten) haten elkander ten derkde.
Zij vermijden zoo veel mogelijk alle gemeen-
fchap; alleen dan niet, wanneer hun belang het
tegendeel vordert. De Denen fchijnen, over
het algemeen, van eenen koelzinnigen aard te
zijn, maar zijn zeer hardnekkig; eene hoedanig-
heid , welke wij ten duideljjkfle, op onze reis,
door dit Land, ondervonden. De Voerlieden
zijn liervan in het minst niet uitgezonderd;
hunne wet ook geeft daartoe aanleiding, daar

tf}
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zijhun vergunt om flechts vijfEngelfche mijten
in een uur afteleggen; en eene flechtere vergun-
ning is het nogj bij welke hun toegedaan wordt,
dil te houden, waar en wanneer het hun goed*
dunkt, zoodat men geheel is overgegeven aan

-de genade van eenen koppigen luiaard, wien
niets, dan het gevoel van eenen Dcenfchcn
Ducaat kan vermurwen.

De Vorst van Denemarken wordt, naar ver-
diensten, door zijn volk hooggeacht; hij is zeer
vriendelijk-en verdandig; zijne voornaamde be-
zigheid, in welke hij hetgrootde vermaak vindt,
bedaat in Krijgsöefeningen en in de Letterkun-

-de. Een groot gedeelte van zijn vermogen wordt
"door hem ten beste gegeven voor Geleerdheid,
*tn tot aanmoediging van Kunsten ca Weten-
fchappen : dit is een zeldzaam voorbeeld in de
gefchiedenis der Natiën, en met gegronde rede-
nen mogen wij rnpen, dat de koesterende dra-
len dezer opgaande zon, meer en meer, in luister
gullen toenemen.

De Soldaten in het algemeen zijn van eene uit-
gekozene gedalte; de Officieren ten uiterde be-
leefd, en wel opgevoed, hunnekleeding, als ook
hunhe-krijgstucht, demmen overeen met die der
Engelfchen.

NEGEN-
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Koppenhagen*,

NEGEN-en-DERTIGSTE BRIEF.

JLJe Koning van Denemarken heeft zeven ver-
fchillende Paleizen, doch weinige derzelve heb-
ben het aanzien van eene Koninklijke verblijf-
plaats. Koppenhagen is doorgaans in den Winter^
en Fredriksburg des Zomers, zijne refidentiepïaats.

De Stad Koppenhagen is voorzien van gemak-
kelijke havens, zoodat deKoopwaren tot voor
de Pakhuizen kunnen gevoerd worden; zijnde
dezelve altoos wél voorzien van Schepen, want
de Koophandel bloeit er buitengewoon.

De Hervormde Godsdienst van Luther is
door den Staat aangenomen. De inwoners hech-
ten dip celijk aan alle Kerkelijke pligten, en ne-
men met gedadigen ijver, alle de Godsdienstige
ceremoniën waar.

De Kerken zijn, op bijzondere tijden, geopend;
een Prediker is altoos gereed om den zieken het
HeiligAvondmaal toetedienen,en den bedroefden
yertroosting aantebrengen, als ook om de ver-
dere pligten aan zijn beroep verknocht, te vol-

feren-
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brengen. De Leeraren prediken zonder opfiel, en*
leven, overeenkomstig hunner beflemming, al-
lerdeugdzaamst; zij hangen geheel van den Staat
af; om welke reden zij dan ook foms te over-
drevene gedienstigheid en onderwerping aan het
Hof betoonen. Zij zijn, bij de mindere Klasfe,
in groote achting, over welke zij_echter dikwerf
te veel hun gezag uitoefenen. De Denen zijn ,-

wat hunne regterlijke magt betreft, zeer ge-
dreng, en weten het regt* bij den genen, die
zich aan bedrog of misdaden fchuldig maakt,
zeer wel te handhaven. Men móet zelfs de
tong, dat weerbarstig lid, zorgvuldig in toom
liouden, want zij gedoogeri voldrekt niet, dat
deze zich vrijelijk aangaande den Staat of Staat-
kundige onderwerpen openbafe. De moord
wordt met dé dooddraf, en doorgaans wel met*
onthoofding, gedraft; huisbraak en dieverijen
vallen 'er maar zelden voor, en men kan Vei-
lig, zonder eenige vrees, des nachts, evenals
des daags, de draten doorgaan.

De Landbouw zoude, 'er beter bloeijen, in-
dien hij meer bemoedigd wierd, maar de zware
lasten en onderdrukking, welke de Boer van
den Eigenaar des Lands te verduren heeft, ver*
dooft hem den ijver, dien hij ter verdere uit-
breiding en verbetering van het Land koestert.
Men flaagt 'er zeer gelukkig in het aanfokken

van
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vafl Paarden, welke grootelijks met die van het
Zweedfche ras verfchillen, terwijl zij vijf toü
zes voeten hoog zijn.

Te voren reeds fprak ik u iets van Koppenha*
gen , deszelfs Univerjiteit en Akademie van We-
tenfchappen, thans wenschte ik 'er nog iets bij
te voegen aangaande het Obfervaiorium, het**
welk, op gezag Van Christiaan den IV»*
gebouwd werd, welke Vorst zelf in den Jare
1637 den eerden deen aan hetzelve gelegdhecft.
Het was in den Jare 1642 voleindigd, en werd
met den naam Uraneburg bedempeld. Het werd
gedicht in de plaats van dat, weleer onder dien
zelfden naam bekend, hetwelk aan den be--*
roemden Sterrekundigen Tijcho Brahe behoorde,
en op het Eiland Huen gelegen was. Het bo-
venst gedeelte van hetzelve is plat, omringd
met ijzeren hekkenrde trap, die naar hetzelve
leidt$ is vijftien voeten breed, en zoo gemak-
kelijk , dat eeneKoets denzelven op zoude kun-
nen rijden. In de Stad vindt men mede een
Mufeum, met eene fchoone verzameling van
natuur en kunst.

De regering van Denemarken is erfelijk. De
daande Armee is ongeveer veertig duizend man
groot; hunne wetten zijn in één boekdeel, van
geene groote uitgebreidheid, famengedeld, en
verdienen de opmerkzaamheid van andere Sta«

ten.,



136

ten, daar zij, ook voor de mindere klasfe-j
zeer klaar en begrijpelijk befchreven zijn. De
regtsgedingen zijn maar zeer kort, zoodat hier
door het vermogen van den burger, noch ten
eenemale uitgeput , noch deszelfs hart door
langwijlige onzekerheid kan gefolterd worden.
Geen geding, van welk een groot belang het
ook zij, mag langer dan dertien maanden han-
gende blijven: om deze reden is dan ook het
getal der regtsgeleerden in dit Land maar zeer.
gering; Er zijn drie Geregtshoven; een Stede-
lijk, van hetwelk men zich kan beroepen naar
dat van het Graaffchap, en van daar naar
het hooge Geregtshof in Koppenhagen, waar de
Koning verönderdeld wordt voortezitten. Er
is echter eene bepaling, aan welke men onder-
hevig is, en tegen welke een vrij Volk weer-
lpannig worden moet: de Koning, namelijk, of
wel zijneRaden, in naam van Zijne Majesteit,
kunnen, naar goedvinden, een eindvonnis ver-
anderen, of vernietigen. Het is, mijns bedun*
kens, dan nog Oneindig meer te verkiezen, om
zich alle wijdloopigheden en moeijelijkheden der
wetten te getroosten, dan foms zijne bezittin-
gen, en perfoon zelve, aan de willekeur van een
geweldenaar of belangzuchtigen opgeofferd te
zien.

De
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De Adel, offchoon mede onderworpen aan
den Troon, matigt zich echter een te groot
gezag aan over den Boerendand, dien hij m
eenen daat van lijfëigenfchap houdt. Het
ware van harte te wenfchen, dat deze wijze van
verdrukking, in alle Koningrijken des vasten
Lands, even als in het onze, geheel raogt woj.

den uitgeroeid. De Landman zoude dan hier,
met dien van andere volken gelijk daan, en meer
zijne waarde gevoelende, den Landbouw met
onvermoeiden ijver voortzetten, en zijnen afr
beid gewis met voordeel bekroond zien.

VEERTIGSTE BRIEF.

vJp den s8flen verlieten wij hetDeensch Grond*
gebied, en kwamen te Heljingborg, op Zweed-
fchen bodem, aan; daar wij nu niet verder van
-de traagheid en dijfhoofdigheid der Deenfche
Pqstknegts afhingen, naasteden wij ons om
Gouenburg te bereiken, alwaar wij dan ook des
Zaturdags den 2c,ften aankwamen.

Hier nu zagen wij onze reis over Land ge-
ëindigd, nadat wij 3784 Engelfcbe mijlen had-

den
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Jen afgelegd, van welke het grootst gedeelte
.door dorre en onbewoonde dreken ging. Geens-
zins te verwonderen is het dus; dat wij hierover
.met een dankbaar gevoel nadachten, daar wij
;vele redenen hadden om verheugd en gevoelig
thet hart naar boven te heffen, en God te dan-
ken voor het doorworstelen van die menigvul-
dige zwarigheden, die wij ontmoet hadden, zon-
der door ziekte aangevallen te zijn, of voor
jeenig ander diepdrukkend leed te hebben moe-
4en.Jbukken.

Van.Zaturdag den 2Q-Julij tot den I2d«n Au-
gustus werden wij, door tegenwind, te Gotten*
lurg opgehouden, in welken tusfchentijd wij,
andermaal-, de minzaamde behandeling" van onze
regt herbergzame vrienden ondervonden. De
wind gunstiger geworden zijnde, gingen wij dan
nog den~l2 denaan boord, ligteden des morgens
ten negen uren, het anker, en zakten de ri-
Vier af; doch door onvoordeelige wending van
den wind, waren wij genoodzaakt weder ten
anker te komen, Den volgenden dag zeilden
wij, met gunstiger koelte, in zee, en vervolgr
den, terwijl de wind al meer en meer opdak,
onzen koers. Het weder mistig zijnde, ont-
dekten wij geen land vc-ór Donderdag morgen
ten twaalf uren, wanneer wij het Kasteel Fij~
fien^outh gewaar werden; ongeveer ten zes uren

kwa-
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kwamen wij teShields> en vertrokken van daar
naar Ravensworth, alwaar wij dien avond nog
ten/ien uren aankwamen. .

/Ds heb u, waarde Vriend! dus nu terug ge-
oragt naar dezelfde plaats, van welke wij onze
reis aanvaardden; het is dan ook op deze plaats
dat ik u mijnen dank offere voor het geduld,
waarmede gij telkenrijze mijne ongenoegzame
verhalen ontvangen heb. Veel belangrijks heb
ik u juist niet medegedeeld, maar zulks moet
u geene te groóte verwondering baren, daar
gij u herinneren zult dat ik, als Vriend, u bij
mijne afreis reeds hiervan verwittigde. Wat mij
aangaat, zoo heeft de reis aan mijne verwach-
tingen beantwoord; zij heeft mij een nieuw veld
geopend, en eene verfcheidenheid van befchou-
wingen voor oogen gedold, welke ik weleer
flechts in gedachten mogt genieten.

Wij hebben het menfchelijk geflacht in eene
zijner ruwde gedaanten mogen zien; wij hebben
hetzelve in eenen kring, en in omdandigheden
befchouwd, zeer verfchillende van die welke men
in groQte Steden of aan Hoven ziet. Wij zijn
hierdoor dan ook in daat gedeld om, over de
verfchillende danden dezes levens, gewigtige
befpiegelingen te maken. Vermaken hebben ons
op ons uitdapje, mede niet) ontbroken. Ver-*
rukkelijke tafercelen, dout verhevene gezigten,

brui-
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6ruifende watervallen, trotfche-overhangende
j-otfen, bekoorlijke en fpiegelvlakke meren 5 he-
melhooge bergen en uitgedrekte- bosfchen, ver-
toonden zich, bij afwisfeling, aan onze oogen.
ïn, zagen wij ons al eens door dreigende ge-
varen, voor korten tijd, van de geneugten on-
Zes gewonen levens verdoken, wij hebben ech-
ter, grondig, de toepasfing der oude les geleerd,
tamelijk: altijd te vreden te zijn met dat gene,
"watrons-dooirhet lot wordt toebedeeld.

EINDE.


