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Anledningar för mig till detta Försök hafwa warit: l:o
wär Skol-Litteraturs brist pä hjelpreda i de Länders historia,
med hwilka Swerige statt eller ännu ftär i närmaste Politisk
beröring; 2:o det i allmänhet erkändt tjenliga uti, att, sa
mycket möjligt, med hwarandra sammanbinda historia och
geografi samt 3:o den af Hr Lieutn. v. Mentzer utarbetade
Politiska Geografiska karta öfwer Swerige och Norge samt
Danemark och Finland, till hwilken detta försök gerna mä
anses som text.

Förord.

Huruwida anledningarna warit giltiga och huru Försöket
mer eller mindre lyckats i utarbetandet, öfwerlemnas ät bil-
liga Granskares bedömmanbe.

Der öfwersigten af den Politifia Historien kan anses för
widlpftig att gcnomgä som lärokurs, der hoppas jag att
wälwillige Lärare ätminstone lata lärjungarne af densamma
lära hwad i ett eller annat hänseende Swenfla Historien
gifwer anledning till, sa att man icke längre nöjer sig med
upprepandet af blotta namnen utan all kännedom om dem till-
höriga historiska tilldragelser. — Att ingen öfwersigt af Swe-
riges Politiska Historia är meddelad, har sitt siäl deri, att
flere sådana, mer och mindre widlpftiga, förut finnas.

Författaren.





Sid. 53, rad. 3 nerifrän tillägges: Inbyggare.
Sid. 90, öfwerft tillägges:

Sid. 52, rad. 19 wid 8450 tillägges') och Noten bör in-
nehålla: Utom denna höjd-uppgift har man ock andra,
säsom 7,877 och 7,800 fot. Den sistnämnda, grundad pH
sednare höjdmätning, torde fä antagas wara den riktigaste.

Sid. 46, rad. 5, tillägges: Hela Norrland (med undantag.,se sid. 25) utgör ett enda bistopsftift.

II) Af kristna tiden till är 1387, eller, dä Norge förlo-
rade sin sjelfständighet.

Tillägg.

Sid. 17, rad. 20 stär: 9,359 läs: 6,952
~ 47, ~

5, nedifrcin >, 3 sta- — 2 stationer, neml. Karls<
tioner, neml. Karlskrona, krona och Stockholms, samt
Stockholms och Göteborgs . dep.t,neml.: Göteborgs.

~ 56, rad. 23, . . stär: Osebalken — Osebakken inwid Pors»
inwid Porsgrund grund. (2,214 Inw.); der»

emot föcswinner den följan»
de parenthesen.

~ 83, iförsta Noten rad. 3, stär: läs:
larlarne gjorde gjorde larlarne

~ 87, rad. lt>, — Danmark — Norge
.. 98, „ 27, — 1060 — 1065
~113, „ 7, i Noten .

— .176 — 1156
~ 131, ~ 4, — hamn — havn
~

— ~27, — hufwud» — hufwudstad
~

—

~ 5, nerifrän . — Odensaae — Odensee»aae
~142. i margin — Esthrithi» — Esthrithiffa Ätten.

fia Ätten 1047—1076 Swen Esthrithson
1U47—1076.

~ 161. rad. 7 — 1459 — 1549.

Rättelser.

Andra och mindre förwillande samt bokstafsfel torde Läsaren fjelf be»
näget rätta.





trakter. Slätter. Afsluttningar. Sid. 6. §- 3. De för-
nämsta wattendragen. Sidd. 7—9. §- 4. Om Markens
och Jordmånens allmänna beskaffenhet. Klimatet. Wertlighe
ten och naturproduktionen. Sid. 10. §- 5. Om Inbyggarne:
till Antal, Härkomst, Språk, Karakter, Religion, Bildning
och Idoghet. Sidd. 10—13. §- 6. Om Statsförwaltningcn.
Sid. 13. §- 7. Ortbeskrifning. Sidd. 14-48. — Swea Land.
Sidd. 14—25. Göta Land. Sidd. 26-41. Norrland. Sid.
41—45. Biskopsstift: i Swea Land. Sid. 25; i Göta Land. Sid.
42; i Norrland, se Tillägg. §. 8. Statsförfattning. Sid. 46.

Norges Geografi. Sidd. 51-62.
§. 1. Gränsor. Storlek. Geografiskt läge. Sid. 51.

§. 2. Norges Politiska Indelningar. Sid. 51. §. 3. Berg.

Sweriges Geografi. Sidd. 5—48.
§. 1. Beståndsdelar. Geografiskt läge. Gränsor. Storlek.

Sid. 5. §.2. Utans allmänna beskaffenhet. Berg. Skogs-

Innehåll.

Norges Naturliga Indelning. Skogstrakter. Dalar. Kust-
sträcka. Fjordar. Uddar. Afsluttningar. Sid. 52. §.4. De
förnämsta Wattendragen. Sid. 53. §. 5. Beskaffenhet. Jord-
mån. Klimat. Inbyggare. Sid. 53. §. 6. Ortbeskrifning.
Sidd. 54-60. Agershuus Stift. Sidd. 54—56. Kristian-
sands Stift. Sid. 56. Bergens Stift. Sid. 57. Trond-
hjems Stift. Sid. 58. Tromsöe Stift. Sid. 59. §. 7. Stats-
författning och Statsförwaltning. Sidd. 60—62.

Danmarks Geografi. Sidd. 127-134.
§. 1. Beståndsdelar. Gränsor. Storlek. Sid. 12?.

8. 2. Danmarks Politista Indelningar. Sid. 127. z. 3. Lan-
dets naturliga beskaffenhet. Wikar. Sund. Sid. 128.
3. 4. Jordman. Klimat. Wmlighet. Naturproduktion.
Sid. 129. K. 5. Folket. Hufwlldnäringar. Krigsmakten.

Dfwersigt af Norges Politifta Historia. Sidd. 63124
Ifrån och med Hedniska Tiden till 1036: Sidd. 03—89.

Af Kristna Tiden, ifrän 1030—1387 Sidd. 90-124.



Ut- och Införseln. Sid. 130. §- 6. Ortbeslrifning. Sidd.
131-134. Selands Stift. Sid. 131. Fyens Stift. Sid.
131. Laalands Stift. Sid. 132. Aalborgs Stift. Sid. 132.
Wiborgs Stift. Sid. 132. Aarhuus Stift. Sid. 132. Ribe
Stift. Sid. 132. Södra Jutland eller Schleswig. Sid. 132.
Danska Biländerna eller Färöarne och Island. Sid. 133.
Danmark inom Tyskland eller Holstein och Lauenburg.
Sid. 134

Öswersigt af Danmarks Politiska Historia. Sidd.
133-164.

Ifrån äldsta tider till 942: Sidd. 135-139. Ifrån år
942—1035, Danska Statens eröfringspcriod: Sidd. 139-142.

kens beskaffenhet. Höjdsträckningar. Berg. Afsluttningar.
Wattendrag. Sidd. 168—170. §. 4. Ortbeskrifning. Sidd.
170-175. §. 5. Jordmån. Klimat. Wertlighet. Inbyg-
gare. Sidd. 175, 176.

Öfwersigt af Finlands Politiska Historia. Sidd.
177-181.

Ifrån år 1035—1157, Danska wäldets aftagande, Sidd.
142—152. Ifrån 1157—1537, ett nytt tidskifte, omwerlandc
med gränsornas utwidgning och inre söndring. Sidd. 152—
161. Ifrän Reformationens till Enwäldets införande, Sidd.
161—163. Ifrån Enwäldets till Ständerförsamlingens infö-

rande, Sidd. 163, 164.

Finlands Geografi. Sidd. 167-176.
§. 1. Namn. Gränsor. Storlek. Sid. 167. §.2. Be-

ständsbelar och Indelningar. Sidd. 167. 168. §. 3. Mar-

Reformationens införande (Sidd. 177—179). Ifrån Refor-
mationens början till Swenska wäldets slut. Sidd. 179, 180.
Finland under Ryskt herrawälde. Sid. 180.

Ingermanland.... Sid. 181.
Estland. . . . Sidd. 181—183.

Ifrän äldsta tider till Swenska wäldets början och Kri-
stendomens införande. Sid. 177. Ifrån Kristendomens till

Liffland. . . . Sidd. 183-185.
Pommern . . Sidd. 185—188.
Bremen och Verden . Sid. 189.
Wismar Sid. 190.



Swerige





Skandinaviska Halfön.

Geografiska läget är: 22", 20 — 49» ÖL. samt 55° 20' —71°
11' 40" NB.

Skandinaviska Halfön gränsar i N. till Norra Ishaf-
wct; i Ö. till N. Ishafwet. Nysiland, Bottniska Wiken,
Ålands haf och Östersjön; i S. till Östersjön och i W. till
en liten del af Östersjön, till Öresund, Kattegat, Skager-
Rack ock! Nordsjön; halföns sammanräknade storlek eller
ytinnehåll uppgår till 6,650 Sw. qw. mil. Häraf
beräknas fasta landet och öarne utgöra omkring 6,022^ Sw.
qw. mil och wattendragcns yta 627^ Sw. qw. mil.

Beståndsdelar. Geografiskt läge. Gränsor. Storlek.
Skandinaviska Halfön bestar af de under en

Konung förenade Rikena Swerige och Norge.

Konungariket Swerige

Swerige bestar af3hufwuddelar, neml. DSwea
Rike elcr Swea Land. 2) Göta Rike eller Göta Land
ock 3) Norrland, hwilka utgöras af iillsammanS 24 Land-
skap eller provinser, sålunda att,
1) Swea Rike, som är den mellersta och minsta delen in-

nefattar 6 Landssaper, neml. Upland, Södermanland,
Westmanland, Nerike, Wermland och Dalarne;

2) Göta Rike, som är den sydligaste och i allmänhet tä-
tast bebygqda delen, innefattar 10,.Landskaper, neMigen
Östergötland, Smaland. (begac Öftersjö-öarnc) Dland
och Gottland. samt Bleking. Skåne, Halland, We
stergötland, Bohuslän och Dalsland;

§. 1. Beståndsdelar. Geografiskt läge. Gränsor.
Storlek.
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Med dessa bcftändsdclar ligger Swerige 55" 20' —

60" 4, NB. och 28" 46' —41" 50' 0., och gränsar i N.
till Norge och Nysiland'; i O. till NMcmd. Bottmsta Ni
ken, Älands haf och Ostcrslön; i S. till Östersjön och i W.
till en liten del af Östersjön, till Öresund, Kattegat »ch
Norge; samt innehåller i längd (frän N. till S.) ungefär
150 Sw. mil, i bredd (frän Ö. till W.) omkring 50 Sw.
mil och med hela sin yta 3,868 qw. mil, af hwilka fasta
landet och öarne anses upptaga wid pasi 3,370 qw. mil och
wattendragen omkr. 408 Sw. qw. mil.

3) Norrland"), som är den nordligaste och största, me.,
den minst bäde bördiga ock befolkade hufwuddelen, inne-
fattar 8 Landstav neml. Gestrikland„ Helslngland,
Herjeadalen, lemtland, Medelpad,Ångermanland,
Westerbotten och Lappland.

Swerige, i afseende vä ytans bcstaffenhet, bestar af twä
bufwuddclar, ett lågland, den öfwerwägande delen ock clt
högland, som till större delen bildar ett bergland. Läg-
lanoet ligger längs kuftstrackningen mot de omgifwaude haf-
wen, dcrifran ofta med betydlig bredd inät land/t utgörande
rymliga slätter. — De bergigaste delarn. äro: Lappland,
lemtland, Herjeadalcn, Ängermat.land, Medelpad, Helsing-
land. Dalaruc, Wcrmland, wcitra delen af Westmanland,
Nerite (pä wcstra och södra gransorna) samt största delen af
Smaland, som är Södra Sweriges högland, — ett Norr-
land i smått. — Hufwudstammcn för Gweasta bcrgsutgre-
nlngarne är den s. k. Skandinaviska Fjällryggen, hwil-
ken tager sin början redan med halfous nordligaste och nord-
ostligaste uddar och, under den wanliga benämningen Kölen
eller Seweberget, sträcker sig dcrifran ända till pä gränsen
mellan Norge, lemtland och Hcrjeädalen, der (wid nära 30"
OL. och 63" NB.) densamma med det s. k. HelagssMet
grenar sig sä wcil inät Norge som inät Swerige neml. huf-

§. 2. Mans allmänna beskaffenhet. Berg. Skogs-
trakter. Slätter. Affluttningar.

') Efter den ordning, i hwilken Swcrige till ett Rik? sammankom-
mit, kan man kalla Swea Land den första och Norrland den
sista hufwudd.l.n. Landskaps-indelningen är Rik... historiska
indelning, grundande sig pä Landets bebyggande och odling. Ve
särskilda Landstapernas gränsor har man här uteslutit, under
förmodan att dessa, under en wäl.villig Lärare, inhcmtas af
kartan.
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wudsakligen Norrland, samt delar af Dalarne ock Wcrmland,
ifrän hwilka sedan lättare förgreningsäsar utgä genom de
sydligare landstavcina. — Kölens märkligaste toppar
pa Swensta sidan är?: Sulitclma «>432), det högsta
berg uiom Swn-lge; Syltoppen, pä gränsen mellan Norge
ock Icmiland samt det oswannänn.da H^laqsfiället. - Ibland
enstaka höga berg äro märkligast: Arestutan, i wcstralemtland/Städjan, i nordwcstra Dalarne, Omberg, i
westra Östcrgötland, Hunne och Halleberg iamt Billiiv
gen ock Kinnekulle, i Westergotland. Taberg, i norrwe-
stra S.r.äland och Nomcleklint. nästan i midten af Skäne.

Sweriges större skogstrakter äro: Norrland (mev
undantag 1) af kustlandet, der stogcn är uthuggen, ock 2)nordli-
gaste samt westligastc fjällsträckan, ter ingen siog kan wera),
en stor del af Daarne ock Wcrmland samt större delen of
Smaland. Bland enstaka större stogar^närkas: Gimdalens
Skog, i lemtland och Medelpad; Urskogen, i Medelpad
ock Hclsingland; Odemorden, i Helsingland och Gestrilland;
Tolfmilastogen i NW. Wcrmland; Langheden, i Dalarne
ock W-stmanland; Käglan i Wcstmanland ock Nerike; Kol-
morden. i Södermanland och Östergötland, Tylö Skog. i
Ostcrgötland ock Nerike, förbindande Kolmorden med Tive-
den, i Nerike och Westergotland.

Sweriges bclydligafte slätter eller slättbygder
äro, äfwen i ordning norrifrån: de inre, södra och westra
delarne af Upland; östra och södra trakterna af Wcstmanland;
största delen af norra och westra Södermanland; det inre af
Nerike; mellersta delen af Östergötland; en del af östra We-
stergötland och slutligen hela södra Skåne.

I följd af de bu.wudsakliaa bergsträckningarnes rigtning
har Swerige twa hufwud-afstuttningar, neml. 1) sydost-
lig, ifrän Kölen och dey östligare ock sydliga utgreningar
till Bottmsia Wiken och Öftersjöu samt 2>sydwestl.g, ifrän
Kölens westliga och sydliga utstött till Kattcgat och Öresund.

S. 3. De förnämsta Wattendragen.
.^1 Insjöarne (1) inom S.Ö. afflut.ningen i ordning

norrifrån):
Torneaträsk, Stora Luleå Wattncn, HornAvan.Stora Windelen och Stor Uman. alla inom

Stor Sjön, i lemtland; Siljan, i Dalarnc; Mälaren,
nellan Upland, Wcstmanland ock Södermanland; Hjelma-
:en, mellan Södermanland och,, Nerike samt Wettern, mcl-
an Nerike och Smaland samt Öster- och Westergotland.
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1) Muonio-elf, som ifrän stn början inwid Norska
Finmarken utgör gränsen mot Rytzland ända till sammanflo-
det med 2) Tornea-elf. som är afloppet för Torneäträst
och frän föreningen med Muonio-elf ända till utloppet utgör
gränsen mot Nyhiand (Finland); 3) StoraLule-elf. Stora
Luleäjanrs aflopp; 4) Pite-elf; 5) Skellefte-elf. Horn
Avans aflopp; 6) Nme-elf, som är Stor timans aflopp och
upptager som biflod den betydliga Windel-elf. ifrän Htora
Windelen; 7) Angermanelfwen. som är den praktfullaste
af Norrlands mänga strömmar samt ett aflopp for en myc-
kenhet fjällsjöar och tillflöden; 8) Indalselfwen. Storsjöns
aflopp. i öfra loppet kallad Ragunda-elf; 0> Ljungan, i
nedra loppet kallad Njurunda-elf; >0) Ljusne-elf, som
förstärtes af den betydliga Woxna-elf; II) Dal-elfwen.
en förening af twä flodgrenar, af hwilka 1) Östra Dal-
elfwen genomflyter Siljan ock (nedom Djnrsäs i Gagnefs
S:n) forenar sig med 2) Wester-Dal-elfwen. Efter sam
manflödet widtager namnet Dal-cl.wcn, hwiltcn i sitt neder-
sta lopp till någon de! skiljer Gdftrikland ifrän Upland ock
dä dcrstädcs bildar gränsen mellan Norrland och Swea Rike.

L) Floderna (l) inom sydöstra afslu.tningcn och
a) med utlopp i Botlnifia Witcn:

Wenern "), mellan Westergotland, Dalsland och
Wermland.

(2) inom S.W. afsluttningcn)

I.) med utlopp i Östersjön:
Motala Ström, som är Wctierns aflopp, tillhör helt

och hållet Östergötland samt sedan den g.nomflutit derwaran-
de insjöar Boren. Norrbyfjön, Roxen ") och Glan fal-
ler ut i Brawiken. - For öfrigt äro^här att märka:
kustfloderna: 1) Emm-eller Amm-an, som upprinner
i det nordwestra och slutligen genomflyter det östra Smaland;
2) Lyckeby- och 3) Rönneby-ciarne. hwilta komma ifrän
södra Smaland och slutligen gcnomflM Bleking; 4) Mör-
rmn-a, som är aflovpct för insjöarne Asnen. Helgasjö m. fl.
') Wenern, som är dcn största af Sweriges insjöar, är 14 mil läng,

7 mil bred och har nära 48 qw. mils yt-innehäll.
") I Roxen samlar sig wioare twa icke obetydliga wattendrag

neml. Slängan, som i Ö. Götland genomflyter Asunde»
och lernlunden m. ss. och Swartän, som börjar i N
Smaland och i Ö. Götland genomflyter Sömmen.
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») Kustsloderna: i) Laga-an, som börjar i Nord«
östra Smaland, sedan genomflyter Södra Smaland och Hal-
land; 2) Nissa-än, som..upprinner i NÖ. Smaland och
genomflyter Halland; 3) Atran eller Falkenbergs an. som
börjar i S.W. Westergotland, der genomgår insjön Asunden
och sedan flyter genom Halland.

b) Göta-elf, som är Wenerns aflopp. men .vanliga
wis anses som en fortsättning afKlar-elfwen eller Klaran.
hwars ursprung äro twä smä insjöar. Roggen i Hcrjeäda-
len och Feragen i Norge, hwilka hafwa aflopp tillFämund-
sjött i Norge, ur hwilkens sydwestra hörn wattendragct for^
sättes, genom Norge under namn af Fämunds- och Trys-
silds elf och genom Wcrmland till Wenern med namnet
Klar-elfwen.

(i södra Smaland); och slutligen genomflyter Bleking, 5)
Helgeä, afloppet för insjön Möcklen i S. Smaland, slut-
ligen genomflytande östra <^käne.

2) inom Sydwestra afsluttningen:

De märkligaste strömdragen in i landet äro: ci) bland MH°
lårens tillflöden: Upsala el. Fyrisån; Sagan el. Seva ström,
Kolbäcksan, Arbogaän samt Eskilstunaän, som längre ner
kallas Thorshäll aän och är Hjelmarens aflopp; b) ibland Ma-
lierns tillflöden (utom Klar-elswen): Nors-elf, de 3 Frykensjöa».
nes aflopp; By-elf, Harsjordens och med den sammanhänga»,
de wottendrags aflopp; Gullspangself äfwen kallad Let- och
Swart-elfwen är afloppet för sjöaine SZagernoch Möckeln
m. fl.; Tidan, afloppet för sjöarne Stråken och Östen; Fliansom genomflyter Hornborgasjön och sedan förenar sig med Lid an.

1) Strömsholms kanal, sätter större delen af
Wester-Dalarncs och en del af Westmanlands wattendrag i
förening med Mälaren; 2) Melmare kanal, som med
tillhjclp af Arboga a öppnar farten mellan Hjelmaren och
Mälaren; 3) Söder Telge kanal,..som för mindre fartyg
öppnar en betydlig genwäg mellan Östersjön ock Mälaren';
4) Göta kanal, som förbinder Östersjön med Ka.tegat pä
följande sätt, neml. att 1) Östersjöns wik Slätbaken, me»
delst tillhjelp af insjöarne (i Östergötland) Asplangen,
Roxen ock Boren sammanbindcs med W-.tcrn, somwidare
med tillhjclp af sjöarne (i Westergotland) Botten och Wi-
ken sättes i förening med Wenern. frän hwilkcn slutligen
genom 5) Trollhätte kanal, medelst undwikande af Göta-

C) Kanalerna, de wigtigaste (i ordning norrifrån).
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clfs fall och med tillhjclp af denna ström segclfarten är öpp-
nad till Kattegat.

Marken bcläckcs till största delen af berg och skogar
eller utgörcs af s. k. utmark: blott den minsta delen är odlad;
och af de uppodlade traktcrua fiunas endast spridda delar och
ställen der jordmanen är af någon utmärktare bördighet;
ty i allmänhet är den stenig, sand- och jernblandad. — I
foljd af bandets länga utsträckning i N. o. S. förekommer
stor olikhet i klimatet. Detta är wäl strängt men i all-
mänhet sundt och. med undantag för Norge/blidare än i
något annat land med famma geografiska läge. — Af mar-
kens, jordmanens och klimatets gemensamma beskaffenhet föl-
jer, att wextligheten icke kan till fullo motswara landets
behof. dock är densamma, med undantag af Norge, större än
i näqot annat land med lika polhöjd. Swenska "jordens na-
turliga alstringskraft (naturproduktion) är af nn angifna
stal icke eller jeniförlig med ens dch sydliga grannländers.
Be förnämsta naturprodukterna äro: 1) ur Sten-Riket:
(utom nägra egentliga stcnarter), alurstiffer, vitriol, swafwel,
jern-. koppar-, bly-och sil.wermalm; 2) ur Wcrt-Riket: (utom
flcre slag fodcrwertcr) sädcsflagen räg, korn, hafre, hwete och
ärter, widare potates, lin, hampa, humle och (skogsträden)
gran, tall, björk. ek. bok, m. fl. samt 3) ur Diur Riket:
utom flcre mer och mindre nyttiga sist- och fogelarter samt
wilda fyrfotade djur, de s. k. husdjnren: häst, nölboflap, fär
och swin samt, i Lappland, rchndjurct.

§. 4. Om markens och jordmanens allmänna beskaffen-
het, klimatet, wextligheten och naturproduktionen.

§. 5. Om Inbyggarne: till Antal, Härkomst, Spräk,
Karakter. Religion. Bildning och Idoghet.

Swenstarne, hwilka utgöra största antalet, leda sttt
ursprnng ifrän Germanista grenen af den s. k. Kaukasi'
sta folkstammen och Lapparne, den minsta delen, härstam»
ma fra» Tschudiska grenen af den Mongoliska stam»
men. Hufwudspraket är Swenstan. som har ingen likhet
med Lappstan, men röjer Inbpggarnes gemensamma ursprung
med Norrmän. Danskar, Tystar och Holländare. — I all-
mänhet äro Swenstarne storwerte och starkt byggde, haf-
wa alltid wartt utmärkte för sann Gudsfruktan, sedlighet,

Hr 1850 utgjorde Sweriges hela folkmängd 3,482.541.
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kärlet till fäderneslandet, sin frihet och sin sjclsständighct:
trogne mot sin öfwerhct wisa de ock laglydnad, höfligyet,
hjclpsamhet och gästfrihet. Af naturen synas de ämnade att
uppnä en hög älder; men ett omättligt bruk af det förderfli-
ga bränwinct har, inom närwarande ärhnndradc grnndlaggt
cn bcftamo swaghel hos folket. Harförutan far man med
fläl anmärka att Swenstcn är afundsam sinsemellan, fikandc
cfter rang och titlar, böjd för öfwcrflöd ock vralt samt cn
öfwerdrifwen aktning för allt utländskt. — Lapparne äro
smäwe.r.c, osnyggc, i allmänhet ärlige och i öfrigt niättlige.
men högst bcg.sne pä bränwin: de'föra ett bostad-flyttande
lcfnadssätt, for undcrhället af deras hjo:dar, hwilka hufwud-
sakligcn utgöras af rchnojur.

1) i afsecnde pä Naturproduktionen") riglas idoghcten:
2) pä bergsbruket, som är Sweriges andra hufwud-näring och första källa för nationalwinsten. Den

förnämsta grenen af Swcnsta bergsrörelsen är jernhand-
teringen och bland öfriga bergwerksprodukter ma
isynnerhet nämnas: koppar, silfwer, bly. kobolt, swafwel,
vitriol:

b) pä jordbruket, af hwilket åkerbruket är förstagrenen af Sweriges modcrnäringar. De förnämstajord-
bruks-produkterna räg, korn. hwete, hafra, ärter och
potates lcmna, dä icke allmännare miöwert inträffar, ensäker tillräcklig aftastning för Landets behof och stnllc all-

Swcnsta folkets bildningsgrad ädagalägger, alt den
allmänna nndcrwisningen är omsorgsfullt wärdad, sä wäl
hwad beträffar den wctenlkapliga bildningen som folkunder-
wisningcn; män med Europcist ryktbarhet hafwa frejdat na-
tionens ryktbarhet inom alla wetcnstapsgrcnar och Swenska
allmogen har länge warit ansedd för den mest religiösa och
kunniga arbetsNast i Europa.

Allt fedan är 1527 har den Gvangelist-Luthersta Re-
ligionen warit den radande i Swerige: likwäl tillåtas an-
dra Kristna Neligions-förwandter fri religions-öfning; men
de fä icke bekläda något embete eller genom skolor utbreda
deras tros-läror. Lapparnc, för hwilka ett eget missions-
werk är inrättadt, äro ännu, till nägon del. hedningar.

Angäcnde Folkets idoghet är alt anmärka:

') Med nawrproduktion kan man första omtankan, färdigheten
och fliten att begagna och uppdrif-va d.en naturliga alstringskraften.
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c) pä skogsbruket, som ännu är andra källan förSweriges nationalwinst. ehuru betsamma warit och i
allmänhet fortfar att wara försummadt och. dels af okun-
nighet, dels af winningslyftnad, ända till misthushällning
wanwärdadt. Sweriges skogsprodukter (utom wed,
kol, byggnads- och stöjdwirke) äro: plank, bräder, bjclkar,
maftträd. spiror m. m. och tjära samt beck. jemtc andra
af mindre betydenhet. Endast Norrland, Dalarne, West-
liga Wcstmanland, delar af Wcrmland ock mellersta
Smaland draga nägon wäscntligare nytta af sina skogar.

tid göra det, om icke sä mycket af denna produktion för-
wandladcs till bränwin; Landets sädesbördigaste delar
äro: Skäne, Bleking, östra Smaland, östra'Wcftcrgöt-

. land, Östergötland, Nerike, Södermanland, Upland och
Gottland. Ungsfkötseln har icke ännu gjort lika fram-
steg till förbättring, som äkcrbruket och Trägårdsskötseln
stär i allmänhet längre tillbaka, än som fär skyllas pä
klimatet. — Af de s. k. fabriks- och handels-werterna:lin, hampa, tobak och humle motswara ingendera landets
behof.

<_) pä boskapsskötseln, som är andra grenen af Sweri»ges modcrnäring. I sammanhang med ängsodlingcn är
bostapsstötseln icke hwad den kunde wara, neml. motswa-
rande landets behof, ehuru pä scdnare är stor omtanka
rigtats ät denna wigtiga del af landthushällningcn; der-
före mäste Swerige hcmta: hästar, förnämligast frän
Tystland, Danmark'och Norge, hornboskap frän Danmark
och far ifrän England och Tyskland, (salt-) kött, smör och
talg ifrän Ryssland, ost och ull frän Tystland och Dan-
mark samt hudar ifrän Amerika.

2) iafscendc pä Konstproduktionen") mäste mcdgifwas
att Swcnsta folket stär efter sina stamförwandter Tystar,
Holländare och Engelsmän: de förnämsta grenarna af Swcn-
sta konstproduktionen (med uteslutande af handtwerkerierna)
äro: klädes-, bomulls- och linncwäfnad, sockerraffincring, lo-

tt) pä fisket, fom ntgör en hufwndnäring för kustboerna sä
wäl wid Bottnista wiken och Östersjön som wid Nord-
sjön, men likwäl icke utestänger utländsk tillförsel, särde-
les frän Norge.

') Konstproduktion kallar man omtan.an, skickligheten och fliten att
bearbeta och till sina wissa ändamål förarbeta naturprodukterna.
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3) i afseende pä Handeln"), som gynnas af fördelak-
tigt läge och alltmer befordras utomlands, genom ömsesidiga
fördrag och inomlands, af lättade kommunikationer, är att
märka att. till ersättande af de mänga artiklar,^ wi frän
främmande länder hemta, Swerige cgcr endast twa egent-
liga inkomstkällor, neml. bergwcrken och stogarne. De län-
der med och pä hwilka Swerige drifwer den största handeln
och sjöfarten äro, a) inom Europa: Norge, Finland, RyH-
land, Danmark, Hanscftädcrna Hamburg och Liibeck, Stora
Britannien och Irland samt Frankrike, Portugal och Spanien:
d) utom Europa: Förenta Staterna i Norra Amerika och
Brasilien i Södra Amerika. — Sweriges förnämsta utförs-
waror äro: jern, dels i stänger, dels förcidladt och skogs-
produkter, beggc till nästan alla ofwannämnda länder; wi-
dare koppar, kobolt, papper, linne- och hampwäfnader: de
förnämsta införswarorna äro: socker (af alla den drygaste),
kaffe, win, salt (hufwudsakligcn ifrån Portugal och Spanien),
saltad ock torr sist, (egentligen frän Norge), smör, kött, talg,
och olja (ifrän Ryssland), hwarjehanda wäfnader, öfwcrflöds-
artitlar af hwarjehanda slag, apothekswaror, kryddor, ham-
pa, tobak, ull, hudar m. m. m. m.

baks- och snus-tillwerkning, läderbcredning, jernforädling,
förfärdigande af mekanisk redskap, papper- och glastillwerkning.

Den egentliga Statsförwaltningen kan, i sina
mänga förgreningar, anses taga fin öfwcrsta början med
Longl. Majtts Kansti""'). och »vidare med Rikets 8 Kollegier:
a) Kongl. Krigs-Kollegium, d) Kongl. Förwaltningen af
Sjöärcnderna, c> Kongl. Kammar-Kollegium, 6) Kongl.
Stats-Kontoret, e) Kongl. Bergs-Kollegium, l) Kongl. Kom-

§. 6. Om Statsförwaltningen.

*) Handel är att, genom utbyte mot andras öfwerstott, tillgodo»
göra sig sina egna öfwerftödiga tillgångar pä både natur- och
konst-produkter.

")Kongl. Maj:ts Kansti har 7 afdelningar, neml.: 1) Kongl.
Maj:ts Nedre lustitie-Revision, med lustitie.Stats-Mi-
nistern till Chef och bestående af a) lustitie-, Stats-, b)
Zustitie-Revisions-, c) Just.tie-Kanslers- och d)Go-
neral»Auditörs-Exped it ionen; 2) Kongl. Utrikes»
Departementets Expedition med Utrikes Stats-Ministern
till Chef; 3) Kongl. Landtförswars-Departementets Kanfli-Expedi-
tion, 4) Kongl. Sjöföiswars-Depart.mentets Kanfli» Expedition; 5)
Kongl. Civil. Departementets Expedition; 6) Kongl. Finans-Depar-
.lementets Kansli-Expedition och 7) Kongl. Ecklesiastik-Expedition.
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mcrse-Kollegium, z) Kongl. Kammar-Rätten och I_) Kongl.
Snndhets-Kollegium. — För Statsförwaltningcns gäng är
Landet widarc pä flcre sätt indeladt, men de huswudsakli-
gaste äro:

i) I och för den allmänna ordningens widmakt-
hallande, stat.ternas indrifwnnde m. m. är Swerige
indcladc i 1 Ofwerstäthallareftap och 34 Län. För
bwart och ett Lans Styrelse stär i spetsen cn Landshöfding,
som mcd Landssckreterare ock Landskainrerare utgör Konun-
gens BefallningKhaswande eller Läne Styrelsen, under
hwilkcn hwarjc Lan delas i Fögderier, under Kronofog-
dar; hwarjc Fögderi antingen ulgör ett Härad eller inne-
fattar flcre fädana och dessa indelas i Länsmanödistrikter
hwilka bcstä dels af en, dels af flcre Socknar, hwilka slut-
ligen innefatta Hemman eller Mantal samt Lägenheter.
Werk och Inrättningar.

2) I och för Kyrkostyrelsen delas Sw.rig-i 12 Stift,
i hwilka Stiftstyrelsen handhaswcs af en Bissop i spetsen
för ett Conf.stonnm. Stiften underafrelas i Contracter
eller Prosterier; hwart och ett Contract oinfattar flere eller
färre Pastoratcr, hwilka bcstä dels af en, dels af flcre För-
samlingar, dä en af dem kollas Moderförsamling, de an-
dra Annex- cl!cr Kapell-Församlingar.

3) For lagstipningen och rättwisans wardande är
Swerige dcladt under 3 HosRätter, neml. 1) Swea Hof-Natt- för Swea 7)iike, Norrland och Gottland, 2) Göta
Hof-Nätt, för Östergötland, Westergotland, Sniäland,
Öland, Halland, Bohuslän ock Dalsland samt 3) Hof»Natten öfwer Skåne och Bleking. Under dessa Hos-
Rätter är Landet deladt i Domsagor, hwilka utgöras af
antingen ett e>'er flere Härader eller al s. k. Tingslag.

4) I Militäristt hänseende är Swerige, pä grund af
Kon. Karl Xl:_ Indclningswerk, ännu indeladt i Notar och
Nusthall. hwar och en bestående merendels of 2 hela hem-
man. I sednare tid är, med afs.ende pä Förswaret till
Lands, Landet dcladt i 5 s. k. Militärdistrikt, af bwilka
det 1:a innefattar Rikets födra del. dct2:a, Rikels sydöstra
det. det 3:e Rikets westra del, det 4:e Rikets nordöstra
del och det s:e 3iikels norra del.

Sireriges Inbyggares boningsorter kallas: Städer, Kö-
pingar, Kongl. Lustslott, m. m. d., Säterier och
Frälsegärdar m. m. (ofta och wanligtwis kallade med gemen»

Z. 7. Ortbeflrifuing.
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samt namn h erreg a rda i), hemman och s. k. bondgårdar,
och byar, widare 22 ei k och Inrättningar, o. w. s. åtskilli-
ga Bruks- och Fabriksanläggningar m. m. och slutligen Lägenhe-
ter, d. w, s. sådana, som utan att tillhöra sistnämnda asdelning,
icke äro satte i mantal, t. ex. torp, backstugor m. m.

Städernas antal i Swerige är nu 88. De indelas i
Stapelstäder och Uppstäder. — Stapelstäderna hade till-
förcnc alla skyldighet att hälla ett wistt upplag (stapel)^af
salt, hwar_mot de egde den ännu för dem bibehållna rät-
tigheten att drifwa'sjösart och handel pä utrikes ort. hwil-
ket icke war ej eller ännu är tillätet för uppstäderna, om
också belägna wid hafwet. Af uppstäderna ha nägra namn
af Sjöstäder, de, som ligga wid hafwet och, några
kallas Bergstäder, neml. de, som äro belägna i en tratt,
hwars huiwndnäring är bergsbruk.

i) Stockholms Ofwer-Stathallareskap
utgöres af Stapelstaden Stockholm och nägot litet af dcst
närmaste oiugifning. Stockholm. Rikets huswud-och residens-
stad, är byggd wid dels Mälarens stränder och utlopp, dels
kring cn inwik af Östersjön och utgöres af <l hufwuddelor,
neml. 1) Egentliga Staden (byggd pä He.geands-Stads».
och Niddarhollnarnc), 2 Södermalm. 3) Norrmalm, med

Alasiiholmen, 4) Saltsjöholmarne (Skepps- ock Ka»
stellholmen) 5) Kungsholmen och 0) Ladugårdslandet
med Djurgärden. Staden är belägen till ungefär hälften
i hwardcra landskapet Upland och Södermanland samt är
Rikets första handels- och fabnksstad och räknade är IBSU
W.33U Inwänare.

Swea Land.

Stockholm ar tillika säte för Rikets Högsta Domstol, Swea
Hof.Rätt, Krigs-Hos-Rätten. Rikets » Kollegier. Nitels Bank, Riks-
gälds-Kontoiet, Ofwer-Statbällare-Embetet ock Stockholms Läns
Styrelse m. m. Ibland Stadens manoa allmänna och prydliga
byggnader äro att märka: Kongl, Slottet, som anses wara
ett af de wackraste i Europa, Storkyrkan, såsom stadens äld-
sta kyrka (grundlaogd af Birger Jarl) och Niddarholmskyr»
kan, i hwil.en Svensta Konungahusets medlemmar numer begraf-
wos. — Och i historiskt hänseende är att fästa sig wid: l) na»
gon (fastän nu obestämbar) del af sselfwa staden, hwilken kallats
A gnefi t, efter Agne Skeppsbo; 2. Helgeandsholmen, den
först bebyggda delen af nuwarande Stockholm: der halshöggs, 3r
1320, Prins Magnus Birgers!»!.; 3) Stortorget, utom för
andra afrättningar, men mest märkligt för det s. k. Stockholms
blodbad, 8 Nov. »520. — Brunteberg, i äldre tider kalladt
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2) Stockholms Län innefattar östra delen af
Upland kallad Roslagen ock nordöstra hörnet af Sö»
dermanland. kallad Söder-Törn och gränsar i N. till
Ålands haf, i i_7 dels till Ålands haf och dels till Östersjön, i S.
dels till Östersjön och dels till Södermanland (Nyköpings Län)
samt i W. till Upsala Län. — Skärgärdstrakterna äro i allmänhet
bergiga samt mer och mindre stogbewerta: inät förekomma slätt-
bygdstraktcr, i synnerhet emot Upsala län och Mälaren. Jord-
manen är, i allmänhet taget, bördig och länet är likaså
wäl odladt. Hufwudnäringarne äro: (i allmänhet) jord»
bruk famt (för wissa trakter) siste och bergsbruk. — Länet
har 0 Städer, neml. a) i Roslagen: 1) Oregrund (685
Inw.),") 2) Östhammar l<-3? Inw.). 3).Norrtelge
(1N32 luw.) alla 3 sjöstäder wid fjerdar af Ålands haf, 4)
Waxholm (!)57 Inw.) sjöstad, med en gcnt. emot bs_
lägen fästning i det numer hufwudsakliga inloppet till Stock-
holm, 5) Sigtuna, (137 Inw.) uppstad wid Mälaren;
K) i Södertörn: 0) Södertelge (1,031 Inw.) uppstad wid
Sbdcrtclge kanal.

Sand- och Brant-berget, war en sandas, som sträckte sig
genom det nuwarande Norrmalm och nära Norrström (i fordna da»
gar Stocksund) uppsteg i en brant och stogbewext bergshöjd:
namnet Brunkeberg uppkom dä (1319) Johan Brunke tillika med
uägra flere der afrättades. Pä Brunkeberg wann Sten Sture d. ä.
d. !I Olt. l-l?l en afgörande seger öfwer Kon. Kristian 1: här
halshöggs c152?) Erkebistopen Mäster Knut och (<5«.8) Göran
Pehrsson. Blasieholmen, dä kallad Käpplingen erinrar om Hat-
tebrödernas mordbrand pä en del af Stockholms borgare.

Widare märkas: Grisle» eller Gii ssel-h am n. i Wäddo
S:n. Köpeng, med postkontor och telegrafinrättning, är öfwerfarts»
orten till Åland; Dalarö, i Sm af samma namn, Köping, wid
stora seqelleden till Stockholm, är tullstation och har postkontor; 5
mil derifrän och i sjelfwa farwattnet ligger, pä en bergholme,
Dalaröskans: Rosersberg, wid Vtälaren, i Norsunda S:n,
Drottningholm, pä Lofön i Mälaren, samt Ulriksdal.
Carlbeig och Haga i Solna S:n, Kongliga Lustflott; — (i
Roslagen, Mora Kungsäng, i Lägga Socken, der fordom
Sweriges allmoge dels walde, dels hyllade sina Konungar, och der
ett litet stenhus innesluter flere minnen sedan den tiden, wanligen
kallade Mora Stenar; Lindholmen, Orkesta S:n, ett Sä»
ten. der Gustaf Wasa föddes. Rydboholm, i Östra Ryd, ett
Säteri, der Gustaf Wasa en tid uppfostrades och der om honom
ännu påminna sä wäl hans bibehållna studerkammare som en i par»
ken af honom planterad ek. (i Södertörn) Södra Vtäke, inom
800 Kapell pä Wermdö, der, (171!)), Ryssarne landstego, men blefwo

') Städernas follnummer är enligt uppgifter för 1851.
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3) Upsala Län innefattar mellersta delarna af
Upland och gränsar i N. till Bottniska Wikcn, i Ö. till
Stockholms Län i S. till Mälaren och i W. till Nesteräs
Län och Gestrikland. Det är hufwudsakligen slättmark, myc-
ket wäl uppodlad, och bördig samt tätt bebygd. Hufwudnä-
ringen är jordbruk hwartill kommer i norra delen bergsbruk.
Länet har Z Städer, neml.

tillbaladrifna as en obetydlig styrka. Dufnäö, ,pä Sicklaön, ber
Sten Sture d. y. besegrade Danstarne (är 1517). Örby. ett Säteri
i Vränkyrka S:n i hwarö omgisning Sten Sture d. y. är 1518
änyo besegrade Danstarne. Elfsnabben, mellan Mustön och
Utön, en ypperlig hamn, hwilken, före Karlskronas anläggande,
warit begagnad af Swensta Orlogsflottan och ifrän hwilken Gustaf
ll Adolf infleppade sig är 1621, mot Riga ock 1630, mot Tystland.
— Bland Länets Werk och Inrättningar märkas: (j"rngrufworna)
H . rrängs- och Markdals, i Häfwerd Sm, Utö, i S. s. n.
(jernbruken) Forssmark, i S. s. n.. Ha ig , iG.s. n. Skeb o,
i Ununge, Wira, i Niala; (pappersbruken) Tumba, i Botkyrka
Gm Riksens Ständers och Nyqwarn, i Thuringe Sm.

1) Upsala, (9.35!) Inw.) uppstad, pä begge sidor om
Fvrisän, ar säte för Länestyrclsen, Rikets äldsta Universitet
och enda Erkcbistop, en Katedralskola samt flere andra under»
wisningswerk. Stadens äldsta n_mnwar Östra Aros. I bör.
jan af Februari hälles ärligen den frän fordom bekanta och ännu
temligen lifligt besökta Distings marknad. Domkyrkan, som
grundlades pä 1289-talet och blef färdig är 1435, är den största ock
wackraste i Norden: ibland detz rikedom pä fornlemningar och graf»
wardar mä nämnas: en silfwerkista, i hwilken Kon. Erik IX.-» ben
förwaras. Kon. Gustaf >:_ och hans 3 gemålers, Johan _!>:» ock
hans gemålers grafmonumenter, den af Erik xiv mördade Nils Stu-res kläder m. m. m.

Gamla Upsala, nu en Socken i hwilken finnas de märkliga
Upsala högar, i hwilkas närhet Sweriges hednista Konungar
haft deras resioens och der Nordens präktigaste afgudatempe! statt.
Trakten kring nedra Fyrisån är sannolikt det fordna Myriswald,
der (är 384) stod det namnkunniga slaget Fyrisält an. Dan-
marks kyrka, säges wara uppbyggd för det byte Swenstarne
der i trakten (.160) bekommo genom segern öf.,,er Magnus Hen»
riksson och Danstarne. Hätu n a, nu en by i bätuna Sm, fordom
Kungsgård och märklig för den (ar 1396) förefallna s. k. Ha tunn-
le ken. Spärrs ät ra, en Sm inom hwilken Kon. Erik xi
(är 1234) wann segern öfwcr Folkungen Knut Johansson den Lan-
ge. Vata Skogen, i Tillinge Sm, der Kon. Albrecht besegrade
Konungarne Magnus Smek och Hakan. Läby Wad , i Läbu G:n.
der Gustaf Wasa war nära alt öfwerrastas och tillfångatagas af

2) Enköping, (1,4«01nw.), uppstad, nära Mälaren,
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4) Nyköpings Län innefattar Södermanland,
med undantag'af Söder Törn samt ctt pastorat i nordwest»
ligaste delen, och gränsar: i N. till Mälaren, i Ö. till
Stockholms Län och Östersjön, i S. till Östergötland samt i
W. till Nerike och Hjclmaren. — Mälaröarne och strand-
bpgdcu omwerla med kullar, stogklädda uddar o. s. w. den
norra delen af fastlandet är flackländig, men större och södra
delen deras är rik pä wattendrag, högländig, ojemn och en
bergaktig skogsbygd ju mer, desto närmare man kommer mot
Östergötland ock Nerike. Den stora rikedomen pä watten-
drag bidrager att göra detta Län till ett af de wackraste i
Riket. Jordmanen, i allmänhet tagen, är god ock bördig.
Hufwudnäringarne äro: jord- och bergsbruk: lnnäringar-
ne äro: siste, wäfnader och handel. — Länet har « städer,
neml.:

Gustaf Trolle. Örbyh us. i Wendel S:n, ett säteri, märkligtsom Kon. Crik X!V._ sista fängelse, i hwilket han ock dog 1577. —

Skokloster, i Sko Sm, nu ett säteri, fordom ett kloster, grund-
lagd, af Folkungaätten: härstädes halshöggs, (är 1248) Knut Jo-
hansson Länges Son, Holmgeir, Den nuwarande Slottsbyggnaden,som är uppförd af den ryktbare Fältmarstallen C. G. Wrangel, inne-
sluter nu betydliga samlingar af porträtter, mälningar m. m., den
rikaste rustkammare och det största enstilta dibliothek i Swerige. —

Bland Länets Werk och Inrättningar äro att märka: Dann.mora,
jerngrufwor, i Film Sm, och jernbruken: Gimo, i Skefthammar
Sm. Leufsta, i L.ussta Sm, det största i Riket. Söderfors,
i Tierp Sm och Österby, i Film Sm, .

1) Nyköping, stapelstad, wid Nyköpings-an och
kort ofwan dest utlopp i Östersjön. (3,!71l Inw.), är säte för
Läneftyrclsen. Klädesfabriker, smähandel och handtwerkerier
äro hufwUdnäringarna. I fordom.inm stola Södermanlands Fyl-
keskonungar här hafwa haft sitt säte. Det derefter sednare uppförda
Slottet, som en tid war det 3:e af Rikets befästa Slott, har tjenat
till bäde boning och fängelse för flere sä wäl Kongl. som Furstliga
personer. _ Här bodde, (såsom hertig) Magnus Ladulås: hölls
sängen: Kon, Waldemar (till sin död 1302). Kon. Birger Mag-
nusson (1,'.06—1308). Hertigarne Erik och Wal.emar (till deras
hungersdöd 1317). Af dess. hertigars anhängare intogs ock förstör-
des Slottet, men återuppbyggdes snart, undergick belägringar under
Folkungarnes. Engelbreckts, Karl Knutssons ock Sten Sture d. ö^s
tid, intogs af Gustaf Wasa (!521) istän.sat.es af honom (1547)
och beboddes ej sällan af Hertig Karl: här föddes (1584) hans
dotter Katrina och (är 1622) hennes Son Karl Gustaf: här dog
(är 1611) Kon. Karl _x och (är 1625) hans andra gemäl.

2) Trosa. Sjöstad, wio Trosa-äns utlopp i Östersjön,
(478 Inw.). Hufwudnäringen är strömmingsfiske.
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4) Strengnäs, uppstad, wid Mätarn. (l,30l)Inw.)
hufwubnäringen är jordbruk och hwad som kan blifwa för-tjenst af de studerande, fom besöka elementar-lärowerket och
folkstol-lärar-seminarium. I Strengnäs blef Södermanlands för-
ste kristne lärare och bistop, Eskil, ihjälslagen af bedningarne under
Blotswens tid. — Det rum, som nu är inredt för elementar-lärower-
kets bibliothek, myntkabinett m. m. war fordom den rikssal, i hwil-
ken Gustaf >, (är 1523) hyllades till Konung. I Domkyrkan —

en af de största och wackraste i Riket — finner man: Sten Sture
d. ä:s och hans gemåls, Kon. Karl _x-,. hans gemälers, och hans
Gon Karl Filips grafwärdar m. fl. kungliga, furstliga och utmärkta
mäns.

3) Mariefred, uppstad, wid Mälaren (643 Inw.).
Hufwudnäringcn är jordbruk.

Malmköping, Köping, i Lilla Malma Sm. utan egentliz
inflytelse pä omgifwande trakt. Vripsholm, i Kärnbo V:n.
nära Mariefred, ett Kungligt Lustflott. Namnet erinrar om Bo
Jonsson Grip, den sannolika grundläggaren af första flottet, hwilket,
dä befästadt, afbrändes under Engelbrechts folkresning. Kon. Gu-
staf i lät uppbygga nya Slottet (1537). Det har tjenattill Stats-
fängelse för Hertig Johan och de afsatte Konungar,,? Erik x.v ock
Gustaf iv Adolf: förstönadt af Kon. Gustaf l_i och ännu mer i sed-
naste tid innesluter Slottet nu en dyrbar taflesamling, en märkwä.»
dig rustkammare m. m. T ull garn, i Hölö Sm, (sedan 176V)

ett Kun. ligt Lustslott, fordom ett Folkuna. gods. Gelaön erinrar
om Ingjald Illrädas wäldsgerning mot Södermanlands sista Fylkes-
Konung, Granmar, Pä Fo gdön synas ännu lemningar efter
Ingiald Illraoas borg. Ränning e. Tärna eller T 5 inö, i
Husby-Oppunda Sm, ett Säteri, der Gustaf Wasa mottog första
underrättelsen om Stockholms blodbad, hwarefter han begås sig till
Räfsnäs, Kungsgärd i Toresund Sm, der han höll sig dold
undan Kristi.nZ efterspaningar tills ban derifrän gaf sig pä wäg till
Dalarne. — Bland Länets Nert och Inrättningar ma näm»

6) Eskilstuna, Uppstad, wid Gstilstuna-än (4,19b
Inw.), är läncls bästa afsättningsort för dest landtmanna-
waror, har Rikets största gewarsfaktori och jernmanufaltur'
werk, hwilkct scdnare grundlades under Konung Karl X.
Dä biflop Estils wänner, efter mordet pä honom i Strengnäs,
wägade framträda, upptogo de bans lil, buro det derifrän i afsigt
att begrafwa detsamma der han i Fortz Socken hade sin b. stad; men
dä, kort förrän de hunno fram, liket plötsligen blef bärarn, för tungt,
begrofwo de det pä det samma stället, i tro att sä war Guds wil.c.
Derstädes uppbyggdes sedan en kyrka ock omkring den uppwerte, ef.
terhand, staden.

5) Thorshälla, uppstad, wid Thorshälla-än, litet
ofwan utloppet i Mälaren, (683 Inw.). Hufwudnciringen
är jordbruk.
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nas: Tunabergs koppar» och tobolt-gruswor; jernbrulen: For.
sjö. i Stora Malm, Helleforss, i liilla Mällösa, Skepps.a,
med stälugn, i Gäsinge: Ny by, i Thorshälla Sm, jernplätwals-
werk och sågblads tillwerkning, S t afsj ö, i Kila, styckebiuk; Åker,
i Åker S., styckebiuk och jerngjuteri; Harg, i Allhelgona. cttmeka»
nistt bomullsspinneli.

5) Westeräs Län. innefattar mellersta delen af
westra Npland. kallad Fjerdhundra. östra delen af
Westmanland och 1 pastorat af Södermanland samt
gränsar, i N. till Dalarnc. i Ö. till Upsala Län, i S. till
Mälaren och i W. till Örebro Län samt en del af Dalarne.
I nordwest och norr är länet bergigt och stogbcwert; men
föröfrigt i allmänhet slättbygd. Jordmanen ar i stogs° och
bergstrakterna magrare, men pä slättbygden mycket bördig.
Hufwudnäringarne äro: jord- och bergsbruk; till binärin.
gar räknas: kolning, warors forslande, tillwcrkning af atflil»
liga kyöbler och träkärl. Länet har 4 städer, neml.:

1) Westeras, uppstad, wid Swart-äns utlopp! i
Mälaren (3,U74 Inw.), är säte för länestvrclsen, cn biskop
och ett clemcntar.ärowerf, samt har ett folkikol-lärar-semina.
rium. Hufwudnäringarne äro: handel, sjöfart pä Mälaren
och odling llf trädgärdswärter. I stadens stora och praktfulla
domkyrka äro, ibland andre, begi-afn.: Riksföreständaren Swante
Sture och Kon. Erik xiv. — Slottet, som fordom war ett starkt
fäste, erinrar om belägringarne af Engelbrecht (1433) och af Gustaf
Wasa (1522): det war Erik xiv_, fängelse (1573—1574). Genom
riksdagsbeslutet i Westeräs (1527) lalladt Westeläs Recess.
krossades Kathelsta prestwäldet i Swerige och, pä Riksdagen här-
Nädes är 1544 stadfästades bestulet om Rikels föränd,ing ifrån Nal»
till Aif-Rike.

4) Arboga, uppstad, pä bcgge sidor om Arboga°3n
och kort ofwan dcsi utlopp i Mälaren (2,3171nw.). I denna
nu obetydliga stad, men en» af de äldsta i Riket, hafwa fiere
riksdagar och möte,i blifwit bällna: märkligast äro genom dä
fattade beslut, det dä Engclbrcckt waldeS till Riksföreståndare
(!435), det dä Kristoffer af Bayern waldes titt Konnng (1440)
ock va wten Sture d. ä. waldes till Riksföreståndare (1471).

2) Sala, bergsstad, wid cn liten ä. somfollcri Sag
an, hwilken till en del är gränsen mellan Upland och Wcst-
manland (3,368 Inw.). Hufwudnäringarnc äro bergs- och
jordbruk.

3) Köping, uppstad wid en liten ä. som faller i Mä-
laren (1,543 Inw.). Hufwudnäringarnc: handel, handtwer-
kerier och jordbruk.
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Gtrömsholm, i Kolbäcks Sm och wid Kolbäcks»3n,

Kungsgärd. med stuteri, postkontor, metallwäg och lastageplats:
Kungsör, i Kon. Karls Gin, wid Arboga ans utlopp, Kungs-
gård. Nid Herrewadsbro, Kolbäcks Sm, besegrade Birger
Jarl (1252) de andra grenarna af Folkungaslägtcn, genom bifiopen
i Strengnäs, Kols, ant. styldiga eller oskyldiga förräderi. Ibland
länets Werk och Inrättningar äro att märka: Sala. i
Sala Sm, Rikets äldsta och största silfwergrufwa; Riddarhyt»
tan, i Siinnflatteberg Sm, bäde koppar och jerngrufwa; Nor-
berg, i Norberg Sm, ett »vidlyftigt och rikt jernmalmfält; Skul»
tuna, i Skultuna Sm, messingsbruk; samt jernbiuken: Ferna
med V o c khammar i Gunilbo Sm, Fermansbo, i Ramnäs
Gm, lad er, i Arboga Sm och Kar mans bo, i Hed Sm,
utom flere. Sätra, i Kila Sm, en besökt helsobrunn.

6) Örebro Län innefattar hela Neril?e, westra
delen af Wcstmanland och 1 pastorat af S.D. Wcrm-
land. utgörande den s. k. Karlskoga bergslag och grän-
sar i N. till Dalarnc, i Ö. till Westeräs och Nyköpings
Län, i S. till Östergötland, Wettern och Westergotland (Ma-
ricstads Län) samt i W. till Karlstads Län. Det inre af
Nerike är, ända ifrän östra gränsen, slättbygd med i allmän-
het ganska bördig jordman, men, emot de andra gräns-
trakterna, isynnerhet den nordwestra, högländt, siogbewert
och bergigt med mager jordman: sä wäl Weftmanlands»som Wcrmlands»dclcn af länet äro uppfyllda af mer och
mindre stogbcwerta bergstrakter') samt genomskurna afmänga
och rätt betydliga wattcndrag'") men i allmänhet är jord-
manen swag. Westmanlandsdelen är rik pä malmfält.
Länets hufwudnäringar äro: jord- och bergsbruk; egentli-
ga binäringar^ äro: kolning och körslor för bergsbruken. —

Länet har 4 städer, neml.
a) i^ Nerike. 1) Örebro, uppstad, pä bcgge sidor om

Swartän. kort ofnxm om detz utlopp i Hjelmaren (5,35b

') K ihlsbergen < den märkligaste i denna trakts utgöra stillna-
den mellan de »vattendrag, som härifrån ga till Östersjön och de,
som ga till Kattegat.

") a) i Nerike t. ex Sw artan, som, är Lassjöarnes
Toftens, Teens och Tysslin gens utlopp i Hjelmarn
b) i Westmanlandsdelen: Arboga<än, som, under olika namn,
ger aflopp till Mälaren ät N.W. och en del af westia Westmanlands
mänga lmä »vattendrag, säsom Norasjön, Lindesjöar»
ne, och Weilngen c) i Karlskoga: Ullwettern ock All-
wet tern som genom T imself hafwa utlopp i Möckeln,
som mottager Smarte lfwen och genom Let - elswen ut-
faller i Skageln.
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Inw.), är sate för länestyrelsen, har ett elementarlärowcr.,
listig landtmannabandcl och häller ärligen (1!) Jan.) den be-
tydliaa Hindersmessomarknad. I stadens kyrka nedsattes
(1436) Gngelbreckts lik. sedan det af den sörjande allmogen bltfwit
styttudt ifrän Stora Mällöfa kyrka. Bland de flere riksdagar, här
blifwit hållna ma erinras om: den är 1531, dä beslut fattades om
de öfwerflödiga kyrkoklockornas anwändand? till Lubecksta stuldens
betalande; den är 1540, dä det första bestut fattades, genom hwil»
ket Swerige blef arfrike och den, är 1810, dä Kejserliga Fransta Fält»
marskalken Bernadotte, Furste af Ponte Corvo, af Ständerna »val-
des till Kon. Karl den xm_, efterträdare. — I Örebro woro bro»
derne Olaus och Laurentius Pctri födde.

2) Ask ersund, uppstad wid Wctlerns norra wif Al°sen (1,077 Inw.); b) i Wcstmanlands-delen —

Ramundaboda, i Bodarne Gm, nu postkontor och gästgif»
waregärd. Här mottog Kon. Waldemar underrättelsen om sin krigs-
härs nederlag emot brödren Hertig Magnus. Engelbrechts»
holmen, en liten holme i Hjelmaren inom Stora Mällöfa Sm,
pä hwilken Gngclbrecht försåtligt mördades, den 2? April 1436, af
Mäns Bengtsson Natt ock Dag. Ibland detta Läns män,-. Wer
och Inrättningar »nä nämnas: a) i Nerike, Hess.lkullu,
Wintrosa Sm, en bly» och en jerngrufwa, (jernwerken) Bo o, och
Bystahammal, i Swennewad Sm, Fröswidal, i Kihl
Sm, Garphytte, manufakturwerk, Tyftlinge Sm, Lassäna,
i Bodarne. Dylta, i Axberg Sm, ett swafwelbruk, vitriol»
samt (Rikets största) lödfargswerk. La torp. i Tytzlinge, Rikets
fölsta alunwerk; b) i WestmanlandsdeUm: (ierng.ufworna) Dal»
tarlsberg och Pehrsberg, i Nora Sm. Strös sa. i Rams-
bergs Sm: Guldsmedshyttan och Aboda, i Linde Sm,
twä filfwergrufwor och derjemte d. f. med Rikets största bly-tillwerl»
ning; (jernbruken) Fina, i Nora Sm, Ga m mel bo , i Rams»
belgs Sm, Opp bo ga i Fellingsbro Sm, Wedewäg. i Linde
Sm, manufakturwerk; c) i Karlsffoga, (jernbruken) Bofors,
Naläsen och W illing sb erg.

3) Linde etter Lindesberg, bergstad, pä Lindesäs
mellan Lindesjöar (912 Inw.) och

4) Nora. bergstad, wid Norasjön (!»47 Inw.) bcgge
städernas hufwudsakliga näring är smäyandcl med bergslagen.

7) Karlstads Län innefattar hela Wermland,
med undantag af Karlskoga bergslag, och gränsar i N. till
Norge och Dalarne, i Ö. till Örebro Län, i S. till Wester-
gotland (Mariestads Län), Wenern och Dalsland samt i
W. till Norge. Större delen af länet är bergs» och skogs-
bygd, blott trakterna kring Wenern närma sig till slättbygd.
Genom Länets westra, mellersta och nordöstra delar gä jemn-
bredds ifrän N. mot S., flcre mer och mindre sammanhän-
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gande bergsfträckningar, mellan hwilka dels flyta större och
mindre elfwar och dels ligga olika längsträckta sjöar, hwilka
beggcdera omgifwas af mer och mindre regelbundna och rym-
liga dalar eller dalgångar"), hwarigcnom'Wcrmland, till sin
ptaS beskaffenhet Pa wij.t sätt särskiljer sig ifrän Sweriges
andra landskap. Jordmanen är ide olika trakterna mycket
olika. Hufwudnaringarne äro: bergsbruk, skogsbruk, jord-
bruk och boskapsskötsel: bland binäringar äro att märka:
handel, kolning, körstor för bruten ock sögwerkcn samt ut-
wandringar till andra landsorter för rödjande, plöjning och
timring. — Länet har 3 städer, neml.

1) Karlstad, stapelstad, pä Tingwalla ön wid
Hammarö-wiken af Wenern (3,059 Inw.) är säte för lä-
neftyrelsen, cn biskop, ett elementar-lärowerk, ock bar ett
foltstol-lärare-scminarium. Handel med länets produkter och
sjöfart, egentligen pä Götheborg, och ett icke obetydligt jord-
bruk utgöra stadens bnfwudnäringar. I Juli hålles här den
för orten betydliga Persmesimarknad.

2) Kristinehamn, uppstad, genomskäres af War-
nan ock Löt-elfwcn, hwilka förenade nedom staden falla ut
t Warnums-wiken af Wenern (2,11? Inw.). Hufwudnä»
ringarne äro de samma som i Karlstad. Den ärligen i Mars
infallande Fastings-marknad (Fastingen) är en af de wig-
tigafte i Riket.

3) Filipstad, bergsstad, wid norra ändan af sjön
Daglösen (1,334 Inw.). Hufwudnäringarnc äro: handel
med tackjern och spanmnäl samt andra köpmanswaror för
bergslagens behof.

Arwila, i Arwika Gm, Köping, wid Kyrkomiken af in»
sjön Glafsfjolen. Näringarne äro handel och handtwerkerier.

') Elfdalen, den största, omgifwer Klarels»ven. Fryksda»
len, omgifwer Frykensjöarne, (Öfra, Mellan» ock Nedre Fry»
ken, tillsamman Il> mil), hwilka med deras tillssöden hafwa,
genom Fryksforssen och Norself, utlopp i Wenern.
I westra Wermland a) den, som omgifwer det »vattendrag,som wid Norska gränsen börjar med Wrangs elf och fort»
sätter genom sjöarne Hugn, Flagan, Nysockssjön,
hwilka, med alla deras sidotillflöden, genom Iö s se»elf och
forssen uttömma sig i Elga fj o len, af Elafsfjolen, hwarifrän
dalgängen widare omgifwer Sölje Flagan, Stömne
Flagan, Vjörnö Fjolen. Gilbergs Elf ock Ha»
re fjord en, hwilket hela wattendrag med deh alla tillflödenuttömmer sig, genom Byelfwen, i Dalbosjön.
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8) Fahlu Län innefattar hela landskapet Da»
larne och gränsar i N. till Herjeädalen, i Ö. till Helsing-
land och Oe.trikland (Gefleborgs Län), i S. till Westman-
land och nägon del af Wermland samt i W. till Wcrmland
och Norge. Länet kan anses som en mycket stor dalbotten,
der Dal-elfwen och best tilloppsgrcnar intaga de lägsta stal»
lena, men bestar för öfrigt till större delen af berg och sädan
oländig mark, ä hwilken endast stog kan wera och blott till
nägon ringa del af sädana höjder och däldcr, som äro tjen-
liga till odling. Dels af däldformerna och dels af folkets
olila yrken, wälmäga och scdwanor lan länet anses innefatta
4 hufwnddclar *). Jordmanen är i de flesta trakterna swag
och mager. Hufwudnäringarnc äro: jord- och bergsbruk;
men för bygdens i allmänhet ofruktbara beskaffenhet har dest
talrika befolkning blifwit föranledd att utfinna mängfaldiga
slag af binäringar t. er. kolning, malmbrytning, lörstor,
utwandringar, pä mängartade arbeten, till andra landskap,
tillwerkning af fierchanda husgerädssaker (laggkärl, wäfsiedar,
klockor, hälflätning) m. m. — Länet har 3 städer, neml.

— I Näs Härad, äfwen kallabt Wermlands Näs, (halsön.
mellan den egentliga Wenern och detz wik Dalbo sjön, nedsatte»
sig Olof Trätälja och började landets odling. Bland länets talrika
Werl och Inrättningar äro att märka: (je.ngrufworna)
Längbans och Persbergs, i Fecnebo Sm, Taberg, i
Nordmark Sm: (jernwerken) Brunsberg, i Brunstog Sm, Le»
sjöforss, i Rämmcn, StömneochSölje, i Stafnäs Sm
det sistnämnda tillika glasbruk, och Uddeholms, a bolagets
Werl, spridda i flere socknar.

I) Fahlun, bergstad, wid Fahlu-än, som förenar
smasjöarnc Warpan och Runn, (4,6!)3 Inw.), är säte för
Länestprelsen och Rikets enda Bergsskola. I Fahlun aflade
Gustaf Wasa sina hemkläder och anlade bondedrag, samt rundklippte
sitt här.

2) Hedemora, uppstad, pä en äs wid sjön Häfran,
hwilken genomflytes af Dal-elfwen (107U Inw.). Näringar-
ne äro: handel, ätcrbruk och handtwerk. Här flög Gustaf Wasa
läger och öfwade sina Dalkarlar i krigskonsten innan han med dem
ryckte mot Danstarne; här lät han ocksä göra ett stags l^nga spjut,
lallade tjuranglar, med hwilka det fiendtliga rytteriet stulle af-
') 1) Öster-Dalarne, d. ä. socknarne kring östra Dal»elfwen

och detz tillflöden; 2) Westerdalarne — socknarne kring
westra Dal.elfwen och dcsi tillflöden; 3) Öster-Bergslagen,
«ller socknarne omkring Dal-elfwen och 4) We ster»B erg s -

lagen, den sydwestra delen af Dalarne.
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Smedjebacken, Köping, i Norrberke S:n, wid N.W.
stranden af sjön Norra Barken, med postkontor, apotek och rätt
listig handel. Wik, Köping, i Söd.rberke Sm, wid södra ändan
af Barken, har ocksä postkontor. — Rank hottan, i Wika Sm,
ett säteri: här sökte Gustaf Wasa stydd hos däwarande egaren Ar-»
ders Pehrsson och tröstade derunder pä hans loge, hwilken pä sta»
tens bekostnad ännu underhälles. Or näs, i Thorsäng Sm, en
gammal Sätesgärd, till hwilken Gustaf Eriksson degas Ng ifrän
Rankhyttan ock der han af Barbro Stigsdotter räddades undan hen»
nes mans, Arendt Pehrsson Örnstychts försät. Swär d s, ö Piest»
gärd. der Gustaf Eriksson, efter sin flykt ifrän Rankhyttan, i 8 da_
dagar herbergerades af Kyrkoherden Joen. Isala. i Swärdsjö, en
by. till hwilken Gustaf Eriksson, dä han ej längie »var säker i
Prestgarden bcgaf sig och, der kronoflytten Swen Elofssons hu-
stru genom sin fintlighet räddade honom undan Danst_ines utstic»
kade. Marnas, i S»värdsjö, en by till hwilken Swen Elofs»
son lörde Gustaf Wasa i ett halmlat.. Wid Mora kyrka pä den s. k.
Kloctgropen talade Gustaf Wasa till allmogen, uppmanand»
till resning mot Danstarne. Salen eller Säln, i Transtrands
kapell, en by der Gustaf Wasa, pä »väg till Norge, upphanns af de
utskickade ssidlöparne Engelbrekt och Lars i Kettilbo (af
Sollerö Sm). Brun bäck, i Folkärna Sm, wid Dalelfwen, nu
gästgifwaiegärd och färjestad; här slog Gustaf Wasa Danstarne <är
1521). — Ibland Länets Werl och Inrättningar märkas:
(koppargrufworna) a) Fahlu eller Stora Kopparberget,
nära intill Fahlun, westerut, den största och namnlunnigaste i Riket:
»vid Stora Kopparberget bodde Engelbrecht Gngelbrechlsson; pä Kyrko»
»vallen härstädes höll Gustaf Wasa (1521) samspråk med bergsmän-
nen, hwilka derefter förenade sig med honom och, till Kopparberget
sammankallade Gustaf l »..533) Dalkarlarne för att bestraffa dem
för klockupproret: —b) Varpen ber g i Garpcnberg, tillika kop-
parwerk och jerngrufwa; c) T omteb o, i Stora Stedwi, tillika
swafwelwerk. (kopparn»..ken) Awesta, i Grytnäs Sm, Fahlu.
tillika blytillwerkning och swafwelbruk, Lösas ock Säghytte i
Ske>wi: (jeinwe.ken) Grawendal, i Säfsnäs, Kloster, i
Husby, tillika krutbruk, Ludwika, i Grangärde Sm och Sil»
jansforss. i Mora; »n. fl. Elfwedahl. Elfda^ls Sm.
porfyrwert; Giycksbo, Kopparbergs S:n, stort pappersbruk.

hällas och hir lärde han ä.wen Dalkarlarne ett bättre sätt att smida
fina pilar.

3) Säther. uppstad, (550 Inw.); näringsgrenarna
äro: äkerbruk och handtwerkcrier.

Swea Rikes 4 Bissops-Sti.t äro: 1) Upsala eller f. k.
Srke-Stiftet. som omfattar hela Upland. Socknarne Norr-
bp och Tärna af Westeräs Län samt (af Norrland) Gestrik-
land och Helsingland jcmte Öfwer-Hogdals S:n af Hcrjcä»
dalen; 2) Strengnäs Stift, som omfattar .hela Söder-
manland och Nerckc samt Quarsebo S:n af Östergötland;
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3) Westeräs Stift, som omfattar hela Westmayland,
(med undantag as Norrby och Tärna S:r) och Dalarne; 4)
Karlstads Stift, som innefattar hela Wcrmland och (i Göta
land) hela Dalsland.

1) Linköpings Län, innefattar hela landstapet
Östergötland och .gränsar i N. till Nerike ock Söder-
manland, i Ö. till Östersjön och Smaland (Kalmar Län), i
S. till Smaland (Kalmar och Jönköpings Län), samt i W.
till Smaland (Jönköpings Län) och Wcttcrn. Länets norra
del, intill Motala Ström, är cn i allmänhet siogbcwert lä-
gre bergsbygd: söder om samma ström widtager cn statt»
bygd, wm sträcker sig söderut twcrs öfwer,, läuct till det
gränsftrcck, som man kan tänka sig frän W. tillÖ. draget neml.
ifrän Omberget i W., till Vörrum, i Östersjöknstlandet och,
utgörande största delen af länet; söder om slättbygden och
intlll länets södra gräns är äter bergsbygd, dels stogsbe»
wert, dels kal. men mer högländig än den norra bergsbyg-
den. Jordmanen är vä slättbygden synnerligt bördig, men
i skogs och bergsbygderna, med fa undantag, swag och ma-
ger; men genom det, jemförelsewis, milda klimatet är dock
Östergötland ett af sweriges bördigaste och pä naturförmo-

ner bast lottade landskap*). Hufwudnäringarnc äro: jord-
och bergsbruk jemte nägon boskapsskötsel; till binäringar
höra: (i norra skogsbygden) handsmide, (i den södra) förfär-
digande af ätstilliga träwaror samt skogsbruk, (i skärgärden)
sjöfart och siste. — Länet har 5 städer, neml.:

«) Göta Land.

1) Linköping, uppstad, nära Stängäns utlopp i
Rören. (5,450 Inw.) är säte för läneftprelscn, en biskop, ett
clementar-lärowerk. ett folkstollärare'seminarum. Af stadens
3 kyrkor är domkyrkan, näst Upsalas den längsta och näst
Lunds den praktfullaste i Swerige. Handel och handtwerke»
ricr äro de förnämsta näringskällorna, hwarjemte inwänarne
hafwa cn god biinkomst af de studerande. Ar 1152 hölls här
det första Swensta Kyrkomöte: man öfwerlade dä om Erkebiflops»

') De betydligaste »vattendragen inom detta län (jfr. sid. 8)
äro, utom Motala Ström, Slängan, som börjar i Smaland
(Jönköpings Län) ock här genomflyter Äsund en, I ernlun-
den. Rengen och Erlängen, samt delar slättbygden i
Östan- ock Westan-Gtäng; Swaitän, som ock upprinner
i samma del af Smaland »ch här genomflyter Gommen.
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2) Norrköping, stapelstad, pä begge sidor om Mo°
tala ström, nägot otwan desi utlopp, (17.856 Inw.). Sta-
den, som har 3 kyrkor, flere underwisningsanstalter och ett
betydligt la.rfistc, är rikets i allmänhet andra fabriksstad,
men den första i afsecnde pä klädestillwerkningen. Hufwud-
näringen är fabriksrörclse. hwartill sedan kan räknas steppS-
bpggeri och sjöfart.

3) Söderköping, stapelstad, wid Storan, (1.361
Inw.) war för omkr. 300 är sedan en af Sweriges fyra
hufwudhandelsplatser, men har nu obetydlig sä wäl ftads-
mannarörelse som bäde ut- och inrikes sjöfart, men husegarne
hafwa en tcmlig god biinkomst af bad- och brunnsgäster,
(om besöka den strar utanför staden belägna St. Ragn<
hilds källa. Är 1302 kröntes härstädes Kon. Birger och sirad»
tillika Hertig Waldemar sitt bröllop med Riksmarsten Torkel Knuts-
sons dotter, Kristina. Pä riksdagen är 1595 ej allenast tillades Her-
tig Karl rättighet att styra Riket under Siglsmunds fränwaro. utan
bestöts ocksä att inga bref ock. förordningar frän Konungen fingo kun-
göras, innan de blif.vit godkända af Hertigen och Rädet samt, att all
päfwist Gudstjenst stulle i Swerige afstassas.

sätets förläggande i Swerige, och bewiljade till Päfwen en ärlig
statt under namn af S:t Peters Penning, hwarjemte allmogen
förbjöds att komma bewäpnad till kyrka och ting; ar 1221 kröntes
här Konung Waldemar; är 1542 afflöts här ett fördrag, i hwilket
den upproriske Nils Dacke lofwade nedlägga »vapen; är 1600 försig-
gick här ä lerntorget det s. k. Linköpings blodbad, eller
Riksrädcrne Erik Sparres, Gustaf och Sten Baners samt Thure
Bjelkes halshuggning.

4) Wadstena, uppstad, pä Wetterns östra strand,
(2,289 Inw.). Förnämsta näringen är spannmälshanbel.
Den tillförene wälbekanta spetstnöpplingcn har numer nästan
Upphört. Stadens kyrka, en af de största ock »vackraste i Riket,
inneslutande mänga historiska märkwärdi.cheter och märkvärdiga per-
soners grafwar, tillhörde fordom det as St Brita stiftade och öfwer
hela Europa namnkunniga Brigitinerklostret. Ar 1521 blef
Gustaf Wasa härstädes förklarad för Sweriges Niksföreständare.

Motala, en Köping, i Motala Sm och wid Motalaäns
utlopp ur Wetterns lilla wik Warwi ken, har postkontor, apothck,
en dyrbar hamn, ett fleppswarf, men hemtar sin egentliga märkwär»
dighet af den närliggande, Gota.Kanal-Vo.aget tillhöriga, metanista
werkstaden med steppsdockan, den största anläggning af det flaget i

5) Skenninge, uppstad,,, wid Skenaan, war for-
dom ansedd för den wigtigafte i Östergötland, är nu obctyd»
lig (1,260 Inw.). Pä mötet härstädes, är 1218, förbjödos presterne
att gifta sig och stadgades päfwewäldet i Swerige.
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Swerige; Wald em ars»v ik. Köping, i Ringarum Sm, wid
Ösieisjöwiken af samma namn, är en »vigtig erporthamn för ortens
produkter, säsom jernmalm, stängjern och stogsessikter m. m. Vrä-
w allaslätt, i Husby Sm, mellan Bräwiken och Slätbaken, der,
är 740 e. tr. f., hölls det märtwärdiga Bräwallaflag. Alvastra,
i N. Tollstad, med nägra lemningar ester ett af Sweiker i^« Gemäl
Alfhild stiftadt kloster, der ock Kon. Swerker begrofs. Alebeck,
en liten gärd under Alvastra, der Sw.rt.r _ inördades, är 1155.
I Wreta Klosters kyrka äro begrafne: Inge Halstansson.
Magnus >)!i1,70n, Ragwald Knaphöfde och Kon. Waldemar m. fl.
historiskt märkliga personer. I Bjälb o Sln »var Folkungakonun-garnes stamsäte. Ulfäsa, i Egbyborna, tillhörde fordom Birger
Jarls föräldrar. Lagmannen Män s'Minn est öld och Ingrid
Vlfwa. Pä en ö i Slätbaken ock Skällwiks Sm finnas präktiga
fornlemningar efter St.geborqs Slott, som af Prins Magnus Bil-
gersson uppgafs till Mats Kettilmundsson är 1319 och s. ä. förstör-
des. I denna trakt blef Hertig Karl, d. 6 Sept. 1598, öfwerwunn.n
af Kon. Sigismund. Stängebro nära Linköping, der Hertig
Karl. d. 25 Sept. 1598, besegrade Sigismund. — Ibland Nelk och
Inrättningar inom länet mä iiämnas. (toppargrusworna) Al»
widsberg . Rznö och Veisb o , Wärna: (kopparwerket) At-
wid aber g, i Atwid, det största näst Fahlu. lerngrufwor finnas
Äere, men fmä: (jermverken) B orkhult, Yxnerum, V orholm.
Ekeby, Börgöhl och Finspong, Risinge, det sednare tillika
ett stort jerngjuteri, Folkström, Hellesiad, Godegärd, Go»
degäld, V sund a, Ristnge m. fl. (messingsbruket) Gusum, Rin-
gerum: Marmo.bluket, Konungssund, (glasbruket), Reymy»
la , Stedwi. Mede »v i, i Nykyrka, Rikets äldsta och kanste namn-
kunnigaste helsobrunn.

2) Jönköpings Län, innefattar de norra, och
bögländtaste dclarne af Smaland samt gränsar: i N. till
Westergotland (Mariestads Län) Wcttern och Östergötland,
i Ö. till Östergötland och östra Smaland (Kalinar Län), i
S. till södra Smaland (Wcriö Län) samt i W. till Halland,
Westergotland (Wenersborgs Län) och med cn kort sträcka
till Sydöstra Wcttern. Länct är till sin yta högst omwerlan-
de med berg. dalar, .vattendrag, ljunghedar, bättre och säm-
re skogsmarker (men allt sma land) samt löf- och barrskog,
men bar fa nägot bäde större och bördiga slättmarker*).
Jordmanen är allmännast mager och stenbunden samt den
minst fruktbara i Smaland. Hufwudnäringarnc äro:
åkerbruk, boskapsskötsel, bergs- och skogsbruk; till binäringar
mä räknas: ätsiillig fabriks- och handtwerksrörclse, tillwerk-

'. Wattendragen äro obetydliga; men säsom högland innestuter
länet källorna till flere sädana af betydenhet och hwilta genom»
flyta andra län.
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ning af äkdon och åtskilliga andra träwaror, m. m. -^ Länet
har 3 städer, neml.:

1) Jönköping, stapelstad, wid lunabäck, pä ett
smalt näs mclicm Nocksiön och Munksjön i S. samt Wct-
tern i N., (6,337 Inw.), är säte for länesiyrelscu och Göta
Hof-Nätt, har ett elcmcn.arlärowerk jcmtc andra undcrwis-
mngsanstalter: jordbruk, inrikes sjöfart och handel äro dcst
bufwudsakliga Näringar. Pä däwarcmde Jönköpings Slott dog,
(5r 1503) Sten Stirre d. ä. Pä den Ritsdag Hertig Karl hit
sammankallade (är 1599) förelade Swcnsta Ständerne Kon. Sigis-
mund de wilkor, förutan hwilkas uppfyllande af honom inom 4
månader, de ämnade se sig om efter en annan Konung. Ar 1802
afstöts här fred mellan Swerge och Danmark.

2) Gkesjö eller Eksjö, uppstad, wid cn liten Z, (1,944
Inw.) har haft sin förnämsta utkomst med orhande!: åkerbruk,
garfwerier och färgcricr äro nu de gifna näringsgrenarna.

3) Grenna, uppstad, pä Wetterns sydöstra strand. (94»
Inw.) har jordbruk till hufwudnäring.

Wisingsö, i Wettern, har tidtals »varit en ressdensort.
Kon. Karl vi) Swerkecsson blef bär (1167) öfw.rfatlen ock mör-
dad af Knut Eriksson. Här blef (!2!6) Kon. Erik X sotdöd,
<är 1222), likaså Kon. loban _> (är 1250) Kon. Erik ___ samt (är
1260) Birger Jarl och (är 1290) Kon. Magnus Ladulås. — I
Fors hed a prestaärb blef Sten Sture d. ä. förgifwen af
Kon. Johans Gemäls'Läkare och ifrän Wkillingaryd, gästgif-
»varegärd, i Tofteryd Sm, bars han, sängliggande, af bönder till
Jönköping (se ofwan). — I bland Werk och Inrättningar
inom detta Län mä nämnas: Tabc i g, Mansarp Gm, ett berg
mil i omkrets och 1,129 fot öswer Ösiecsjön, innehåller i alllnänhei
en gansta god, fastän icke rikhaltig jernmalm, och är det enda berg i
Swerige, der malmbrytningen ster ofwan jord: (jernlverken) Bru,
zaholm., Hult, tillika pappersbruk, Elghammar, Hker, Hör»
le, Wernamo, ined alla sina tillhörighet?!, länets största bruksegen"
dom, Husqwarna. Hakarp, gewärsfaltori ock länets största
jernmanufakturwerk. Klef»ua, Alsheda, nickelgruflva och rödfärgs-
tillwertning! (pappersbruken) Vlomsholm, i Kralsdult och
Röttle i Grenna Sm. — m. fl.

3) Kronobergs Lan innefattar sydwestra de«
larna af Smaland och gränsar i N. till lönköp.ngZ Län,
i O- till östra Smälond eller Kalmar Län, i S. till Bleking
och Ekan. (Kristianstads Län) samt i N. tillHalland. Kro-
nobergs Län är södra fortsättningen af Småländska höglar-
det och liknar till sin beskaffenhet och Jordman, i det närma»
fte, det norra höglandet eller Jönköpings Län "). Hufwud-

"> Ibland länets talrika wattcndrag, hwilka genom andra län falla
ut dels i Östersjön ock dels i Katt.gat, ä.o bet! dligast _ Hel-
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näringarne äro: äkerbruk, boskapsskötsel, skogs- och bergs-
bruk. Bland de mängartade binäringarne äro wäsendtli-
gaft: tillwerkning af glas, papper och tegel, samt garfwerier
m. m. Länet har blott en Stad, neml.

4) Kalmap Län innefattar östra delen af Sma-
land och hela „Oland. Smalandsdclcu gränsar i N. till
Östergötland, i Ö. till Östersjön med dcst dcl Kalmar Sund.
i S. till Bleking, i W. till Kronobergs, Jönköpings och Lin-
köpings Län samt är i allmänhet ett siogslcmd, med mycket
ftenbundcn mark; dock är denna del den bördigaste af Sma-
land. Öland, en ur hafwet uppstöttande kalttlippa. är till
större delen ofruktbar'). Hufwudnäringarne äro: jordbruk
och boskapsskötsel: binäringar: skogs- och bergsbruk, silke,
wäfnader, kalkbränning, stenbrytning, handel och sjöfart. Lä-
net har 4 städer, neml.:

Wexiö, uppstad, wid Wexiö Södre sjö, (2,757 Inw.)
är säte för lcinesty.elsen, en biskop och ett elementarlärowcrk,
folkstol-lärar-seminarium jenttc andra undcrwisningsanstalter.
Hufwudnäringarnc äro: åkerbruk, handtwerk och landthandel.

Ibland inom detta län »varande Werk och Inrättningar
äro att märka: (jernwerk.n) Bra as och B oks Holm i Dref,
Diö. Stenbrohult, Huseby, Skatelöf, Lessebo, Hofmans»
torp, tillika ett stort pappersbruk m. fl.

a) i Smaland: 1) Kalmar, stapelstad, pä den s. k.
Quarnholmen i Kalmar Sund, (6,N21 Inw.) är säte för
länestyrelsen, cn bistop och ett elementa.lärowerk/ett folkstol-lärar^cminarium. cn navigationsskola o. a underwisnings-
anstalter: ut- och inritesbandel utgör hufwudnäringcn. Det
fordom starkt befästade Kalmar Slott. som. dä Bleking ock Skä-
ne ännu tillhörde Danmark, ansågs som nuckeln till Göla Rike,
blef i sednare tider ftcwandladt till kronobränneri och bcgaqnas
nu dels till länshäkte och dels till magazin för spannmål samt ät»
stilliga bewaiingspei7dlai. Nid Kalmar landsteg (är 1123) den
störste Sigurd lorsaiafar, öfwerjöll derifrän Kon. K o l pä hans borg,
tog honom tillfånga och twingllde honom samt en del af Smaländnin-
garne att antaga kristendomen och. är detta krigstäg kändt under
namn af K alma ie Leding. Ar 139? d. 20 Juli stöts här den

gasjö, Salen, Asnenm. fl., hwilkas gemen-amma ut-
lopp Möriumä gar genomBleking till Östersjön. Möc! l? n
och W irest adssj öarne m. fl., hwilkas aflopp H «lge 5.
gär genom Stäne ut i Östersjön. Wid östern och Bolmen
in. fl., som genom Laga än taga utlopp genom Halland och
uttömma sig i Kattegat.

") Länets märkligaste wattendrag är Emmän, som upprinner i
Jönköpings län.
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märkliga Kalmar-Unionen och w.sas i stöttet ännu den s. k. Unions-
salen, der för.ningsakten undertecknades. Här afstöts (1183) den
s. k. Kalmare Necess, en förnyelse af Unionen och dä Kon.
Hans kallades till Konung i Swerige. Ar 1520 ankom hit Gustaf
Eriksson Wasa efter det han a Stensö udde, (d. 31 Muj s. ä.)
landstigit wid sin återkomst frän Lubeck. Är 161! bekom Danske
Kon. Christian IV Kalmar Slott, genom förräderi af Krister Some;
men genom freden i Knäred (är 1613) äterstäldes det till Swerige,
hwilket det sedan oafbrutet tillhört.

2) Westerwik, stapelstad, wid Östersjön och inloppet
till Gamleby-wiken. (4.4!)8 Inw.) cn af de bättre i Riket,
har god handel, hamn och skeppsbyggen. Hufwudnäringcn
är händcl.

I detta Län märkas 10 köpingar, neml. Gamlebyn, i gam-
la Westerwik S., och Almwik, i Törnsfalla S., begge wid
Gamleby-wiken, Bjurwi.k, Hjorthed, Migeholm, Misterhult,
Döderhultswik och Päskallatvik, i Döderhult. Mön-
steräs, Mönsterås.,, Pataholm, Ålhem och Bergquara,
Bergunda sa,nt. pä Öland. Mörbylänga, Mördylanga. — I
Bromsebäck eiler Nromseä ligger en holme, vä hwilken for-
dom stod gränsemärket mellan Swerige och Danmark, nu mellan
Bleking och Smaland: här är ock den bekanta Vrömsebro, del,
ar 16i5, undertecknades den fred, genom hwilken Danmark till Swerige
afträdde: Gottland. Ösel, Herjeadal.n och lemtland samt, pä 26 är,
Halland. — Pä Öland och i Revplinge Sm finnas lemningar efter
de: fordom präktiga, befästade samt as Swenstar och Dcwstar flere
gängor omstridda stöttet Borgholm, som efter deh sista beläg-
ring lär 1612) äter iständ.alt, förlänades ät Karl Gustaf, som en tid
här bodde. — Ibland Werkoch Inrättningar inom detta
lin ma nämnas: A», k ars rum, Hallingeberg. Gd. i Ed, Fle-
rohopp, Madesjö, Pau list rom, Karlstorp, Gtorebro,
Wimmerby, Öfwerrum, Lofta och, pä Öland, Ölands
Alunbrul. S. Möckleby.

4) Borgholm, sjöstad, wid Kalmar Sund (565 Inw.)
— Hufwudnäringarne äro: handel och handtwcrk.

3) Wimmerby, uppstad, wid Slängan, som har kallas
Storan (1,484 Inw.). Hufwudnäringarne äro: jordbruk,
handel och handtwerk. — b) pä Öland:

5) Karlskrona Län, det minsta af alla, inne-
fattar hela Landstapet Bleking och gränsar i N. till
Kalmar och Kronobergs Län, i Ö. och S. till Östersjön samt
i W. till Skäne (Kristianstads Län). Bleking är an.edt
som, ätminstone södra Sweriges, wackrastc landskap, bar ril
we.rllighct, omwerlar med mindre öppna ställer, stogklädda
berg och kullar, herrliga dalar, en myckenhet skogssjöar och
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1) Karlskrona, stapelstad, wid Östersjön, bygd pä
ön Trottsö jemte 4 mindre bergöar i hafsbandet, (14,772
Inw.) är fäte för länestprelsen, och hufwudftation för Rikets
örlogsflotta, har en af de bästa hamnar i Europa, twänne
utmärkta skeppsdockor och Filialbanken i Bleking.

2) Karlshamn, stapelstad, wid Mie-ans utlopp i
Östersjön, (5,214 Inw.) har flere lägre undcrwisningsanstal-
ter, drifwer handel och sjöfart som näringsgrenar.

strömmar, samt har, i allmänhet taget,, god jordmän*).
Hufwudnäringarne äro: åkerbruk, fiske och bränwinsbrän-
ning: binäringarne: skogsbruk, sjöfart och handel. Länet
har 3 städer, neml.:

<_) Kristianstads Län innefattar norra och
östra delarne af Skåne samt gränsar i N. till Halland
och Kronobergs Län, i Ö. till Bleking och Östersjön, i S.
till Östersjön och i W. till Malmöhus Län (af Skanc) samt
Kattegatt Nordwcstra och norra delen är egentligen skog-
bygd med flere platta höjdsträckningar, kala ljunghedar och
deremellan mindre sjöar, kärr och mossar samt en i allmän-
het swag jordman: medlersta och östra delen är omwerlande
stogdpgd och mera bördig slättbygd: den södra delen är en
nästan stoglös slättbygd, med en högst bördig jordmän. utom
i kusttrakterna, der, äswcnsom i östra kustbygden finnas NiketS
största flygsandsfält. Hufwudnäringen är åkerbruk. Länet
har 3 städer, neml.:

Inom länet märkas söröfrigt: Köpingaine: a)Ronn«.
hy. i S. s. n. »vid Nonn ebyäns utlopp; täflar i afseende pä
rörelse med flere af Rikets smastädei: b) Kristianopel, är snar-
lik en by. Ibland Wer t och In rät t ning ar är egentligen att
märka Strömma i Asarum Sm, det största mekanista bomulls-
spinneri i Riket.

3) Sölwesborg, sjöstad, wid en liten wik af Öster-
sjön (1,508 Inw.) hwars hufwudnciringar äro inrikeS han-
del och sjöfart, allt med ortens produkter och förnämligast pä
Stockholm.

1) Kristianstad, stapelstad, wid Sjöwiken. en ut-
wtdgmng af Helgean, som är länets betydligaste wattcn-

*) De förnämsta till detta län hörande wattendrag upprinna
till det mesta i Smaland, t. ex. Bromsebäck, som till en
del utgör gränsen mot Smaland; (Kalmar Län). Lyckeby-
"n; Mörrumä, utlopvet för Helgasjö, Salen och
Hsnen, i Kronobergs Län.
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3) Engelholm, sjöstad, wid Nönne-ans utlopp i
den för sitt goda siste bekanta Kullll-wiken af Kattegat (1,343
Inw.). Fiske, smähandcl och yandtwerkcrier äro hufwudnä-
ringarne.

2) Cimbritshamn, sjöstad, wid Östersjön (1,410
Inw.). Handel och sjöfart äro de hufwudsalliga närings-
grcnarne.

drag, och härleder sig ifrän Kronobergs Län och sjön Möcklen
m. ft., är säte för Lauestyrelsen, samt Hof-Rätten öfwer Skäne
och Bleking (5,677 Inw.) och har cn FiKalbank. Handel,
handtwert och fabriker äro hufwuduäringarne.

Toilekow, i Toirekow Sm. Köping wid Kattegat och tilli-
ka ett fiskläge. Båtstad, i Båtstad Sm, wid Kattegat, Köping
och tillika ett fistläge, Med apotek och postkontor sinnt betydliga.,
sjöfart än de flesta Skänsta städer. — Ahus, i Äh»s Sm, wid
Helgeäns utlopp, fordom stad, nu dy ock lastageplats för Kri-
stianstad. I Ähus prestgärd »var Kon. Karl xl (är 1679), nära
att bli tillfångatagen af Danstarne, men räddades genom den der
dawarande prestens rädi^het. Wittsjö, en by i Wittsjö Sm.
der (är 1612) Swenstarne blefwo af Danstarne slagna och Kon.
Gustaf ii Adolf »var »ära att drunkna i den bredwi» liggande sjön,
emedan isen brast under honom. — Ibland Werk ock Inrätt»
ningai äro att märka: Andrarum, Andrarum, alunwerk, och
Klippan, i Sönnerslöf. Rikets största pappersbruk.

7) Malmö eller Malmöhus Län, innefattar
sydwestra delarne af Slane och gränsar i N. till Kul-
lawikcn och Kristianstads Län. i Ö. tUI Kristianstads Län, i
S. till Östersjön, samt i W. till Östersjön ock Öresund:
Länet bestar hufwudsakligen af slättbygd, den största, den
bördigaste och tätast bebodda, men också den mest enformiga
i Swerige. Hufwudnäringarne äro ä.erdruk och boskaps»
skötsel. Länet har 7 städer, neml.

2) Lund, uppstad, pä en widsträckt flätt, (6,9231nw.)
är den äldsta och i wistt afseende ännu den namnkunnigaste
af Skänsta städerna, säte för en biskop, Rikets andra uni_
vcrsitet, ett foltstol-lärar-seminarium m. m. Ibland sta-

1) Malmö, stapelstad, wid Öresund, (43,894 Inw.)
är säte för Länestyrelscn, ett Riksbankens länckontor, ett
elementarlärowerk m. fl. lägre undcrwisningsanstaltcr: jord-
bruk, fabriker, handtwerk.ricr, men främst handel och sjöfart
äro inwänarnes näringsfång.
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bens mänga allmänna byggnader bör märkas Domkyrkan,
näst Upsala och Linköpings ben största i Riket men försedd
med den ansenligaste och bästa orgel i Ewcrige. — Inwä-
narne hemta sin näring förnämligast af nniversitetcts med-
lemmar i förening med handlwcrkerier, minuthandel och iord-
bruk. I ett fältslag utanför staden, mellan Kon. Fredrik i och Kristian
il (är 1525) blef den sednare öfwerwunnen. Ar 1676 d. H De., stod
omkring Kje f.ing e pä de s. t. Lundaanga,, det i historiens. k. slagget wid Lund, i hwilket Kon, Karl >.i besegrade Dan-
starne. Ar 1679 flöts här fred mellan Swerige och Danmark.

3) Ystad, stapelstad, wid Östersjön, den sydöstligaste
i Swerige (5.339 Inw.) är andra handelsplatsen i Skäne
och ofwcrfartsort till Tyskland. Hufwudnäringarne äro:
handel och sjöfart.

7) Helsingborg,,, stapelstad, wid smalaste delen af
eller wid det egcnlliga Öresund, gent emot Dansia staden
Helsingör (4,397 Inw.) har temligen god handel och sjöfart,
berömda handtwcrkcrier, ock är en ofwcrfartsort till Dan-
mark. Stadens näringsgrenar äro: jordbruk, handel, handt-
wcrkcrier, sjöfart och siste. Ar 14.8 dog härstädes Kon. Kristoffer
af Bayern. Utanför staden ligger det slagfält der Magnus Stenbock
(d. 28 Febr. 1?!0), med Swensta bondehären besegrade Danstarne,
hwilka dercfter upphört »ned sina inkräktningsförsok i Swerige.

6) Landskrona, stapelstad, wid Öresund, (4,441
Inw.), har den af naturen bästa och rymligaste hamn i
Skåne. Näringarne äro: jordbruk, handel, nägon fjöfart
och fabriksrörelse.

5) Skanör, sjöstad, wid Östersjön, (77ttInw.), degge
under en och samma stadsstyrelse, äro nu obetydliga, ehuru
de i forntiden warit i blomstrande tillstånd. Jordbruk och
fiste äro bcgge städernas egentliga näringsfäng.

4) Falsterbo, sjöstad, wid Östersjön, (294 Inw.)
Sweriges sydligast belägna stad och

Inom detta län märker, man widare: Trelleborg, i Trel-
leborg Sm. Köping wid Östersjön, med postkontor, apotek och ej
obetydlig handelsrörelse. — I Stora Hammar S. omkring byn afsamma namn och angränsande den lilla hastwiken Fotewit,
stod (är 1134) det bekanta Fo t ewi gs-f äl t sla g. — Bland
Werl och Inrättningar märkas - Höganäs, Wäsby Sm,
Skandinaviska halföns enda stenkolsgrufwa: här är ock en större till-
»verkning af eldfast tegel och lerkärl. — I tratten af Helsingborg fin-
nas helsotäll oin a: Ram lösa och Helsan.



35
«) Halmstads Län innefattar hela landskapet

Halland,, och gränsar i N. till Westergotland (Göteborgs
Län), i Ö. till Wencrsborgs. Jönköpings och Kronobergs
Län. i S. till Kristianstads Län och i W. till Kattegat. Lä-
net är ett långsträckt, smalt och föga upphöjdt kustland;
emot Wcstgöta- och Smalands-gränsorna nägot skogigt och
bergigt: i södra delen flackt och sandigt, med flygsandfält.
Länets egentliga »vattendrag upprinna i smaland. Jord-
manen ar i 7!.7nhct swag. Hufwudnäringarne äro:
älerbruk och « bland binäringarne'kunna mär-
kas: linne och y',lcwäfnad, möbel.iUwer.ning, sjöfart och siste.
Länet har 5 staber, neml.:

3) Falkenberg, sjöstad, wid Atra» cllcr Falken-
bergs-ans utlopp, (985 Inw.) ringa stadsrörclse, men rikt
larstste och icke obetydligt jordbruk.

2) Laholm, sjöstad, wid Laga ans utlopp i Laholms-
bugten, obetydlig handel, men indragtigt larfiste >.ch la»
bandet < !.!3() Inw.). Halldiwcrkcricr, äkcrbruk och iarhondel
äro cgcntl. näriugarne.

1) Halmstad, stapelstad, wid Nissa-ans utlopp i
Kattegat (2,887 Inw.) är säte för Länestyrelscn samt Hal-
lands Läns. Filialbank, har god hamn, handel och larfiste i
Nissa-äu, Aren 1434 och 1436 intogs Halmstad af Engelbrekt: pä
mötet härstädes (1450) afträdde Kon. Karl Knutsons Fullmäktige Ror-
ge till Danmark. Är 1483 waldes här till Kon., äfwen i Swerige,
Hans eller Johan l>. Pä riksdagen, som hölls här äl 1678, blef
reduktionen beslutad.

5) Kongsbacka, obetydlig stapelstad, wid Kungs-
backafjerden af Kattegat. ((.lo liiw.); handtwertcricr. jord-
bruk och sjöfart äro egentliga näringarne.

I närheten af Knäreds Kyrkoby ock »vid den s. k. Kongssle.
nen assets är 1613 den s. k. Knäred ska freden. Emellan
Fylle bro och Kistinge, i Snöst.rp Sm. stod är 1676 d. 1?

4) Warberg. stapelstad, wid en liten wik af Kat-
tegatt 1__,221 Inw.) med aft.)gande stadsrcrclse. Ar 1335 ti.

rade här Kon. Magnus Enksson sitt biläger med D.ottning Blan-
ka: pä den riksdag, har hölls (är 1343) »valdes till ...agnus Eriks-
sons medregenter hans beoge Söner E-i- i S»verige ock Häkan
i Norge: och s. 3, öfwcrlemnade Danste Kon. Waldemar >>-, genoin
härstädes upprättad afsägelseakt, till Swerige Skäne, Halland ock
Bleking.
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9) Mariestads eller Skaraborgs Län inne»
fattar nordöstra delen af Weftergötland och gränsar:
i N. till Wettern och en liten del af Karlstads Län: i Ö.
till Nerike ock Wcttern, i S. till en liten del af Jönköpings
Län och till Wcncrsborgs Län samt i W. till Wenersborgs
Län och Wcnern. Länet, som genomstäres af flere större och
mindre wattendrag. (se sid. 8) är i allmänhel mer jemnt
än bergigt och, särdeles i nordöstra delen, stogbewert, men
för öfrigt i allmänhet slättbygd. Jordmanen är, i skogs-
trakterna för det mesta sandig och mager, men pä slättlandet
nästan allmänt af utmärkt god beskaffenhet. HufwudnariN'garne äro åkerbruk och boskapsskötsel: binäringarne äro
fä och obetydliga. Länet har 6 städer, neml.:

Aug. det märkliga i orten s. k. Fyllebro-slaget, men i Historien
wanligtwis benämnda slaget och segern wid Halmstad.

3) Skara, uppstad, ungefär midtpä den f. k. West-
götastättcn (1,975 Inw.) är den äldsta staden i Westcrgöt»
land, säte för en biskop, ett clementarlärowcrk, har folkstol-
lärar-seminarium m. fl. underwisniugsanstaltcr och en 700»
arig Domkyrka, som räknas wara bland de »vackraste i
Riket. Näringarna äro: jordbruk, handel och handtwcrkericr.
Under bednista tiden war Ckära Westergötlands förnämsta han-
delsplats och säte för Westgöta-larlarne. Ar 1282 siötö här för-
bund mellan Magnus Ladulås ock Kon, Erik i Danmark dä ock upp,
giordes giftermälet mellan d. f:s Son Birger och d. s.s dotter Mär-
ta. Ar 131!) waldes här Mats Kettilmjlndsson till Riksförestänbale.

2) Lidköping. Uppstad, wid Lidll'llNs utlopp i We»
nern (2,629 Inw.) är länets bästa afsättuiugsort. Närin-
garne äro handel, (i synnerhet med spannmål) jordbruk och
sjöfart.

i) Mariestad, uppstad, wid Tida-äns utlopp i
Wenern, är säte for Lanestyrclsen (2,717 Inw.), och Skara-
borgs Läns Filialbank; hufwudnäringar äro: jordbruk, han-
del och handtwerkericr.

6) Falköping, uppstad, pä den fruktbara slätten
Kålan, (770 Inw.). Hjo och Falköpings näringskällor äro
hufwudsakligen de samma som i Slöfde.

4) Sköfde, gammal och obetydlig uppstad, wid foten
af Billingcn (901 Inw.). Åkerbruk och landthandel äro sta-
dens näringskällor.

5) Hjo, gammal uppstad, wid Wcttern (BUS Inw.).
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Pä Wanäsudde »vid Wettern och nära Göta kanal märkes
fästningen Karlsborg, afsedd att blifwa en medelpunkt föl
Sweriges föiswar, i händelse af nägot sä päfordrande infall. — Hu»
s»b y kyrka, pä nedersta afsättningen af Kinnekulle, förwandlades
af Olof Sköttonung ifrän Konungaborg till en kristen kyrka, och i
den närliggande S:t Siafrids källa döptes 010- Sköttonung. Kar-
leby eller Karleby länga, i Karleby, en af Rikets största byar,
ber Westgötaallmogen, är 1131, ihjälflog Ragwald Knaphöfde. I
Elg aräs S:n. synas lemningar efter ett gammalt tonunga- och
jarlasäte, der Kon. Swerker d. unge är 1265 lät mörda 3 af sin
företrädares barn. — Kongs Lena, Kongslena, war ett gammalt
Jarlasäte och sednare Folkungagods; är 1268 besegrades här Kon.
Swerker d. unge af Erik Knutsson (sedan Erik X). Kongslena till-
hörde Riksmarsten Torkel Knutsson. som här wistadeil och (13N5)

fängslades. Ge stil ren, i Hwarf Sm, sannolikt der nu Gisle-
gärden ligger, hwarest (1216) Swerker den unge stuvade emot
Erik Knutsson. Hofwa, i Hofwa, en stor by, »narknadsplats,
med apotek ock postkontor, war fordom under krigen med Danmark
af stor emedan wägen uppät landet mäste tagas härige-
nom. Ar 1276 besegrades här Kon. Waldemars folk af brödren her-
tig Magnus. (Se sid. 22). Arewalla. Skärf Sm, war under
Katholsta tiden ett starkt befästadt slott, hwilk.t af Engelbrekt flere
gängor förgäfwes belägrades, och der han »vid sista anfallet (1436)angreps
af en sä sivär stundom att han mäste lata föra sig pä bär till Örebro.
Pä Falan, i Asleds Sm. ock »vid Älleberg. stod (1389) staget
mellan Kon, Albrlcht och Drottning Margaretha. Pä Larfshed,
Lars, höllo de upproriska s. k. Westgötaherrarne (1529) ett möte
med Westgöte-allmoaen för att förmä densamma asfalla ifrän Kon.
(Gustaf. — Ibland Werl och Inrättningar inom länet äro att
märka: (jeinweite,») Skagersholm, Finnerödja, Sätla,. Un-
denäs. Tidaholm, Angarp: (alunbruken) Höns sä ter. Öster-
plana och K.arlsforss, Timmerdala samt (glasbruken) Bromö,
Torso och Arnäs. Sandhem.

10) Wenersborgs eller Elfsborgs Län in»
nefattar södra delen af Weftergötland samt hela
Dalsland ock gränsar: (mcd Westgöta-delcn) i N. till
Skaraborgs Län, i Ö. till detsamma och till Jönköpings Län,
i S. hnfwudsatligen till Halland och i W. till Göteborgs
Län: (med Dalslandsdclen) i N. till Wcrmland, i Ö. till
Wenern, i S. till Göteborgs Län. i W. till Göteborgs
Län och till Norge. — Wcstgöta-dclen af Länet är hufwud»
sakligen antingen slättbyad (men den minst bördiga i Sweri-
ge (märk de s. k. Swälterna) eller ett högländt, bergigt
mest med marskog bewcrt land, tillika fullt af mossar, kärr
och småsjöar. — Dalslands westra del bestar af höga, skog»
rika bcrgsträckor mcd mellanliggande större och mindre dalar
äfwen stoglösa ljungmoar: den östra delen är slättbygd, dock
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i norra delen med fmä kullar och obetydliga åsar. hwarcmot
den fodra är ti!t största delen plattland. Den bästa jord-
man i Wcstgöta-dctc» är omkring Oöta-elf. men allt swa-
gare, ju mer man derifrän närmar sig Halland och Sma-
land: Af Dalsland bar den westra delen blott till sin mindre
del nägon hjclpllg jordman, men slättbygden är i allmänhet
bördiga Hufwudnäringarne äro: (l Westergotland) alb
männast boftapsstotscl, anvcn till en del åkerbruk, men for
öfrigt, fabriks- och bruksrörelse, wäfwcrier och gäidfarihan»
del; (i Dalsland) boskapsskötsel, åkerbruk, bergs- och skogs-
bruk. Vinäringarne äro i Westergotland flcrarlade, i Dals»
land cgcntl. tolning och timmcrftottuing. — Länet har »

städer, neml.:

2) Alingsås, uppstad. (1,434 Inw.) är nu mer obe-
tydlig. Jordbruk, handel, handtwerkericr äro näringskällorna.
Är 1685 föddes härstädes Jonas Alström (sedan som adlad, Al-
strömer) hwilken genom sina bemödanden gjorde Alingsäs till en
stamort för Sweriges manufakturer och der han, (ar 1756) först i
Swerige införde plantelingen af potat.es.

3) Ulricehamn, uppstad, wid Asuuden, (1,4941nw.)
grundar sitt beständ egentligen pä rese- och gärdfarihandel
samt dermed sammanhängande tillwerkningar.

(a) i Westergotland) i) Wenersborg, uppstad, wiv
Wenerns södra ända, pä cn landtunga mellan Göta elf ock
den lilla fjön Watzbotten, är säte for Län-styrelscn, (3,13:1.
Inw.) har flcre undcrwisningsanstalter, god hamn ock han-
del samt säkerligen det största stadstorg i Swerige. Hnfwud'
näringarne äro: handel och sjöfart.

I For erna Sm hafwa förefallit flere strider mellan Swenstaroch Nolrmän; t. er. under Inge d. y. och Magnus Barfots tid. —

(i Dalsland) 5) Amäl, uppstad, wid Amäl-äns ut-
lopp i en liten wil af Wenern, (1,367 Inw.) med temligen
god hamn, handel ock sjöfart, hwilka sistnämnda jemte handt»
werkerier och jordbruk utgöra näringskällorna.

4) Boras, uppstad, wid Wiste-än (2,804 Inw.)
grundar sitt bestånd pä dels egna tillwerkningar. förtager
och färgericr dels inköp och försäljning af andras och är en
hufwudort för den s. k. gärdfarihandeln.

Ar 152N föreföll här det fältstag emot Danstarne, i hwilket Sten
Sture d. y. blef dödligt särad: dä och ännu till är _?2_ kallades
staden Bogesund.
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Bland Wert och Iniättningal märker man a) i Westergotland:
Lilla Edet. i Forerna, en stor by, 2 mil nedom Trollhättan, hal
sägbruk och sägwerk, handelsbodar och sockenapotek. Kullen, i
Lerum S:n, ett stort mekaniskt bomullsspinneri, bomullsfabrik, ble»
leri och färgen. Nä as, Skallsjö, ett säteri med klädesfabrik och
bleker.. Rydboholm, Serdrega, med Rikets största mekanista
b om«llswäfnadsfabrik; b) i Dalsland: (jernbruken) Billingfors,
Stenby; Bäckeforss, Backe, Folssbacka, Mo. Upperud,
Skällerud, m. fl. — Forsstena i Tunhem, ett säteri, der Len-
nart Torstensson föddes (d. l? Aug. 1603). Germundered. i
Toaip Sm, ett legcmentsqwaitelmästalboställe, hwarest föddes lr
1682, Katharina Rade, som sedan blef Tsar Peter --. gemäl under
namn af Kathaiina _ Alexiewna. Hennes Fader »var Regements-
qwartermästare: modren war ifrän Lissland och äterflyttade dit, efteimannens död, med dottlen, som dä stall walit endast 2 är gammal.

ii) Göteborgs Län innefattar westligaste och
minsta delen af Westergotland samt hela Bohuslän
och gränsar: i N. till Norge, i Ö. till Wcnersborgs Län,
i S. till Halland och i W. till Kattegat. — Wcstgöta-delcn
är för det mesta cn, i samma riktning med Göta elf, mot
bafwet sluttande slättmark med i allmänhet god jordman.
Bohuslän är ett längsträckt kustland, i W. omgifwet af
cn »vidlyftig stärgärd och sönderskuret af mänga hafswikar,
men tillika ett bergland, hwars östra del har hopträngda
och krokiga dalar mellan obetydligt höga. här och der ssog-
bcwcrta bergsryggar, med omwerlande jordmän. efter olita
trakter. Hufwudnäringarne äro: äkerbrok, siste, boskaps-
skötsel, sjöfart och fabnlsrörelse. — Länet har 5 städer,
neml.:

(i Westergotland) 1) Göteborg, stapelstad, wid
Göta elfs utlopp, är den bäst och regelbundnast byggda samt.
näst Stockholm, den största och folkritaste stad i Swerige,
(20.908 Inw.) är säte för Länestyrelsen, cn biskop, ett ele-
mentar-lärowerk och flere andra undcrwisningSanstaltcr, har
I lyrlor,' temligen god hamn samt tassar om första rummet
bland Rikets städer i afseende pä utrikes handel, sjöfart och
fabrilsrörelse samt har en afdelning af Nikets Ständers Bank
eller ett s. k. Länekontor. Wid den riksdag som är iseo här.
städes hölls, dog Kon. Karl Gustaf X. Staden anlades först 1607
af Kon. Karl _x pä ön Hisingen: förstördes 1612 af Danstarne.
Efter äteiltäld fted uppbygdes staden, _618, ä sin nuwarande plats
pa Kon. Gustaf ii Adolfs befallning.

(I Bohuslän) 2) Kong elf, stapelstad wid Göta elfs
förgrening (Nordre°elf), är numer obetydlig (903 Inw.).
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Jordbruk och smädande, äro ncmngarne. I fordna dagar lag
staden längs Nordre-elssstrand och kallades Kongahall. d.
w. s. Konungars sal. emedan mänga möten har hollos. dels
emellan Nordens Konungar personligt och^dels genom deras full-
mäktige; och war Kongahall den tiden både r,e och maktig samt
ansedd för den yppersta i Norge, dä Bohuslän en tid hörde dlt. —

Ar 997 hölls häl mötet mellan N.rsta Kon. Olof Trygwefon och
Swensta Vnkcdroltningen Sigrid Storräda. dä ej allenast det dem
emellan ifrägasacta giftermissförstaget owintetgwrdes utan ock grun.
den till Olofs undergäng lades. Ar 1U22 möttes har Olof Skot-
konung och Norske Kon. Olof Haraldsson eller den Tiocke. fol att

hels bilägga deras inbördes owänstap och dels att bestamma Rikenas
arinsor sins emellan. — Pä mötet härstädes är KOO sammanträs-
sade de 3 Skand.navifla Rikenas däwaronde Konungar, neml. Mag-
nus Barfot i Norge. Erik Ejegod i Danmark och Inge d. a. l

Sweria», dä alla Rikenas gränsor bestämdes förbiifwa desamina.
som de warit före krigen och hwanä till bekräftelse Magnus skulle
erhålla till gemäl Inges dotiel Margareta, deras kallad Fridkulla,
d ä Fridsjungfrun. Pä Kongahälls gata fann man, ar 1531.
en morgon oförmodadt den emot Kon. Gustaf i stämplande, uppro-
riste Thure Jönsson Roos' lMvudlösa tropp.

4) Strömstad, stapelstad, pä nägra strandklippor ä
begge sidor af Ströms-än, (1.401 Inw.) har wäl handel
och siste, men är mest utmärkt genom sitt hafsbad och sin
goda hamn.

3) Nddewalla. stapelstad, pä begge sidor om Ud'
dewalla-äntz utlopp i Byfjorden afKattegat. (3.921 Inw.)
är en af Rttels bättre städer, har god hamn, tcml-gcn liflig
handel, fä wäl utrtke? som med angränsande landsorter samt
fiere underwisningsanstalter m. m. Handel och dernäst sjö»
fart samt jordbruk äro näringskällorna. Ar .7,8 d. 17 De.,
hyllades här Drottning Ulrika Eleonora af Swensta krigshären.

Danaholm. i Göteborgs stärgärd, säges i äldre tider haf-
wa utwisat gränsen mellan Danmark. Sweriae och Norge. Pa ett
möte härstädes aiträdde (951) Kon. Erik Slemne helt eftergifwet
till Danmark Skäne, Halland ock Bleking. — Utanför Göteborg
synas l.mninaar eltcr Gamla Elfsborg, som fordom war ett
Jarlasäte, sedan ble. en wi^tiq gränssättning mot Norge och under
Unionsstriderna innehade, ömsom af Gwenstar ock ömsom af Dan-
ssal samt sä wäl under den tiden som derefter utstod mänga veläg-
lingar och enliat fredsfördraget m,d Danmark, (1613). kostade Sweri»
ge i lösen 1 willlon daler silfwermynt, »en raserades (ISLU) sedan

5) Marstrand, stapelstad, pa en klippö i hafsban»
det, (1.151 Inw.) med en djup. säker och rymlig hamn, men
obetydlig handel.
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(1654) pa ön Hisingen, Lundby Sm till Göteborgs försmår blifwit
uppförd och färdigbygd fästningen Nya Elfsborg. — Inwid Gb-
teborg märkes ock kungsladugärden Elfsborg, som är anslagen till
lön at Landshöfdingen ock angränsas af det s. k. Nya Warfwet,
der den wid'Göteborg förlagda asdelning af Rikets örlogsflolta har
sin station. — Inwid Kongelf märkes en af Sweriges skönaste ruiner,
neml. lemningacne ester den starta och under Sweriges och Norges
fejder ofta belägrade Bohus-fästning, i sin början (3r 1308)
en obetydlig anläggning men sedan ett trottsande bälwerk till hwilket
ock tan nämnas ett slags stött, wid hwilket nägra historiska minnen
äro fastade, neml., ibland andra, herredagen (1333) dä Magnus
Eriksson förklarades myndig och mottog Riksstyrelsen: här blef Ha-
kan Magnusson hyllad till Konung i Norge, här mottog Drottning
Margreta af Swensta adelns fullmäktige anbudet om Swensta kro-
nan och förwarades först den fängne Kon. Albrekt. — Ibland Werl
och Inrättningar kunna märkas lonsered, i Partilled S.n,
bomullsspinneri och tillika Rikets.största scgeldukstillwerkning. Kal-
lebäck ett betydligt färgen: härifrän gar en »vattenledning till flere
af Göteborgs brunnar. Mölndal, en by i Fäsiberg 5.:n. med stort
bomullsspinneri, särgeri, oljeflageri cch en mängd owarnwerk. Här»
förutan finnas inom länet 30 f. k. fisklägen, ibland hwilka ma
nämnas: Fiskebäckskil, Käringö, Lysekil.

12) Wisby Lätt d. ä ön Gottland jcmte kringlig-
gande öar, bland hwilka Farön och Gottfla Sandön
aro de största Gottlands grund är cn kalkklippa. Jord-
manen är derföre öfwerallt mer och miudre kaltblandad,
men i allmänhet gifwandc. Egentliga Verg och Matten-
drag saknas, men cn egenhet for (-.ottland utgöra dest män-
ga ock, mycket omtalade myrer. Hufwudnäringarne äro:
äkerbruk, färssötscl, kalktillwerkning och skogsbruk: de hufwud-
sakligafte binäringarne äro: siste, stcnhuggning, gröfre ylle-
wäfnad, handel och sjöfart. Länet har blott en enda stad, neml.
Wisby. stapelstad, pä wcstra kusten, säte för Länestyrclscn
och en biskop, har ett elementar» och ett militär lärowerk, ett

folkstol lärar-seminarium, cn sjömansskola och ett Riksdan>
lens lönekontor, (4,085 Inw.). Handel, jordbrnk, handtwcr-
kcrier. lnllbränning och siste äro stadens egentliga närinaar.
Wisby stall under sin wälmaktstid och säsom en betydande med-
lem af det bekanta Hanseför bundet räknat till ock med 12,0W
Inw. och i staden finnas ännu präktiga lemninaar efter de fordna
klostren och kyrkorna, hwilka stola »varit icke mindre än 23. Men
ester Digerdöden, som stall bortryck! 8 lIUN af stadens inw. ock sedan
Danste Kon. Waldemar, som kommit Kon. Magnus Smek till bjelp
emot de uppstudsige Gottländningarne. (1361) intagit Gottland och
utplundrat Wisby, har staden icke »ner kunnat ärerwinna sitt förra
wälständ. — Sedan Kon. Albrekt salt Gottland till Preussista Kors-
herrarne inlöste Drotln. Margreta ön mot den genom härda pålagor
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«s Swenstarne utpressade s. k. Go tt lan ds l ö sen. men förenade
likwäl Gottland med Danmark: och, oaktadt »vidtagna åtgärder afSweriges Regenter, t. er. af Kon. Karl vill emot <sti. XIII, af
Riksföresiändaren Sture d. ä. och af Kon. Gustaf l, emot
Dcmste inkräktaren Norrby, återförenades dock Gottland icke med
Swerige förrän genom freden i Brömsebro (1645).

1) Linköpings Stift, som omfattar 1) Östergötland
(med nndantag af Quarscbo S:n, sid. 25) och 2) med nägra
undantag, norra delen af Smaland, neml. a) af Jönköpings
Län 2 härader, (Norra och Södra Wedbo) samt b) af Kal»
mar Län 5 häradcr, (N. och S. 3justs, Scwcdes. Tunn
Läns och Asvolands; 2) Skara Stift omfattar 1) Wcstcr-
götland, med undantag af 0 Härader (Marks, Kinds, Bollc-
bygds, Flundre, Ale och Wädtlc af Elfsborgs Län, hwilka
hora till Göteborgs Slift) och 2) i Smaland 1 Härad (Mo)
af Jönköpings Län: 3) Weriö Stift omfattar Kronobergs
Län och »i Härader (Mista, Tweta. Wästbo, Ötzbo, Västra
och Oftra Härad) af Jönköpings Län: 4) Lunds Stift
omfattar hela Skåne och Bleking: 5) Göteborgs Stift
omfattar a) Halland, b) Göteborgs Län och c) (i Härader af
Elfsborgs i.'än (se ofwan): 6) Kalmar Stift omfattar de
4 södra Häraderna (Norra Möre, Södra Möre, Stranda
och Hanbölds) af Kalmar Läns Smalands andel och helalölanb: 7) Wisby Stift omfattar Wisby Län. Härförutan
märkes att, af Elfsborgs Län, hela Dalsland i kyrkligt hän-
fcende lyder till Karlstads Stift (sid. 26).

Götaland har ? Bistopsstift, neml.:

i) Gefleborgs Län innefattar begge landsta-
perna Gestritland och Helsingland fann gränsar: i
N. till Medelpad, i Ö. till Botinista Wlken, i S. till Upland
och i W. till Dalarnc samt mindre delar af Herjeädalcn och
lemtland. — Gcstrikland är en slags öfwergäng frän (Up-
lands) flättbygd till det öfriga i allmänhet ssogrikci, högländta
och bergiga Norrland. Helsingland är mer bergigt. Jord-
manen är i begge landssaperna temligen bördig omkring
wattendragen, men uppät bojderna och kring mossarna swag,
med gröfre sandjord. Hufwudnäringarne äro: (i Gestlik-
land) jordbruk och bergsrörelse, (i Helsingland) boskapsskötsel

() I Norrland.
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l) Gefle^ (, Gestrikland) stapelstad, wid Gefleäns ut-
lopp i Gestefjärden, är säte för länestprelscn, ett cl men«
tarlarowcrk, ett medborgerligt nndcnvisittngswerk. en naviga-
tionsskola, twa stcppswarf och cn filialbank, c i»,701 Inw.).
Hufwudnäringarnc äro: handel, fjöfart, stcppsbyg.,eri, handt»
werkcrier, fabriker, sistc ock jordbruk. Gefle är den äldsta sta.
den i Norrland: dch äldsta privilegier stola wara utfärdade är Kl9.

och jordbruk: af biuaringarnc. hwilkg äro bäre inangartade
och lönande, äro utmärtto.ft: fisse. koming och korstor. skogs»
baudtcring, linbcrcdnilig. spanad och wcnnad samt hand.l. —

Länets 3 städer äro:

2) Östersunds Län innefattar begye landsta
perna lemtland och H/rjeädalen samt gränsar i N.
till Lappland, i Ö. till Ångermanland i S. till Medelpad
och Dalarne samt i W. till Norge. — lemtland omwerlar
med höga fjäll, höga berg, täcka dalar, sjöar och strömmar
samt rika bäde barr- och löfstog-trattcr med mellanliggande
smärre odlade fält, hwilket allt bidrager att göra dctta land-
skap till ett af de wackraste i Swerigc. — Hcrjcädalen om<
gifwes pä sina gränsor af höga berg. stora skogar och öde-
marker samt bestar hufwudsatligcu af twa daltrakter, neml.
omkring Ljusneelfwens och omkring Ljungans öfrc lopp. Jord»
manen är i lemtland i allmänhet god och har man der att
frukta för dålig störd mindre af jordens bcstasscnhet än af klima-
tets härdhet (tidiga frostnätter) i följd hufwudsakligen af landets
betydliga upphöjning öfwer hafwet: i Hcrjcädalen är jord-
manen sä swag och magcr att detta landskap anses wara af

Ibland länets Werl och Inrättningar mä nämnas: (i
Gestrikland) jernbruken: Forssbacka, i Wahlbo, G ammel -

stilla, i Thorsäker, Grönzinka ock Gysinge i Ö. Fernebo.
<i Helsingland) Strömbacka i Vjuräker, Swabens Werl i
Alfta, och linnefabriken Flor i Mo.

3) Hudikswall, stapelstad, mellan twä sma »vi-
kar af Vottenwitcn, har ett lägre ciemcntarlärowerk (1.2N7
Inw.). Hufwudnäringarne äro: handel och nägon fabriks?
rörelse.

(I Helsingland 2) Söderhamn, stapelstad, wid nor-
ra ändan af Söderfjärden, cn liten wik af Bottenwiken
(1,861 Inw.). Näringarne äro: handel, handtwerk, ström-
mingsfiske och fabriksrörclse och
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3) Hernö sands Län innefattar hela landska-pet Medelpad och (mcd undantag af Nordmalings Socken)
hela landstapet Ångermanland hwilka begge del..r till
det mesta upptagas af bcra. stogar, sjöar, clfwar samt större
och mindre dalar. Jordmanen är bördig i ädalarna, kring
sjöstränderna och mot hasskustcn, men mager i höglandet eller
i de egentliga bergs- och skogstrakterna. Hufwudnäringar-
ne äro: åkerbruk, bostapsssötsel, skogs- och bergsbruk: de huf-
wudsakligastc binäringarne äro: lmncwäfnad, jagt och
djurfängst samt handel. Länet har 2 städer, neml.:

Sweriges sädesodlande delar det mest .vanlottade och i all-
mänhet det fatiigaste. " Hufwudnäringarne äro: jordbruk
och boskapsskötsel: bland binäringar märkas: skogsbruk,
qröfre yllewäfnad. ja^t, förstör och allmännast handel, hwil-

ken .nästan kan kallas cn hufwudnäring. Länets enda stad
är Östersund, uppstad, pä östra stranden af Storsjön,
är säte för Läncstyrelscn och ett clcmentarlärowerk. (870 Inw.)
Mellanhandel och handlwerkcrier äro hufwudnäringarne.

(i. Ångermanland) 1) Hernösand. stapelstad, pä
'Aernön och nära Angcrmanclnvcus utlopp, är säte för
läncftyrelstn, en bissop och ett clcmentarlärowerk. har till-
lika en navigationsskola, ett seminarium för folkstol-lärareS
bildande samt 2:ne stcppswarf och en ypperlig hamn, (2,830
Inw.). Hufwudnäriugarue äro: handel och sjösart.

(I Medelpad) 2) Sundswall, stapelstad, wid Se°
tänger ans ntlopp. har (3.08!) Inw.) god och bec,wäm
ha»!,,. Hufwudnäringarne äro: handel, sjöfart och utstepp»
ning af skogsprodukter samt jern, widare strömmingsfiste och
jordbrlik.

4. Umeä eller Westerbottens Län innefat-
tar Nordmalillgs Socken af Ångermanland samt södra
delarna af a) Westerbotten och b) Lappland. Kustlan-
det är läat och til! stor del bestäende af sandhedar, mossar,
myror, trast ock insjöar: men jn längre man kommer wcstcr-
ut, desto mer högländt och bergigt blir landet. Jordmanen

Örnsköldswik. Köping, i Själewhd Sm. Ibland Werl
och Inrättningar äro alt märka: (i Ångermanland) jernbruken
Granin ge, i Glaninge Sm och G als sjö i Votheä Sm samt
glasbruket Sandö, i Nora Sm; (i Medeload) jernbruken Galt-
ström, i Njurunda Sm samt Lögdö och Awi ke> i Hässjö Sm.
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Ibland Länets Werk ock Inrättningar mä nämnas _
Hörneäfors och lohannisfors, i Umeä Sm, jern- och
säg-werk. Nobertsfors, i Bygdcä Sm, masugn, tern- och säg-
werk; Sefwar i Umeä Sm, ett jern» och sagwe.k. tillika märkligt
för trässningen med Ryssarne är 18U9, Strömbeck. i Umeä
Sm ett glasbruk.

är i allmänbet mager, dock mest i andelen af Lappland.
Hufwudnäringarne äro: älerbrnk, bostavsstölsel, stogshand-
tering och brn...rörelse: de förnämsta binäringarne äro:
jagt, siste, tjcubränning, pottaste tillwerkning. wafnad samt
sjöfart och handel. — Länets städer äro:

1) Umeä, stapelstad, wid Ume-elf, säte för länestyrel'
sen, med ett clcmentarlärowerk. ett stcppswarf och cn be
qwämlig hamn, (1,5?01nw.). Hufwudnäringarne äro: sjö-
fart, handel och siste.

2) Skellefteå, wid Skellef.e-elf. (stad sedan 1845);
(100 Inw.). Handel och siste utgöra näringskällorna.

5) Piteå eller Norrbottens Län innefattar
norra delarna af a) Westerbotten och 7) Lappland
samt gränsar i N. till Finland, i O. till Finland och
Botten-Wiken. i S. ttll Umeä Län samt i W. till
Norge. Begge länsdelarna bcstä af bcrgssträckningar mcd
mellanliggande däldcr, strömmar, sjöar, träsk och myror, sto<
gar och hcdland, allt i Lappland större än i' kustlandet eller
som det wanligen kallas Norrbotten. Jordmanen i
Norrbotten, chnru temligen ttvag är dock i allmänhet bättre
än dcn tillgränsande dclcn af Umeä Län, och i Lappland ut-
göres den blott af gröfre och finare sand här och der blan-
dad med nägon mylla. Hufwud- och binäringarne äro
nästan de samma som i Umeä Lan. — Länets 3 städer äro:

3) Haparanda, stapelstad, wid Bottniska Nilen och
pä högra Tornc-elfsstrand, (567 Inw.) är Sweriges nord-
ligaste och yngsta stapelstad. (S.adsprivilcgi.rna äro af
är 1842). .

1) Piteå, stapelstad pä cn holme i Mc-clfs ntlopp,
ar säte för länestprclsen och har ett stcppswarf samt temligen
bcqwäm hamn, (1.483 Inw.). Handel, sjöfart och skepps-
byggen utgöra hufwudnäringarnc.

2) Luleä, stapelstad, nära Lule-elfs utlopp, mcd ficpps
warf samt god och säker hamn, (1,2<15 Inw.) handel, sjö-
fart och skeppsbyggen äro äfwcn här näringarne.
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Genom Rikets Grundlagar, 1) Regeringsformen
(af d. 6 Juni 1809) 2) Ri ks dags- O r d nin gen (af d. 10
Febr. _«10) 3) Successions-Ordningen (af d. 26 Sept.
1810) och 4) Tryckfri hets-Ordningen (af d. 16 Juli
1812) med de sedermera i dem af Konung och Ständer antagna för-
ändringar är Swerige ett k onstitntionelt Ars-Kon un l» a»
Nit,: eller har en inskränk, monarkisk Statsförfatt-
ning. Till ofwannämnda Gruvlagar far ock räknas Rits-Akten,
som antagen i Stockholm d. 6 Aug. 1815 och i Ehristiania d. 31
Juli s. ä.) bestämmer de genom föreningen mellan Swerige »ch Norge
uppkomna konstitutionella förhållanden. — Endast med Konungens och
Ständernas gemensamma samtycke kunna dessa förändras. Enligt Rege-
ringsformen eger Konungen, som alltid stall war< af den rena Evan-
geliska Läran, att allena styra Riket, dock sä att han i wissa be.
stämda fall mä inhnnta underrättelse ock rad af ett Stat s « Rä d
som stall bestä af 10 lcdam-ter, hwilka likväl af Konungen kallas
och utnämnas samt ega att alla i Stats-Rådet förekommande ären-
den öfwerwara och öro Gtänd.rne nnswarige både för de räd, de
gifwa och dem, de uraktläta att gifwa. Af Stats-Rädets Ledamö-
ter äro ? chefer eller föredragande för hwar sitt departement af ko-
nungens kcmsti och underteckna de beslut, hwilka Konungen i Stats»
Rädet, efter detsammas hörande, fattar såsom de för honom tjen-
liqast finnas. Konungen eger högsta befälet öfwer Rikets k.iqsmakt
både till Lands och Sjö.; bestuter om krig ock fred, ingär i under-
handlinu.ar och förbund med främmande makter, utnämner ock be-
fordrar infödd»! Swenste män till alla de embeten och tjenster, hwil-
ka äro af den eg>.nstap att Konungen fullmakt dela utfärdar, allt
sedan han hört Stats-Rädet: widare eger Konungen att uvvhöja i
adligt, flilvrrligt och grestigt ständ samt utdela riddarewärdigheter.
Konungen har tillika den l ögsta Doms-Rätten, hwilkenär uppdragen
ät 12 af Honom utnämnde lagkunnize män, h»vilta, under namn afl u-
st i t ie» Räd, utgöra Konungens Högsta Domstol, bwilken,
ibland annat, afgör alla ifrän Hof-Rätterna »vädjade mäl, — Ko-
nungens person är helig och hans beslut fria frän klander. Enligt
Riksdags-Ordningen stola Rikets Ständer d. ä. Swensta
Folkets R-p-esentantei af de fy-a Ständen: 1) Ridderskap
och Adel, 2) Preste-, 3) Vorqare» och 4) Bonde-
Stånden, hwart tredje ar saminankomma till La g t ima
Ri keda g, Konungen dock ödelaget att de»n deremellan till Ur-
tima Riksdag sammankalla. Ständerna fördela sig i 7s. l.
Utskott neml.: l) Ko n sti tutio n s . U tsko tte - , 2!

Ibland Länets Werl och Inrättningar mä nämnas
(förutan mänga sägwerk) masugnarna: Göljen, i Öfwer-
Kalix, Sel et i Luleä. och Torneäforss i Öfwer Torneä och
jernbruken: KengisochSwanstein, i Öfwer Torneä

samt S »v artlä, i Lu!«ä.

§. 7. Statsförfattning.
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G täts-Ut skot tet. 3) Ve wil l n ing s-Utst o tt et. O
Banko-Utskottet. 5) Lag - Utsl o tte t. 6) Allmän-
na Beswärs» och Ekonomi-Utskottet samt 7) Ex-
peditions-Utskottet. Pa Riksdagen. hwilken ej fär racka
längre än 3 månader, men kan, pa Ständernas begäran om högst
en manad, af Konungen förlängas, utöfwa Riksens Ständer Swen-
sta Folkets urgamla rätt att sig bestatta och ega gemensamt med
Konungen magt att stifta allmän Givil», Kriminal» och Kyrko-
lag samt sädan förut stiftad lag förändra och upvhäfwa. Stånden
hälla s7. öfw.rläggningar hwart pä sitt rum. I grundlagsfrägor
är alla <7tandens sammanstämmande beslut nödigt; i andra afgöra
3 Gtänd; i frågor, som angä ett Ständ särstildt, erfordras detsam»mas bifall. — Enligt Successions-Ordningen är thro-
nen ärftliz efter fö.stfödssorätten inom Konungens inanliga aftom»
lingar i rätt nedstigande led, d. w, s. att Konungen stall i Rege»
ringen efterträdas af Detz förstfödde Gon, Sweriges och Norges
Krön-Prins, och efter honom af denne sednares manliga efter-
kommande, Sweriges och Norges Arf-Furstar, i den ordning
de Ättens huswudman i rätt nedstigande led äro.

Religionen är den Evangclist-Luthersta. lilwäl tillätas andra-»
Kristna religionsförwan.ter, äfwensom Judar fri religionsöfning:
men de fä icke bekläda nägot embete eller genom stolor utbreda de-
ras läror.

Bland de mänga underwisningsanstalterna äro i första rummet
att märka: de begge Universiteterna, sedan flere elementailarower.
och, för särskilda'ändamål, olika siags bildningsanstalter med deref.
ter olika benämningar.

Rlle.s Regalier äro: Kr. nan, S»värdet, Spiran, Ar let
«ch Nyckeln: — Wapnet är en 3-delad Sköld, af hwilken öfwer»

Krigsmakten till Lands eller Armeen uppgir till
33,338 man hwarföiutan d. s. k. Bewäringen, eller alla Pna>
lingar frän 20 till fyllda 25 ar, kan beräknas till omkring 100,000
»nan Krigsmakten till Sjöst eller Flottan bestar af 10
liniestepp, 9 fregatter, flere större och min.re fartyg af olila be.
nämningar samt mer än 200 kanon-stupar och jollar, fördelas i
2 stationer, neml. Karlskrona, Stockholms och Göteborgs
ock kan, »vid tillfälle af krig, påräkna en bemanning af om»
kring 28,000 man.



48

Swerige har en koloni, neml. ön Barthelemy en af de
till Amerika hörande bland s. l. West-Indiska öarne, os) i ögrup-
pen Gmä Ant illern e, omkring 3 qw. mil i omfång och med
wid patz 800 Inw., staden Gustav, a och frihamnen Carenage.

sta fältet innehåller 3 Kronor (för Swea Rike), det högra fäl-
tet, ett Lejon öfwer 3 strömmar (för Göta Rike) och det wenst ra
fäller ett krönt Lejon hällande en hillebard eller stridsyra (för Nor-
ge). Flaggan är blä med ett gult kors (för Swerge) och i ös»
wersta hörnet ett rödt fält med hwitt kors (för Norge). — Rid»
dar.-Oldncrne äro 5, neml. Serasimcr», Swärds-, Nordstjerne»,
Wasa» och Earl xni._ Orden.

Nu <sedan 1844) regerande Konung är Oscar I.







Norge gränsar i N. till Norra Ishaswet. i Ö. till
Norra lohafwet, RMand och Swcrigc. i S. till Skagcr-
Näck och Nordftön lamt i W. till Nordsjön ?ch Isbaswet.
— Norges största längd är omkring 2UU mil. bredden
omwerlar ifrän t» mil. som är den minsta, till 8, 12, l<>.
ända till (»0 mil. som är den största. — Htinnehallet ut-
gör 2,782 Sw. qw. mil och upptager dcraf fasta landet
omkring 2,652.^, och wnttnct wid pasi 12!)^ Sw. qw. mil.

8. 1. Gränsor. Storlek. Geografiskt läge.

L) Konungariket Norge.

De afRegeringen gjorda Indelningar i Norge äro:
1) Uti Ecklesiastistt baufccndc, i 5 Bistopsdömen eller

Stift, tt>m nnrcrafdclas i Prosterier, hwilka utgöras
af Prccstegield eller Församlingar, sim, äter bestå dels
af en Hovedsogn (moderförsamling) och dels tillika mcd
denna af en eller flcre Annersocknar;

2) i Administratift hänseende eller for den i allmänhet
borgerliga styrelsen, delas Norge äswcn i 5 Stift eller
s. k. Otifts-Amtmanstav. hwilka fördelas i Amter
och dcsia i Fögderier samt Lcmdsmansdistrikter. be-
stående af 'Vrä.stcgicld. Bissops-Stiften och EtiftS-Nmt-
manstapcn sammanfalla <a med bwarandra att. de hafwa
(amma namn. neml.: l) Ageröhuus eller Kriftiania.
2) Kristiansands, 3) Bergens, 4) Trondlijc.ns och
5) Tromsö e^

-3) '^luridistt hänseende, är Norge lagdt nndcr 4 Stifts-
Ofwerrätter, under hwilka Amtcrne äro fördelade i
Sorenstrtfwerier (Domsagor), hwilka utgöras antingcn
af Thinglaug (Tingslag) eller, wid hafsknsten. afSki»
breder (Skeppslag).' och bestående af Prcestegjeld.

I Geografiskt hänseende ligger Norge 5?" 57' 45" — 71" 11'
40" N. Bredd och 40» — 22» 20' ÖL.

§. 2. Rikets Politiska Indelningar.
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wattenvragen ini landet) en sädan ptans och jordmanens be-
skaffenhet att den kan bebos, odlas och föda inbpggarne.
Den odlingsbara delen af Norge är således inskränkt, men
lord manen i de flesta sädana trakter likwäl, i allmänhet,
fruktbar. — Klimatet kan wäl sägas wara härdt och
kallt, men är dock sund. samt mildare än Sweriges, emedan
Norge är ett i allmänhet smalare kustland.

Wid sednaste folkräkningen (är 1845) woro Inbpggarne
1,328,47l pcrloncr. Norrmännen, som utgöra största an-
talct. hafwa samma härkomst som Swenstarne (std. 10) den
ofriga hnswndsakuga befolkningen utgöies af Lappar och
Quccner, d. ä. inflyttade Finnar, begge förnämligast i Fin-
markens Amt. — Norrmännen äro till kroppsställningen
i allmänhet starkt bpgde och reslige, samt till taratteren
listiga, oppcnhjertige. stridbara, enkla i seder och lefnadssätt,
gästfrie, högt älskande sitt fädernesland och sin frihet, men
fins emellan mindre rang-, titel- och afundsjukck än Swen-
starna.

Norge har 3U s. k. Kjöbstccdcr, l Bergstad ock. 10 s. k.
>uen byar, sädana som i Swerige, finnas icke,

utan ligga lcmdlboerncs s. k. gaardc (gärdar) ifrän hwaran-
dra mer och mindre aflagset spridda; men wid flcre brut.
werk och marknadsplatser samt fisklägen bo likwäl stundom
flerc hundrade pcrsoncr i cn samling af hns och gärdar,
hwilka, fastän ofta oregelbundet anlagda, hafwa utseende af
en mer eller mindre wäl bpgd smästad cllcr toping.

§. 6. Ortbeskrifning.

utgör största delen af det Söndcnfjeldste Norge och är af alla
Stiften det största, folkrikaste och borrigaste samt det skog-
och wattenrikafte. Hufwuduäringarnc äro. fastän i olika trak-
ter, skogsbruk, bergsrörelse, handel (allmännast mcd tradwa-
ror) åkerbruk och bostapöstöt'7-, särdeles hästafwel. Stiftet
innehåller: 6 Amter ncml.: Agershnus. Smaalebnenes,
Hcdemarkcns, Kristians, zsusteruds samt larlsbergs
»ch Lanrwigs och 2 Fögderier ak Nratsbcrgs A>nt, ncml.:
Nedre Tellemarkens och Bamble: 14 Kjöbstccdcr och 9

ncml.:
1) i Agershuus Amt: Kristiania. Kjöbstad. mellan

de smä bugtcrna B^örwigcn och Pipperwigen af Kristia-

1) Agershuus Stift
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niafjorven, är Rikets hufwudftad, Stor-ThingetS famlingsort,
säte för Rits-Ståthållaren, den Kongl. Regeringen, Höieste
Retcn. Stifts-Amtmannen, ctt Universitet och en afdelning af
Norges Bank. Staden har (31.700 Inw.*) 5 förstäder,
förutan den gamla staden Dpslo, som ännu är säte för
Stiftets Biskop.

Ladesta-der äro: Dro b ak, pä Östra sidan om Kristiania-Fjor-
den (1.350 Inw.) Hwid sten, (100 Inw.). Hö len (19!) Inw.)
och Soon (39L Inw.); alla pä Kristiania-Fjordens östra strand.
— Bland Werk och Inrättningar äro att märka: Eidswold, jern-
werk, 6 mil NO. i.rän Kristiania, nära Normen, der är 1814 (ifrän
d. 10 April till d. 20 Maj) hölls den i allmänhet s.
samlingen, da Norges Grundlag, sädan den, med nägra sednare
förändringar nu är gällande, blef upprättad och antagen.

2) i Smaalehnenes Amt: Fredrikshald, Kjöbftad,
pH begge sidor om Tistedals-elfwen och wid dej) utlopp i
Swinesund; (5,790 Inw.). Staden flyddas af bergfästnin-
gen Fredrikssteen, utanför hwilken Kon. Karl XII, under
belägringen, blef skjuten, d. 30 Nov. 1718. Fredriksftad.
befäst Kjöbstad, wid Glommens utlopp, (2,71« Inw.). Sarps»
borg, wid Glommcn, en obetydlig Kjöbftad (1.325 Inw.).
Most, Kjöbftad, wid Mosse-clvs utlopp, (4,023 Inw.) har
i sitt gr... nftap det stora jcrnwerket Mosi samt flcre säg- och
qwarnwc.t.

3) i Kristians Amt: Lille Hammer. Kjöbftad, wid
Laugen-elfs mflöde i Mjöscn (U95 Inw.).

4) i Busteruds Amt: Drammen, Kiöbstad, wid
Dramselfwens utlopp, bestar af de^3 småstäderna Brager»
nces, pH norra stranden, Strömsö, pä södra stranden ock
Tången, genom en liten elf skild ifrän Strömsö, (8,376
Inw.) är Norges förnämsta träwaru-handelsstad. Kongs-
berg, pä begge sidor om Laagcn-elv, har (4,136 Inw.)
stlfwerwerk i förening mcd hwilket stär myntet, samt en wa-
penfabrit för Statens räkning ock krutbruk. — Inom detta
Amt märkas ock: Modums och Snarums koboltwerk.

5) i Laurwiks och larlsbergs Amt: Tönsberg,
Kiöbstad, wio innersta ändan af Tonsberg-fjord, fordom
Tunsberg, är Norges äldsta stad, men anläggningstiden
wet man icke. Smädande! och fraktfart äro näringsgrenarne.
(2,245 Inw.). Holmestrand, Kjöbftad, wid Kriftiania-

') Städernas Folknummer är uppgifwen efter 1845 ars Folkräkning,
den hittills sednast wer.Mda.
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fjorden (1.708 Inw.); Laurwik. Kjcbstab wid innersta än-
dan af Laurwi-s-fjord. mellan Laagen- och Faris-elfwar(4,012 I„w.); Sandefjord, wid innersta ändan af Sande-
fiord. (794 Inw.), alla med samma näringsgrenar som
Tönsberg. Amtets Ladestader äro: Aasgaard strand, wid
Kristianiafjo.den (.^^ Imv.). Swellvik, »vid Drammens sjord (1,201
Inw.) ock Holmsb oe. (203 Inw.) hlvilkas näringar äro smä-
llande., frakt.art och något fleppslwggeri. För öfrigt äro att märka:
Strömmen, ett stiondsted wid Drammens fjord med en gud
hamn; Sorten, wid Kristianiafjo.den. ett Marine-etablissement,
afsedt att »vara Norska flottans hufwudstation; samt dland andra
Werk ock Inrättningar Eidsfoss och Fritzöe, jernwerk
och V allöe. ett stort saltwerk.

ti) i Nedre Tellemarken och Bamble Fögderier
(sydöstliga delen af Bratsbergs Amt): Skeen eller Skien,
wid Skeen elv. Kjöbftad. en af Norges äldsta städer, har13,677 Inw.) en Filial-afdelning af Norges Bank, sseyvswarf.
god hamn ock betydlig trädwaruhandel. Porsgrund. wid
Skeenelvs utlopp och af densamma genomflutcn. Krageröe.
Kjöbftad. pH en half-ö i Krageröefjordeu, med (2,740
Inw.) god hamn, stcppswarf och till forswar twä. pä stadens
egcn bekostnad, anlagda mindre batterier. I detta Amt fmnasLadestäderne: Osebalken. in»vid Porsgrund, (hvvilkas tillsamman-
tagna folknummer är omkring 2,220). Brewik, vä vttersta ud
den af landtungan mellan Frier- och Gid anger-fjordarne
har si.^ss Inw.). cod hamn ock är färjestad till Stathelle'.vä Skeenfjordens westra sida (31!) Inw.). ock Lan ge sund wid
Langes undsfiord, mcd (027 Inw.) god ock rymlig bamn.
I hedemcllkens Amt, som är Norges sädesbör^igaste trakt ock icke
har nägon stad, märkes Grundset eller Elverums mark-
nadsplats, pä Glommens östra strand, i Elverum Socken, der
den största marknad i Söndenfjeldste Norge hålles: den börjar första
Tisdagen i Mars och stär i 5 dagar.

eller spdwestligaste delen af eller Söndenfjeldste Norge
ock ben sydligaste af det Weftcnfjeldste. är genomskuret ak
mänga wattendrag, och, särdeles i norra irakierna, fullt af
berg, men har flerestädcs förträffliga skogar äfwcnsom nägra
goda sädestrakter. Kusterna äro i allmänhet flacka ock läg-
ländta. Hufwudnäringarne äro: (sill-) fisse. skogsbruk, bo^avs-
s-ötscl ock åkerbruk. Stiftet ntqör: 1 Föadcri, neml.: Ösre
Tellemarken a<" Bratsberqs Amt ock 3 An7er, neml: Ne
dencrs ock Raabygdelaugets. Lister och Mandals samtStavangers och, har 5 Kjöbstadcr samt7 Ladestccder, neml.:

2) Kristiansands Stift
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1) i Nedences och,.Raabngdelaugets(Näbygdelagcts)

Ann: a) Kjobstcrverne: Öster Risöer, vi en klippig land-
spets wid Äristiania-bugten (2008 Inw.) Arendal, wid Nid-
elvens utlopp, har (3,502 Inw.) ett fördclaktigt läge, god
hamn, idkar det största skeppsbyggen vä Norrssa kusten och
är en a. bandets bättre städer. Grimstad, wid inre ändan
af GrosifjordeN. (806 Inw.) b) Ladestäderne äro: T »vide-
st rand, »vid innersta ändan af Oxe fjord, (402 In»v.)> och
Lillesand, »vid hafwet, (57l In»v.).

2) i Lister och Mandals Amt: Kristiansand, Kiöb-
stad, pä cn stat. sandig landcnnga, wid Torridals-elvens
utlopp, (8.340 Inw.) är frän sjösidan befäst, säte for Stifts-
Amtmannen, Stifts-Biskopen ock Öfwer-Nättcn samt en filial-
afdelning af Norges Bank och station för en del ak Flottan,
har god och rymlig hamn (amt flere stcppswarf. Amtets La-
destcrder äro: Man dal, wid Mand a l - elv enS utlopp (2,304
Inw.) ar Norges folk.i.aste Ladestedj Farsund, pä Listeilandel,
(1,095 Inw.. ock Flekkefjord. wid Lalfjord, 1 mil frän
öppna hafwet. (1,010 Inw.) är. i afseende pä handel den betydliga-
ste af Norges La.esta.der.

3) i Stawanger Amt: Stawanger, wid cn liten.
ifrän fjorden ingäendc bugt. en af Norges äldsta städer,
(8,610 Inw ) är beskyddad af twä batterier och grundar sitt
bestånd pH sillfisket. Amtets Ladesta'der äro: Eger- eller Eker-
sund , wid sundet af samma namn, och Soggendal (348 Inw.)
wid Nordsjön.

3) Bergens Stift
den wcstligaste af hela Norge och den nordliga af det We-
ftenfieldste, indelas i 2 Amtcr. ncml.: Söndre' (södra) Ber^
genhuus Amt ock Nordre (norra) Bergenhuus Amt samt
eit Fögderi, neml.: Söndmöers af Romsoals Amt ock
kan anses bcstä af twa hnfwuddelar, ncml.: a) det fasta lan-
det, till widden den största, med klippiga kuster, sönderskurna
och splittrade genom fjordar och ftind och. i följd dcraf, ui-
stjutant».' med en myckenhet balfoar och landspetsar, men i
det inre uppfyldt af höga fjällsträckningar dels glest stogbe-
werta dels betäckia med cwig snö och mellan dessa, obetyd-
liga slätter, dalgångar samt wattcndrag, och b) öarne, i för-
hållande till widden, den folsrikaste delen. Hufwudnäringarnc
äro: (sill-) siste, boskapsskötsel och åkerbruk. — Stiftet har l
Kjöbftad och 1 Ladeftad, neml.:



58
i Söndre Bergenhuns Amt: Bergen, Kiöbstad,

wid Byfjordens innersta bngt. kallad Vägen, är säte för
Stifs-Am. mannen, Bistopcn, Öfwcr-Rältcn och cn filialafdel-
ning af Norges Bank, är frän gammalt den wigtigaste han-
delsstaden och war länge tillika den folkri.astc i Norge (23,529
Inw.) har god och rymlig hamn samt betydlig utskeppning
af saltad och torr sist. Ifrän sjösidan är staden förswarad af fäst-
ningen Beraenhuus, stansen Swerresborg, retranchemen-
tet No idno. s , stansen Fredriksberg samt batterierne Dok-
test jee i. Laxen a ag och Hcegernccs;

i Söndmöcrs Fögderi: Ladcstcdct Aalesund, wid
ett sund af samma namn, (1,157 Inw.).

wm till största delen utgöres af det Nordcnfjcldste NorgeS
fodra och sydw.stliga del, bestar af 2 Fögderier, neml.:
Romsdals och Nördmöers Fögderier af Romsdals Amt.
s-mt 2 Amter, ncml. Söndre och Nordre Trondhjems
Amt. I sa wäl Romsdals som i Nordmoers Fögderi in»
nehalla öarna, fjordstränderna och de ifrän dem uppgående
dalfträckningarna i allmänhet den bebodda och brukningSbara
marken, hwilken i Romsdals Fögderi utgör lnapt och i
Nordmöer omkring hälften af yttnnchällct, hwaremot de an»
bra delarna äro fjälltrakter: Söndre Trondhjems Amt. helt
taget, är cn litet wattcnrif fjälltrakt, i S. begränsad af
Dovrc's hufwud.cdja och i Ö. af Kölcu: af Nordre Trond-
hjems Amt är östliga delen cn upphöjd fjälltrakt, cn del af
gränfeftället Kölen, småningom sänkande sig mot Trondhjcms-
fjorden ock hafwet; det inre af Anitet är idel omwcrling af
fjäll- och berg förgreningar, wattcndrag, dalar och smä slät-
ter; den westra delen eller kustlandet är, i allmänhet tagel,
mindre än de sydligare Amtcn sönderskuret af fjordar. Huf-
wudnäringarnc äro, fastän i olika ordning i olika trakter:
jordbruk, boskapsskötsel, (sill- och törst-) siste, skogsbruk och
bergsbruk. Vtiftct har 4 Kjöbstädcr. och 1 Bergsstad, neml.:

4) Trondhjems Stift,

i Söndre Trondlijcms Amt: Trondhjem, fordom
Nidaros, wio Nid-elfwens utlopp i Trondhjcmsftorden,

i Romsdals Fögderi: Molde, wid Molde Fjord,
en del af Romsdals Flord, (1,183 Inw);

i Nordmöers Fögderi: Kristiansund. pH nägrasmä
öar i haswel, (3,163 Inw.); begge dessa städer grunda sitt
bcftänd pH siste och handel hufwudsakligcn mcd fistwaror;
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I Nordre Trondhjems Amt: Levanger. wid en Ii
ten bugt af Trondhjcmsfiorden. (758 Inw.) ar Norges yng-
sta Kjöbftad grundar sitt bcständ egentligen pa handel mcd
kringliggande ort och med lemtländningarne, hwilka flitigt
besöka Mdcn ej allenast wid dcsi 2 stora marknader (i Mars
och December) utan ock dcrcmcllan. Vcrrdalsören, wid
Vcrrdalselvens utlopp, och Stö i d als h alsen, wid Stör-
da.s-elvens utlopp, äro tniänne strandsted, h»vilka förnämligast
idka siste. Scitlestad. nu fyra gärdar i socknen af samma namn.
af Vcerdalens prcstegjeld, i h»vilken trakt stod det i historien bekanta
fältstag (den 29 Juni 1031) i -»vilket, emot en uppr.tad bondehär,
stupade Olof den Helige, som sedan blef ansedd för Norges stydds-
helgon.

är säte för Stifts-Amtmannen, Biskopen och Öfwer-Rätten
fann Norges Bank och Norska Wetcnstaps-Sällstapct. har
(14,778 Inw.), god hamn, lönande sjöfart och drifwer be-
tydlig handel mcd fistwaror (cgentligen ftockfist. klippfisk och sill)
samt trädwaror. — I härwarandc Domkyrka, som fordom
war den största, kanske ock den präktigaste samt rikaste i
hela Norden, stall Norges Konuna krönas; Rörans. (Rör»
as) bergstad, pH begge sidor om Hitter-elven (1,856 Inw.)
Örked als ören, etts. k. Strandsted »vid Orkedalselv.ns utlopp:
bland hithörande Werk ock Inrättningar äro att märka:
Röras K opp ar werk. det största i Norge och Mostadmar»
lens jern»v ert, det enda i Nordanfjälls Norge.

d.« nordligaste delen af Norqc, innefattar 2 Amtcr, neml.:
Nordlands, det södra och Finmarkens det norra Amtet,
pwilta beggc bcstä af twa huswuddelar. neml. klippfulla öar
och fjäll-uppfyldt fast land, hwilket sednare är i allmänhet
Norges smalaste kuftsträcka, en.bergig hafskust af mänga och,
i forhällande till landtbrcddcn, djupt nog inskärande fjordar.
Hufwudnanngcn är siste (kabiljo. sej. strej och sill) hwartill
tommcr i Finmarken, bossapsstotscl, af hwilken renskötsel är
en hufwudsallig del. Stiftet har 5 Kjöbstädcr, neml.:

5) Tromsöe Stift,

i Nordlands Amt: Bodöe. pH en half-ö af samma
namn wid Saltenfjord. (258 Inw.) Bland hithörande öar
äro säsom störst att märka, a) bland Helg^lands-öflock: Donnes-öen
V « göen och b) af Lo född ens (hufwudsät.t för kabiljo och
torjlfistet) samt Vesteraalens öflockar: Mo st en cc s ö en,
F lakstads ö en. W est-V aag en. O st-V aag en ockH in d>
öen m. fl. Ibland naturmärkwä^digh.ter härstädes förtjena att
nämnas: (i Saltens fögderi) 3 hafsströmmar, af hwilka den s. k.
Stoiströmmen, äfwen Saltströmmen mellan Ström -
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I finmarkens Amt: Tromsöe, pä östra sidan af
Tromööen, är sätc för Stifto-Amtmanncn och 3-is.oren,
(2,011 Inw.) Hammerfest, pä nordwcstra sidan af Qualön.
(927 Inw.) är Skandinaviska halföns nordligaste stad; bcggc
dcssa städer grunda sitt bestånd helt och hållet pH handel;
Wardöe, pä ön af samma namn (1!.3 Inw.) är Skandi-
naviska halföns östligaste stad: pH densammas westra sida
ligger fästningen Värdöehuus.. som är den nordligast pä
jorden belägna fästning; Vadsöe. pä norra sidan af Va»
rangerfjord, (388 Inw.) är, näst Lcvanger, Norges yngsta
Kjöbftad.

ö enockKnaplundöen, är märkligast ock ulan sin like i Riket
och (i Lofodden) Mal eller Mostöe" crs ström, mellan Me-
st öen a. s och Vcrröen, en längre tid ansedd som den fruktan.»
wärdaste.

Enligt Norges Rikes Grundlov (gifwen i Riksförsam-
lingen pä Eidsvold d 1? Maj 1814 och. i anledning af Sweriges
ock Norges förening, närmare bestämd i Norges utomordentliea
Stortding i Kristiania (d. 4 Nov. 18l_) är Norae ett fritt, sjelf-
ständiat, odelbart och oafhändeligt konstitution.lt Arf-Rike, förlmadt
med S»verige under en ock samma Konung. Thronen är ärftlig efter
förstfödslorätten inom Konungens manliga afkomlingar i rät nedsti-
gande led. Sä framt icke wigtiga hinder möta. stall Konungen hwarje
är, nägon tid, uppehålla sig i Norge Den »verkställande mat-
ten') tillhör Konungen, som sjelf ibland Norska medborgare
»väljer sig ett St ats - Räd , som stall bestå minst af en Stats-
Minister och ? andra Ledamöter. För den tid Konungen »vistas
utom Riket, utnämner Han en Riks-Stäthällare, som jem<
te minst 5 af Stats«Radets Ledamöter dä utgöra den Norske Re»
gerina. Under Konungens »vistande i Sweriae förblifwer alltid
hos Honom Norske Stats-Ministern och 2 Stats-Rådets medlem-
mar, i hwilkas öfwenvaro ensamt Norska angelägenheterna stola af

Z. 7. Statsförfattning och Statsförwaltmng.

') Konungen eger att förordna om Kyrko- ock Religionswäsendet;
att utfärda och upphäfwa förordningar angäende handeln, tulln
nsring.yrken ock police- samt utt lata indriftrm de stalter ock af-
gifter, Stor.Thinaet pälägger; alt benåda föibrvtare, sedan Höie-
ste Rets dom är fallen: att efter No.sta Stats-Nädets hörande,
wälja ock utnämna alla civile, andlige ock militäre embetmän
samt att utdela riddarwä.dighet. Konungen har höista befälet
ös»ver Rikets Land- och Sjömakt, hwilka, utan Stortbingets
samtycke, icke fä ökas eller minstas ej eller hwarken lemnas i
främmande makters tjenst eller anwända^ till anfallskrig. Ko-
nungen eger att sammankalla troppar, begynna krig och sluta
fred, inga och upphäfwa förbund m. m.
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Konungen afg-.as, sedan den Norske Regerings utlåtande blifwtt in-
hemtadt. Samtlige Stats-Räde.s Ledamöter äro sör deras regeriogs-
ätgärder answarige T-or.Thi.-get, d. w. s. Församlingen
af Norska Folkets wal-da Representanter. Den
lassstiftand. makten utbfwas af Folket pä Stor-
Thinget. som är sammansatt af män walde i Amterna och i
Städerna utaf de till säte och stämma berättigade Inwanarc').
Gtor-Tl-inget samlas hwart tredje är ock, genom »val. fördelar sig ,

La g - Thi „ get ock O d els -Th ing et, hwilka hälla sina sam-
mcmträde" Pä' särskilda rum. Hwar ock en lag stall först förestås i
Ot-els-Tbinget, ant. af nägon drtz medlem, eller af Regeringen, ge-
nom ett Stats-Räd. Om förslaget antages af Odels-Thmgct sän-
des det derpä till Lag-Thinget. som ant. bifaller eller afstar detsam-
ma ock i sednare fallet, sänder det tillbaka med bifogade anmärknm-
gar. hwilka dä taqas i betraktande af Odels. Thinget. som antingen
nedlägaer förflaget eller sänder det äter till Lag-Thinget, med eller
utan förändring. När ett lagförslag warit ifrån Odels-Thmget twa
gånger förelagd. Lag-Tbinget och bllnvit tillbakasändt med afsiag.
sammanträder derpä hela Stor-Thing-t ock genoin omröstning ~, af
antalet) afgörer sörstaget. När ett förslag, sä behandlad., bllftvit bifallet,
öiwerlemnas det till Konungens stadsastc.se: bekräftar han det me>.
sin understrift, blir det derigenom Lag; gillar han d?t,amma icke,

förfaller det wid däwarande Stor-Thing: men om samma försiag

bliftvit »vid twä derefter pähivarandra följande Stor-Thing »väckt ock
fatt famma behandling, blir det dock Lag o a k t a d t K o n un-

gens wägrade stadfästelse. — I asieende pa domande
matten stadgar grundlagen att den utöfwas af 1) Riks-Reten
ock 2) Höieste Ret, säsom Oswer.Rätter.

Den egentliga Ttatsförwaltningen bestrides af, såsom hög-

sta myndigheter, följande 6 Departementer. neml.: 1) Departement.-

') Röstberättigade äro blott de Norske Medborgare, som
hafwa fyllt 25 är. hafwa warit bosatte i Landet i 5 ar^ »vistas
der ock ant. a) äro eller hafwa »varit embetsmän, b) pa lande-
bygden ega eller pä längre tid än 5 är arrenderat w_s« ,ord, c)

Kjöbstadeborgare, eller de fom i Kjöbftad och Ladested ega gärd
ock grund till bestämd, äsatt »värde. Wal b are aro alla
röstberättigade, sä snart de uppnatt 30 är ock minst 10 ar w>.
stats i Riket. Hwarken Stats-Nädets ledamöter eller emb?t«,.

»vännen wid dcsses kontor, ej eller de, som äro i Hofwets yenst
kunna »väljas till representanter. Bland Stor-Thmgets ålig-
ganden äro: a) att stifta ock upphäfwa lagar, pålägga statter,
uf.>ift>'r, tull ock andra allmänna utstylder, b) att hafwa inseen-
de'öjwer Rikets penningewäsende. c) att bewiljä de för Stats-
utc.ifterna nödiga venningsummor, äfw.nsom anssagen för Kon-
ungen ock hans familj, d) att taga kännedom af alla bos rege-

ringen förda protokoller och af densamma upprättade offentliga

handlingar, e) att inför sig till cmswar i Statsärende, ställa en
och hwar som detsamma finner dcrtill skyldig, »ned undantag af
.Nonungen och vice Konungen, m. m.
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Religionen är den Evangeliss-Luthcrsta och ätnjnta med-
lemmar af annan trosbekännelse fri Ncligionsutöfning. men
Jesuiter och Muntordnar tälaS icke. — Till alla embeten,
undantagande till Riks-Stäthällare stola endast Norrmän
utnämnas. — Intet Adclsständ sinnes ock inga ärftliga fö-
reträden eller titlar, wm icke medfölja innehäfwanbe tjcnst,
fä ntdelas. — Krigsmakten till lands bestar af 12.A.0
man linietroppar, uiom landtwärnct; Si ö-makten, bcstär
af 2 seglande fregatter, 1 Hngfregatt ock nägra mindre far-
tyg. — En Riddar-Orden finnes, ncml. St. Dlafs Orden.

för Kyrköärender och Underwisningswerket. 2) Departementet fös
lustiticr- ock Police-ärend.r, 3) Departementet för Finans-, Handels-
vck Tullärender. Departementet för Landt-Militär-Staten. 5)
Departementet för Sjö-Militär-Staten ock) 0) Revisions. Departe-
mentet. Chef för hwarje af dessa är ett af de i Norge hemmawa.

rande Stats-Räd. Underordnade myndigheter äro: Amtmännen,
Bistoparne och Stifts-Öfwer-Rätterne (jfr. §. 2) m. fl.')

') Säsom: Norges Sperie>Bank, med detz 5 Filial-afdelningar,
Riks-Hospitalet. Tullwerket. Postwerket, Bergsstaten. Kongl.
Myntet, den förenade Militäre öck Ekonomiste Uppmätningen i
Norge, en Hamn» och Kanal-Direktör, en Fyr-Direktör och 2
Fyr-Inspektörer samt Chartcc Sigillata. Förwaltningen.



Afwen Norges äldsta historia är inswept i mörker; ty,
liksom andra folk i deras barndom, woro ocksä här de första
bebyggarne hwarkcn bctänkte pä, ej eller egandc medel att
för efterwcrlden uppteckna de, dem rörande händelser. Dessa
de märkligaste förwarades derföre i Muntliga qwäden och be-
rättelser eller s. t, sagor. Under århundradens lopp blcfwo
dessa icke blott stympade och ofullständiga — (emedan
de förtäljde icke om det allmänna, blott om enstilta perso-
ner, deras bedrifter och öden) — utan ock förändrade, när
enstilta omständigheter blifwit förgätna, andra ttllaggde samt
namn förbytte och stundom sjclfwa händelsen hänförd till olika

/ställen och tider, ja! hwcld flere personer utförd., tillagdt en
enda. De siesta af dessa sagor blcfwo, först efter Hrhundra-
dcns förlopp, samlade och omarbetade i Isländska Sagor.

Enligt dessa bcboddcs Norge i korntldcn af Tliussar.Troll, ock Dwergar (Finnar) samt Zothuner eller lötner
äswen kallade Resår och Jättar, för deras storlek ock styr-
ka. Det är satedcs sannolikt att Norge i äldsta tider warit
bcbodt af samma folkstammar fom Swerige. Dcsse woro
alla räa och wilda, men skola tidigt erhällit nägon bildning,
ordentligare statsförfattning och rcligionsbegrcpp. af inwan-
drande Oöther. Odin berättas hafwa, cifwen här, till regent
insatt en sin son. Sccming. Men länge förblcf ändock Lan-
det liksom en obekant ock frän det öfriga Skandinavien skild
wcrld. Att det war splittradt i mänga olika delar, hwar,
och cn bildande en Stat mcd cgcn rcgent och, att dcsse sed-
nare sins emellan förde ständiga kria, war nästan det enda
man wistte om Norge, tills, genom Inglinga-cittens uppträ-
dande, cn närmare gemenskap mcd dct öfriga Norden uppkom.

Om uppkomsten af namnet Norgc innehåller en Saga.
att dä en Qucnlandst Furste Thorris dotter Goa wid cn
midwintcrs-offcrfcst .örswunnit, dennes bröder — Nor och
Gor — blifwit utsända för att uppsöka henne. Gor stall

Ofwersigt af Norges Politiska Historia.
1. Hedniska Tldehwarfwet.
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dä ha dragit ästad sjöleds, Nor äter l.rndwägen. Dennefiall stutligc» funnit systern pä Odlandet gift mcd lotun-höfdingcn Hrolf Pä Berga, som bortfört hcnnc. Efter enmellan dem begge icke ärrande twckamp stall fred blifwitstutad, dä Hrolt behälltt Goa och sitt Rike Heidmörk (nwHcdcmarken), Gor sätt alla af honom inkräktade oar ochNor det öfriga Landet, ssm efter honom blef kallabt Norae(Norrige, Nors Rike). "

Efter dcssa furstars död delades Landet i mänga afhwarandra oberoende Riken, hwilkas drönar eller konungar
oupphörligt krigade dels mcd hwarandra ock dels med deefterhand uppkomna talrika s. k. Sjö- och Näs-Konungar,
hwilka icke hade annat att lefwa m. än att plundra de kimg»liggande ländernas kuster och smäkonuugarnes områden,
mer alla dessa slags konungar förökade sig, desto flere smä-ftctter uppstodo sä wäl genom ars och delningar som aenomeröfringar o. s. w.

Det af Olof Trätälja upptagna Wcrmland blef snart sästarkt bcfolkadt att. der uppkom hungersnöd, llndcrsätarne,som tillssrcfwo detta Olofs likgiltighet mot Gudarnc, innc-brände honom till ett försoningsoffer. Dä, det oaktadt, no-den icke upphörde, drog en del af folket wcstcrut öfwer Eda-ssogcn. föll oförwarandcs ini Solöer och stog ihjäl dcrwa-rande Konung Solve, hwars syster Solveig warit gift mcdOlof Da uppfostrades Olof Trätäljas yngste
Fa^nld Hwttben dos sin Morfader Konung HalfdanGuldtand och blef af folket wald till Konung. Genom art,giftermål och eröfringar stiftade sedan denne Harald ett mäk-

tigt nke t det Söndenfjeldste Norge; men efter hans dödstyckades detsamma äter. Hans söner delade det sig emellansom annat arf; Iwarssa och Sigurdsta ättlingar äfwensomKonungar i Alsheim (nw. Bohus-län) tillcgnade sig efter,
hand Vnglil.ga-ättcns besittningar. Härigenom blef densam-
ma alltmer förswagad och lyckades först efter Ragnar Lod-bro? ock hans söner att äter höja sitt anseende mcd i,ch genom
°Halfdan Smarte*), bwilken wid sin myndighetsälder för-nyade Inglinga-ättens anspräk pä dcst förlorade länder och

«N3.'

') Tillnamnet Swarte erhöll han för sitt swarta här. hwilket dentiden war en sällsynthet i Norden. Fadren. Kon. Gudreidhin Gamle, äfwen kallad Ve/ de slagt) K ongen inne-hade blott en del af Wingulmark ock blef. förrädifft afdagataqen
(82i) som det misitänttes, af sin andra geinäl Asa Storrä-da, som med sin ärsgamla son Harald flydde till sitt fäderne-rike Agder. der hon som förmyndare för sonen förde regeringen.
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mcd wapenmakt äterwcmn Williga delar*). Genom sina
äterwinningar lade Halfdan Swarte grunden till Norges
förenande till ett Rike; och, genom hans försorg fick Norge
fin första ordentligt författade lag, hwilken kungjordes och
antogs pä eller i närheten af Eidsvold, der Uplands Als-
herjartbing hölls, bwaraf den blifwit kallad Eids-evia Lov
eller Heidsivia Lov. Da Halfdan Swarte (är 86.'.) färda-
des frän ett gästabud pä Hadalcmd, drunknade han, 40 är
gammal, i Randsfjorden.

Harald l Halfdansson "*) war blott 10 är när före-
trädaren och fadrcn dog; förmpnderstavet uppdrogs ät hans
morbroder Guttorm, (dä endast 11, är;) som innehade det
till sin död omkring 886. Knappt war Halfdan Swarte död
förrän, med anledning af den unge och oerfarne förmyndaren
samt den ännu yngre Konungen, ett förbund stöts mellan
grannkonungar och prinsar i afsigt att ätcrwinna de länder,
hwilka Halfdan Swartc dem fräntagit. Men Guttorm före»
kom alla deras anläggningar ock dels öfwerwann, dels ned-
gjorde motständarnc. sa att Harald nästan sträv kom i besitt-
ning af största delen af det Söndenfjeldste Norge och ett
större Rike än, fadren innehaft. Härmed hade Harald mä-
hända lätit sig nöja, om.icke en i sig sjelf obetydlig omstän-
dighet gifwit hans wäckta ärelystnad ny eggclse. Harald
neml.. "friade till Kon. Eriks pä Hordaland dotter Gyda;
men hon gaf honom det stolta swar att, hon icke wille haf-
wa honom till man förr, än han för hennes stuld laggt hela
Norge stattstyldigt under sig. I följd af detta swar swor
Harald "wid den Gud, som honom skapat och rader öfwer-
allt, att hwarken läta klippa eller kamma sitt här förrän
han underlägg, sig hela Norge." Derpä gingo Guttorm
och Harald (867) mcd stor krigsmakt öfwcr Dovrc fjäll in i
Throndelagct ock foro. fram med eld och swärd, der Inbpg-

H°<»ld_H<>7
,7g'or 8«3.»_3.

") Harald, som någon tid uppfostrades hos en kämpe eller höfding.
wid namn Do fre, hwilken bodde pa det fjäll, som efter ho
nom säges fatt sitt namn, erhöll derstäbes underrättelsen om
fadrens död.

') Först drog Halfdan till Westfold. som han delade med sin broder
Olof; underlade sig sedan med wapenmakt Wingulmark, Mstfold,
Raumarike, hälften af Heidinark, »vidare Toten, Lands och Ha-
daland samt genom giftcrmäl Sogne Fylke, Ringerike och Tyri.
Hwarförutan det synes som Halfdan gjort sig till herre äfwen
öfwer Wermland, intill Klar-elfwen.
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garne icke godwilligt underkastade sig. Efter nägra träff-
ningar hade Harald undcrlaggt sig hela Throndclaget och
bemäktigade sig derpa (869) Nummcdalcn *). För att befä-
sta sig i sina nya besittningar, hade han gift sig med Hakon
Jarls dotter Asa och dröjt Nordanfjelds i 4 är*"), arbetan-
de under tiden pä att fä tillsammans cn flotta, med hw.lken
han sedan siulle kunna angripa det Wcftcnfjeldsie Norge.
Detta sednare mäste han för nägon tid uppskjuta, emedan,
under det han uppehöll sig i dct Throndhjemste, Swenske
Kon. Erik Wädcrhatt, under anspråk pä de delar af Norge
hwilka hans stamfader Sigurd Ring hade cgt, bemäkcigat
sig ej allenast Alfheim (nw. Bohuslän) utan äfwcn Wcrm-
land och Markerne (nw. Dalsland) samt nu hotade No-
merige, Westfold och Wingulmark. Dä uppdrog Harald föl-
swaret af det Nordenfjeldste at Hakon och begaf sig
med sin flotta söderut samt landade wid Tönsberg (871).
Efter åtskilliga träffningar blef Erik icke allenast fördrifwen
ifrän Wermland utan ock alla wester ifrän Wenern liggande
länder, som förr tillhört Norska Konungar, eröfradc. Scdan
han öfwer dessa fatt till Stäthällare morbrodren Guttorm,
begaf sig Harald (872) genom Oplandene till det Thrond-
hjemste, hwarcst, efter Hakon Jarls död, (872) ibland Thron-
derne utbrutit ett farligt uvpror. Delta dämpades (87»i)
genom hans seger wid Opdal. — Och derpa "") lade han
under sig Nordmöer ock Romsdal.n samt Söndmöer, gcnom
de blodiga fiöflagen (881,882) wid Solstjal""). emot Möre
Konungen Hunthiof och hans son Sölve Klofwe. Fjor-

') Räknades i fordna dagar till Halogalands Fylke, nuwarande
Nordlands Amt. Eröfting,ine underlättades bäde deraf att
Landet war styckadt mellan mänga Småkonungar, hwilka lägo
i oenighet med hwarandra, och af Haralds kloka förfaringssätt
att, pa förhand, sör sig winna nägra de mäktigaste undersåtar.
(l. ex. här Halogalands larlen Hakon Griotgarsson)
samt dels att frikostigt löna dem, som godwilligt gäfwo sig i
hans tjenst och dels att med stränghet beftandla dem, som mä>
ste twingas med swärdet. Alla sådan? twang han, utan anse»
ende till person, att till sig betala statt, hwarigenom de frie
Odalsmännen blefwo förnedrade till Leilcrndinger, förpettare.
De, som icke wille underkasta sig, mäste antingen benifwa sig pä
sjöröfweri eller utflytta (till lemtland, Helsingland och Island).

") Till sitt residens walde han det gamla larlasätet Hlade. i
närheten af nw. Throndhjem.

»»') Sedan han pä sin sida dragit Helsen Kettil Raum i
Romsdalen ock Rognwald den Mäktige, Jarl i Möre.
— Solstjiel, en liten ö strax norr om nw. Kristiansund.
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da (nuwarande Söndfjord) och Sogna Fylke eröfrades derpä
(88^). Dessa Haralds framgår,gar föranledde de ännu oluf-
wade furstarne') i det Westra- och Sunnan-jcl, st e Norge alt
sluta ett mbördcs förbund, för att rädda sig frän den dem
hotande faran. Härom underrättad drog Harald emot de
förbundne, hwilka han träffade, wäl rustade, i Hafursfjord
(nu Hafsvog, sirar S. om Stavanger), der (885) Harald
wann en afgöranve stger och mcd detsamma enwäldet öf-
wer Norge, hwareftcr, att sa hafwa uppsyllt sin cd, han
äktade Gyda. Terefter och pä ett gästabud hos Rcgnwald
Jarl, klippte denne Haralds nu i 10 är oklippta och okam-
made här, hwarwid larlen gaf honom lillnqmnct Härfager,
ehuru hans motståndare kallade honom Lufwe eller den
Lurfwige.

Genom de af Harald Härfager werkade förändringar**)
lvann wäl Norge i inre förkofran, men han sjelf icke dct
lugn, som han hade wantat sig; ty 1) war Harald twungen
att ständigt hälla sig i härnad emot de mänga misinöjdc,
som utflyttat och med deras sjöröfweri oroade Norska far-
wattncn och kusterna och 2) hwad ännu beswärligare för

') Pä Hordaland, Rogaland, Agder ock Thelemarken.
") Genom den första blef Norge ifrän flcre, med hwarandra i

strid liggande småstater ett samfäldt Rike. Mitznöjet ined
Haralds enwä.de föranledde talrika utflyttningar och folkminskning.
De flesta gamla Konungaflägter äfwensom annat storättadt folk.
som ej kunde förlika sig med sakernas nya ordning utflyttade:
men derig.nom fick ock Norfla Staten anledning att efterhand
utsträcka sitt »välde till It-land, Grönland, Färöarne, Oitney»
öarne (Ortalerne) Shetlandsöarne samt delar af Irland, Skott-
land och England, hwarjemte under namnet "Normanner" sä»
wäl Norcinän som Gw.nstar och Danstår, dock huswudsakligen
de förstnämnda, gjorde sig fruktanswärdt kända bäde pä Italiens,
Spaniens o<ch Frankrikes kuster. Ge» oin den andra llef Nor-
ge en läns-aristokrati. Harald nemligen indelade Lan-
det i Falken eller Distrikt och satte öfwer hwart och ett «n
Jarl, so»n skulle utöftva domsrätten efter lag och landsrätt
samt till sitt underhäll hafwa en tredjedel af skatten, men i krig
rn.erst.dja Kungen »ned bestämdt antal folk. Under hwcrje Jarl
sattes fyra eller färre H erfar: men dessas, de s. k. Höfd in-
ga i n e s eller Riksmännens sa wäl wärdighet som förlä-
nmgar öflvergingo icke till deras efterkommande säsom nägotarf,
i följd h.varaf icke heller nägon ärftlig adel uppkcm. Kun-
gen stod wäl i spetsen för tet hela, men Landets egendomar in-
nehades i förl aning af de förnämsta, rikaste eller mäktigaste
män och familier, af hwilka Kungen som oftast war mer ell.r
mindre beroende.
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honom blef det ncml.: att kunna hälla i tult sina mänga och
oroliga söner*), ät hwilka han, pä sitt 50:e är, säg sig twun-
gen att gifwa Konunganamn och mellan dem stifta Norge
pä det wilkor att, "de stulle hafwa balfwa inkomsten af hwar
sitt Fylke och i högsätet fä sitta ett steg högre än larlarne,
men ett steg under honom sjelf.'' Det oaktad, uteblef icke
anledning till stridigheter, ja! nära borgerliga krig, emedan
enhwar af sönerna ästundade andel i regeringen och traktade
efter Haralds thron. Sjelf bestämde ban denna ät Sonen
med lutländsta Prinsessan Ragnhild. Erik. Mätt af rege-
ringsbördan och tillika för att. under sin lifstid, kunna i
konnngawäldet befästa sin gunstling Erik, nedlade Harald
Härfagcr. wid 86 ärs ålder, regeringen och lefde sedan pä
sina stora gärdar samt dog (M!) 83'är gammal, (pä gär-
den Uugswaldsnäs pä Karmöcn i Stavanger Amt). Ha-
rald Härfagcr war dcn wackraftc man, den starkaste och stör-
ste till wcrt, dcn gifmildastc och manligaste, tillika slug,
tapper och erfaren i den tidens idrotter; men äregirig, häf.
tig. mitztänksaml oA »vällustig. Efter hans död' sönderföll
Riket äter.

Erik I hade redan innan fadren till honom afstod re-
geringen gjort sia förhatad i hela landet. Hatet emot ho-
nom minskades icke heller sedan. Erik war stark, tavper och
rast i sina företag; men derjcmte misitänksam, äregirig, grym
och framfusig. Hans blodiga framfart mot nägra ak bröder»
ne*") och ändra tillskyndade honom tillnamnet Blodyre.

') Harald Härfagcr stall hafwa haft t0 gemåler, 2N frillor och
mer än 20 söner, utom flcre döttrar. När, för att förekomma
strid om thronföljd.n, Harald (893) gifte sig med lutländffa
Prinsessan Ragnhild och dä nödgades öfwergifwa alla sina
inhemska gemäler samt tillika förklarade att den af Ragnhild
först födde son stulle blifwa hans thronarfwinge, dä stegrades
mismöjet bland de äldre sönerna, hwilka, genom deras mödrar,
tillhörde dels gamla Konunga- dels Landets manligaste larla-
flägter. Pa grund häraf gjorde de anspråk pa de länder, deras
stamfader innehaft. De. afsatte, till och med ihjelflogo fadrens
larlar.

") Uti Wiken och Westfold fördes Negeringen gemensamt af bro-
dern. Olof, »ned tillnamnet Geirstade-Alf, och Björn
den Starke, af de andre bröderne pä spe kallad Köpman
eller Farmand, för det han befattade sig m. d handel. Genom
sina förträffliga egenffaper tillwann han sig öfwerallt folkets kär-
lek, men deras ocksä brödernes afundsjuka. När, Erik af Björn
fordrade hälften af inkomsterna, som tillkom Öfwerkonungen,
men denne förklarade sig endast willig att säsom förut, erlägga
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(938-9 _3>.

Hans sinnelag mildrades icke af hans Gemål Gunhild*).
utan snarare uppretades, hwaraf följden blef att, Erck, af
undcrsätarne öfwcrgifwen, mäste ät en yngre broder lcmna
landet och ga i landsflykt (938), först till Orkneyöarne och
sedan till England, der, wid ett infall, han blef öfwerman-
nad och nedgjord (952).

Hakon Adelsteens Fostre, Harald Härfagers yngste
son**), war wid Fadrests doo ännu qwar i England; men

andel lika, som till fadren sjelf, blef Erik wred, öfwerföll Björn om
natten och, efter tappert motMnd, nedgjorde honom (929) pä
hans gärd S « heim »vid Tönsderg. När det blef bekant att
Erik blifwit satt till Öfwerkonung i hela Landet, satte sig, med
folkets samtycke, brödren Halfdan Swarte (933) i besitt-
ning af Konungasätet i Throndhjem samt Olof» Nestfold och
Wiken. Halfdan dog plötsligen (935) och Thronderna »valde i
hans ställe, brödren Sigrod. När Harald Härfager war död
lät Erik första att han med makt »ville göra gällande sin rätt till
enwäldet. Sigrod seglade da till Wiken för att samrada med
Olof om nödiga försvarsanstalter. Men, innan de hunno wid»
taga sädana, ofweiföU Erik dem wid Tönsberg (93?) och ned-
gjorde dem, efter tappert motständ,

») Gunhild »var dotter af en förnäm Helgelcendare, Ossur T o te,
som hade sändt henne till Finnmarken för att inlära trolldoms-
konster, hwilka oä ansägos haswa sitt hemsäte derstädes, h»var-
ifrån ock Erik hemförde henne som sin gemäl. Gunhild stildiassom falst, trolös mot sina wänner, girig, mihtäntsam, illslu-g
och grym. Af henne beherrstades helt och hållet Erit, som med
henne hade 7 söner, hwaraf hon allmänt benämndes Kun g a»
modren. Sä snart Gunhild försporde Eriks fall, begaf hon
sig med 5 sina söner äter till Orkneyöarne, der de lefde af
sjöröfweri tills de (kanste 957) bleftvo emottagne afDanste Kon.
Harald Blätand, hos hwilken förut den äldste af Gunhilds Sö-
ner, Harald, uppfostrats.

»») Drottning Ragnhild dog redan 896 eller 897. Och efterRikels
delning dä Harald Härfager höll sitt hof pa sina mänga gärdar,
war der ibland de tjenstgörande ett för sm flönhet utmärkt frun-
timmer, Thora Morsterstang, med hwilken han »vid 79
ars älder astade en Son. Nä» tiden kom att hon stulle föda,
anförtrodde hon sig ät Hakon Griolgardsson Jarls son Sigurd
Jarl, som ätföljde henne ifrän hennes födelseort Morster-
ön (i Söndre Bergenhuus Amt) för att resa till Scr m (Seims
S. wid Lyngre-fjord) der Harald dä bodde; men under »vägen
mäste de taga i land och gossen föddes samt wattenöstes af Si-
gurd Jarl. som namngaf honom efter sin fader och stället blef
sedan bekant under namn af Hatonshelle (strar S. om
Alvöen. i S. Bergenhuus Amt). Denne Hakon, den sedan sa
berömda Hakon Adelsteens Fostre, uppfödd.. hos Modren, blef
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sä snart underrättelsen om dödsfallet hunnit till honom, bör-
jade han bereda sig till afresa för att göra anspråk pä del i
arfwet efter fadren. Med understöd af Engelska Konungen
Adclstecn afseglade han (hösten 937). Efter att hafwa utstätt
en swär storm kom han in under Wiken. Der sick han wcta
brödernes öde och att Kon. Erik war sjelf der tillstädes.
Efter ett fruktlöst försök till förlikning med Erik, begaf sig
Hakon mcd sin flotta till Throndhjem och wann, mcd till-
hjclp af Sigurd Jarl, (som dä ansågs för den klokaste man
i Norge och war dcn mäktigaste i Throndelaget), pH sin sida
Throndcrne, sa mycket lättare som han läfwade gifwa bön-
derne äter dcn odal, som fadren dem fråntagit. Ryktet om
detta spridde sig som en löpeld till Fylkcna SunnanfMs och
Inbyggarne i dem följde sträv Thronbernes föredöme. När
sä tillika Erik Vlody.re säg sig twungen alt rymma Landet
blef bet Hakon cn lätt sak att sätta sig i besittning af hela
Riket. De första nitton aren af Hakons regering „)öt Nor-
ge en nästan oafbrutcn fred, hwilken han begagnade till
Landets uppkomst, att tillwägabringa flcre inrättningar"),
hwilka förskaffade honom tillnamnet den Gode. Genom
klokhet förmädd? han (941) lemtländningarne och (943) en
del af Hclsingarne att friwilligt erkänna Norskt öfwerwälde
ocb twang med swä.d Wermländningarne äter till lydnad,
wid hwilket tillfälle han ock stall brandflatiat samt underlaggt
sig.en del af Westergotland. — I England döpt och uppfödd
i kristna tron, ansåg Hakon för sin pligt att densamma i sitt
Rike införa. Wisligcn döljande denna sin afsigt tilldesi han
anlag sig säker pa thronen och under flcre är .vidtagande
förberedelser, började han detta sitt werk i Möre och Roms>

sedan af Harald, owiht af hwad anledning, öfwersänd till Eng-
land, der han uppfostrades af och hos den ryktbare Kon. Abel-
steen som höll honom kär som egen Son.

*) Efter farfadrens exempel lät han de kunnigaste män samla, ge-
nomgå och förbättra lagarna. Sålunda uppkom Gulathings-
lov (940). sä kallad efter tingstället Gaulom eller Gulöe,
en ö i Gulens' Skeppslag af Nordre Bergenhuus Amt, hwilken
blef gällande för nuwarande Bergens Stift, Ryfylke och Agder,
eller mellan Stat-udden och nu s. k. Sire -A ae i Kristian-
sands Stift, som kallades Gulöethingslaget, widare Froste-
things-Lov (9t<) sa kallad af det gamla Thin.Mllet
Fr ost o eller Frosten, 2 mil NO. frän Vrondhjem i Fro-
stens Pr. gjeld, gällande för Throndelaget. Kon Hakon icke
blott utfärdade lagar, han »vakade ock öfwer d.ras ef.erlefn.d,
hwarjemte genom kloka ock, ändamålsenliga anstalter handelns
säkerhet och flor befordrades.
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dalen. Men dä Inbpggarne hänflöto hans uppmaning till
Tbronderne, beramades ett Alshärjarthing pä Frosto. Här
föreslog han (956) böndernc att antaga den nya läran, men
han rönte icke allenast det häftigaste motständ sä att saken
fick för den gängen förfalla, (Sigurd Jarl war neml. en
ifrig afgudadvrlare), utan han led sednare pä aret först wid
Hlade till och med den förödmiukelsen att nödgas med bönder-
nc deltaga i deras stora offerfest och sedan wid Mcere (i Spa-
reboe Pr.gjeld) der, wid Indthrondernes Julhögtid, han mä-
ste foga sig efter bönderne och äta nägra munnar häftlefwer *)

samt dricka okorsade alla de bägare, som bönderne ät honom
iskänkte. Häröfwer uppbragtes Hakon, sä att han blef be-
tänkt pä att med wäld twinga folket och ett borgerligt krig
syntes förestä. Men lvckligtwis fingo bäde kungen och bön-
derne annat att tänka pä. Understödde afDcmsta Kon. Ha»raid Blätcmd försökte Erik Blodpre's, eller wanligare Gun-
hilds söner att störta Hakon; men ledo fullkomligt nederlag
först wid Augwaldsncis (957) **) ock aret derpä wid Ra-
starkalf (sannolikt nuwarcmde ön Lilla Ristöe, i Herröe
Pr.gjeld i Söndmör). Derefter fick Hakon wara i fred för
dem 5 eller 6 är och begagnade bcm denna tid att försäkra
Riket mot plötsliga anfall ""). Men Gunhilds söner, wäl
wetande att de med Hakon iugenting kunde uträtta om ej
genom öfwerrumpling, smögo sig (936) wäl utrustade frän
Danmark och, genom spejare underrättade hwar Kon. Hakon

') Att äta nägot af häst ansågs af den tidens kristne säsom swära
syndigt.

") För att flydda landet mot framtida öfwerrumplingar indelade
nu Kon. Hakon hela Landet i 2 distrikt, neml. ett Land- och
ett Sjö-distrikt. Till det sednare lades öarne och tusterne samt
af fasta landet längs elfwar och floder sä längt som de woro
segelbara eller låren gick opp. Detta distrikt indelades sedan i
Skeppslag, allt efter Fylkernas storlek och, stola de samma wa-
rit inalles 3NO. Wid fiendtligt anfall stulle de utrusta och be-
manna hwar sitt stepp, hwars storlek och besättning samt pro-
viantering m. m. war noga bestämd. Det wisade sig snart att
denna anordning ej war tillräcklig.

"') Längs kusterna och hela fjällsträckningen uppsattes pa tjenliga
ställen wärdkäsar hwilka skulle itändas sä snart en fiende wisade
sig. Men genom den tidens manliga sjöröfwar»anfall förorsa-
kades härwid ofta ett blindt allarm öfwer hela Riket, hwadan,
pä folkets klagomal, Kungen satte swärt straff för enhwar. som
öfwerbewistes att utan nödwändighet hafwa tändt en wärdlase.
Deras följde att bewakningen wid dem blef för marfan» att tän-
da och detta igen befordrade Gunhild-sönernas öfwerrumpling.
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war, sökte de sig in ock öfwerrastade honom ber han uppe-
höll sig pä sin gärd Fitie (Fitjom) (ä Storöen, n. om
Bömmclfjord och i Söndhorölehn). Ehuru oförberedd och
hafwande sä liten styrka hos sig att fiendens war 6 till 7
gängor större, segrade dock Kon. Hakon, men blef under
förföljandet, dödligt särad nedanför a_.eln. Dä ingen kunde
förbinda säret och Konungen kände sig afmattas och han wille
blifwa förd till sin gärd Alrekstad, (sträv utanför Bergen),
men han pä färden dit blef alldeles afmattad, mäste han
landsättas wid Hakonshelle, der han kort derpä ändade sitt
lif pa samma ställe der han föddes, erkänd att hafwa warit
"Norges yppersta och älstwärdafte Konung, saknad och be-
gråten af bädc wän och owän och hwars like Norge aldrig
stulle fä se." När Hakon kände sitt slut nalkas tillkallade
han fina wänner och förklarade att, dä han icke hade nägonson efter sig, Riket stulle tillfalla Erik Blodyrc's söner. Sä
.snart de 5 ännu qwarlefwande Erik Blodyres söners för»

« sport Kon. Hakons död och erfarit att han testamenterat dem
t-Riket, hastade de och deras moder till Norge, som utan
motställd tillföll dem. De synas hafwa mcd samma slags
myndighet samtligc fört regeringen, dock war Harald, säsom
den äldste, pä wisit sätt att anse som stägtens öfwcrhufwud
och som öfwerkonung. fastän, i det hela, det war den rege-
ringssjuka Gunhild som hade mest att säga. Wid denna ti-
den herrstade i Norge som regentcr: Harald Härfagers son-
söner'") Trygwe Olofsson i östra delen af Viken eller
Austfold och Gudrod Vjörnsson i Westwld tillika mcd till-
gränsande länder; i Throndelaget och Helgeland regerade Sigurd
Hakonsson Jarl samt pä Oplandene flere Konungar, fä att
man kan räkna att, i början, mer än hälften af Riket war
ifrän Eriks Söner. Wintcrn efter Hakon I:» död flöts wäl
emellan alla dessa elr förlikning, men ingen trodde ändock
vä den andra och Gunhild "Konungamodren" bara yrkade
vä att söncrne stulle tillegna sig Riket odeladt. För att
hinna detta mät, wägade de icke gä öppet tillwäga; lift mä-
ste anwändas. Sigurd Jarl, som war den farligaste och
mäktigaste motständaren, blef första föremälet. Och med

Harald II «iil««'
Enl Vlody^s

'«..—.78.'

') Harald. Ragnfrod. Erling, Gudrod och Sigurd Slefa.
") Kon. Olof Haraldsson hade sjelf en son Trygwe och till upp-

fostran hos sig Björn Köpmans son Gudrod. Wid Erik Blod-
yxes lömsta öfwerfall wid Tönsberg flydde desse undan till Op-
landene. De gäfwo sig (937) till Hakon Adelsteen, erhöllo af
honom Konunganamn samt de länder, Harald Härfager gifwit
deras fäder, dock sä, att Hakon förbehöll sig sjelf skatten.
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biträde af hans egen broder Griotgard lyckades det dem
(965) att innebrcinna Sigurd. Men derigenom kommo de
mälet icke ändock närmare; ty, wid underrättelsen om Si-
gurds död gjorde hela Throndelaget uppror och walde till
höfding, i fadrens ställe, hans dä 20-ärige son Hakon.
Krig uppkom, men Hakon föriwarade sig sä, att Eriks Söner
i 3 är icke hade nägon inkomst af det Throndhjemfle. Folketpä begge sidor, utledset wid den inhemska fejden, trädde
emellan sä att fred slutades (968) pä de wilkor att Hakon
stulle behälla allt, hwad fadren innehaft, men betala Konun-
garne lika afgift, som före dem Kon. Hakon uppburit *).
Den sluge Hakon Jarl, som icke mycket trodde pä Konungarne
lärer (förmodligen 969) fördenskull besökt Kon. Harald Blä-
tand, som blifwit misinöjd med Harald Gräfäll, emedan han
icke wisat sig nog tacksam.

Pä äterresan tog Hakon wägen genom Oplandene, sam-
manträffade och stöt pä Hedemarken förbund med Konung
Tryggwe och Gudrod Björnson samt däwarande Ncgcnten i
Gudbrandsdalcn, Dale-Gudvrand. Gunhild och'hennes
Söner, sä snart de härom fingo underrättelse, mitztänkande
att det gällde dem, bestöto att förekomma de förbundne, ge-
nom deras undcmrödjande. Sä blef Tryggwe (970) lömskt
nedgjord, pä Sotenäs (7 Bohus) och, nästan samtidigt,
Gudrod, wid Tönsberg. Aret derpä seglade de norrut för
att angripa Hakon. Denne rustade sig för att mottaga dem,
röfwade och plundrade i Möre och Nomsdalen; men, sedan
han genom spejare förnummit att han war Konungarne un-
derlägsen, fann han för godt att taga till flykten och seglade
af till Danmark. Konungarne satte sig strar i besittning af
Throndelaget, der Gndrod jemte Sigurd Steka stadnade och
förde regeringen. Ester att (om sommarn 972) drifwit sjö-
röfwcri t Östersjön, bestöt Hakon att äterwända till det
Throndhjemfle, hwarföre han lade till wid Helstnglandskusten
och tägade .vidare genom lemtland och öfwer Kölen. Sä

*) Sannolikt war det wid denna tid, som Harald fick tillnamnet
Graafell (Gräfäll), a. den anledning att wid Hordaland,
der Harald bodde, lade till ett Isländskt stepp. lastadt med
Vaarfeller, d. w. s. sjömanskofter af färstinn, sä beredda
att ullen satt qwar; när stepparen icke fick afsättning, beklagade
han sig för Kon. Harald, som lofwade hjelpa honom och till
den ändan gick om bord för att sjelf handla. Skepparen skänk-
te honom en gra Vaarfell, hwilken Harald pätog, hwarefter
försäljningen gick rastt dels till Konungens följe och dels till
andra.
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snart han kom in i landet, föll folket honom sä allmänt till
att Gunhilds söner icke funno rädligt att försöka sig med
honom, utan drogo undan. Dock öfwergaf Hakon*) (975)
äter Norge och seglade tillbaka till Danmark. Sä snart
Hakon war borta togo Harald och hans bröder, utan mot-
stånd det Throndhjemfie. Men deras okloka wäldsamhet, de-
ras girighet samt missaktning för landets gudalära och lagar
i förening med en inträffad swär hungersnöd, gjorde dem
snart förhatliga. Af en förnärmad mäktig man, Torkel Klyp-
Herse, genomborrades (975) Sigurd Slefa wid sjelfwa dryc-
kesbordet och mot brödren Erling grepo Thronderne till wa-
pen samt slog» honom ihjäl (976). I Danmark stämplade
under tiden Hakon och lyckades öfwertala Harald Blätand
att (97?) dit locka Harald Gräfäll, som, pä Hakons anstiftan
och under löfte om Norge, af Harald Vlätands brorsonGuld-Harald öfwerrastades och nedgjordes s. a. wid eller
i Liimfjorden. Men kort derpä uppträdde Hakon, tog Guld-
Harald tillfånga och upphängde honom i en galge säsomfrebsstörare och kungamördare.

Genom Harald Gräfälls urwcigenrödjcmde kom wäl Ha-
lon ett stort steg närmare sitt mäl, Norges besittning. Men
ännu war för detta mycket ogjordt, ty ännu funnos qwar
twä af Erik Blodyres söner jemte Gunhild sjelf. I följd afaftal mellan Harald Blätand och Hakon*") affegladc (978)
den förre, ätföljd af mänga utflyttade Norrmän, ibland an-
dra den utmärkte Harald Grcenste'"). När Harald ankom
till Viken gaf sig allt folt under honom och satte han derpä
Harald Grcenste till Kon. öfwer Veftfold, Vingulmark, Agder
och allt land ända till Lindesnces, med samma rättigheter,som hans förfäder Riket innehaft; öfwer den öfriga delen
af Viken intill Götaelf, satte han sin Son Swen trll Stat-

') OwiDt är af hwilken anledning; ant. i följd af förpligtelse att
bistä Danfla Kon., som nu rakat i stridigheter med Tysta Kej-
saren, eller af försigtighet att undkomma Kungasönerna, hwilka
Hakon i intet fall kunde tro pä.

") Harald Blätand stulle hela Norge underläggas och Hakon blifwa
hans Jarl. mot statt af _U0 marker guld och 60falkar ell. hökar.

'") Denne war en son Gudrod Björnsson och uppfostrades pä
Groenland d. w. s. Bratsberg, Tellemarken, Sigdal iBudfle-ruds Amt och kringliggande trakt; af uppfostringsställets namn
sick han ock tillnamnet Grcenste. Wid fadrens död, endast l2
3r gammal, flyttade han till Swerige och gaf sig der i den mäk-
tige Skoglar Tostes följe ock återkom till Norge först nu (978)
l förening med Hakon Jarl och Harald Blätand.
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Sedan Harald Blaatand träffat sina anstalter omH_
Norge äterwände han till Danmark. Med undantag af ti-
teln,öfwertonung och den ärliga statt, som Hakon stulle gif-
wa, war det litet eller intet som Harald behöll för sig. fä
att Hakon Jarl war dä den mäktigaste i Norge. Emedan
han äterupprattade den Odinfla Gudstjensten, hunger ock dyr
tid upphörde samt i stället goda är och rikt siste inträffade,
sä gaf folket honom tillnamnet den Gode. Wälkom Ragn-
frod Eriklon äter till Norge (979) och tog, efter en härd
strid mcd Hakon pä norra kusten af Söndmöer, fast fot i
Norge'"*); men kunde der bibehälla sig blott inpä följande
äret, dä Hakon med cn samlad större flotta uppsökte och slog
honom, hwarcfter han mäste för alltid lemna landet. Dels
i följd af förpligtelse och dels för att göra sig fri frän statt»
skyldigheten till Danmark drog Hakon Jarl twännc gängor
(986. 989) till Kon. Haralds biständ mot TM Kejsaren.
Wid sista tillfället lyckades han i sin förut tillbakahällna as-
sist att befria sig ifrän Kon. Haralds öfwerhöghet; men blef
ock genom vennes tillställning twungen att lata döpa sig och
lo^wa medtaga katolska prester till Norge för kristendomens
utbredande. Men, wid gynnsam wind landsatte Hakon de
pätrugade preftcrna, seglade af och blef, till Norge hcmkom-
men/sjelf cn ifrigare afgudadyrkarc än förut.

hällare. Till Hakon Jarl öfwerlemnade han. förutan det
Throndhjemste, allt land ifrän Lindesnoes intill Throndhjem *).

som likwäl först mast. cröfras, ty ännu lefde Gunhild med
twä sina söner. Dcsse sökte wäl sätta sig i förswarsständ
emot Hakon, men mäste likwäl (978) berga sig med flykten
till Or.n-yöarne, helst allt fottet tillföll Halon. som lofwade
widmakthälla dcn gamla offergudstjensten.

>_i.«,..msm,

>„>..-^-_.„>

M""'
<^-»n>

Att Hakon Jarl lyckats befria Norge frän Danskt öfwer-
herrskap och sjelf tillcgna sig regeringen, lärer mellertid Ha-
rald Blaatand sett icke med godt öga. lika litel som Hakons
affall frän kristendomen. Derföre gick han (989 el. 990) med
betydlig flotta öfwer till Norge; dock uträttade han icke an-
nat än kustplundringar och äterwände sä till Danmark. När
Harald Blaatand (991) omkommit i borgerligt krig mot sin
egen son, Swen, mcd tillnamnet Twestägg och denne sedan

") I Fjorda Fylke, Gogn. Hörda- och Rogaland.

') Omfattande de 7 Fylkena Rogaland, Hordaland. Gogn, Fjorda.
Söndmöer, Romsbalen och Nordmöer.

b_'-_ i^,»».
^7.H"'i^
' z,iot-la'.'"'
"_!"<>.,
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intagit fadrens thron. kom Harald i en farligare belägenhet
derigenom, att de ryktbare lomswikingarne"), pä Swens
tillställning, företogo ett tag till Norge i afsigt att störtaHakon. Detta det ryktbara si k. lomswikingataget före-
togs ar 993 under däwarande höfdingen Slgwald Jarl;
men ehuru afsigten war att öfwerrumpla Hakon, kunde
lomswikingarnc icke afwika frän deras sedwänja att röfwaoch plundra, hwadcm Hakon fick tid att widtaga förswarsan-ftalter, sä att han wäl rustad mötte dem (994) j Hjör»
ungawaag (nu Liewaag, en dugt af Storefjorden i HareidsPr.gld) der dä i 5 dagar hölls ett af Nordens skarpaste ochblodigaste sjöstag, i hwilket Hakon, med huswudsatligt biträ-
de af sin tappre son Erik, wcmn en afgörcmde seger. — Efter
detta säker i sin besittning af landet och förlitande sig pä det
stora anseende, han numera .vunnit, aflade Hakon sin förutantagna och inöfwade forställning samt blef stolt, högmodig,
härd, girig och isynnerhet lösaktig, hwarigenom han gjordesig sä hatad att a) folket bytte om hans förut gifna tillnamn
till det den Onde och b) Thronderne gjorde ett allmäntuppror emot honom, till följe hwaraf han mäste fly undan
och dölja sig. Han blef dock, af sin egen träl, uti en grop
under en swinstia'") med knif ihjälstungen (995).

")lomsborg war en Dansk koloni, anlaggd af Kon. Harald Wlaa»
tand pä ön Usedom och beher_sta.es en tid af Styrbjörn Starke.
Af den namnkunnige och tappre höfdingen Pa Ina to ke blefden ombildad lill en mycket stark fästning och försedd med egna
lagar, hwilka alla gingo ut pä att göra kolonien till en mäktigsjölöfwarestat.

")Hakon, ensam med sin träl, Kaiker, tog, wid Throndernes upp.
resning, sin tillflykt till sin gamla älskarinna Thora, pä gär-
den Rimol (nu Romul) i Melhus S., hwilken gjorde allt föratt dölja honom. Det rädet antogs som bäst att, i hast uppta-
ga en grop under en swinstia, i hwilken Hakon och Karker stulle
gömmas. Knappt hade Hakon med Thora »verkställt sina försigtig-hetsmätt, förrän Thronderne med Olof Trygwefon i spetsen in»
funno sig. Efter noggrann, fast fruktlös undersökning talade Oloftill folket och utlofwade en kunglig belöning till den, som öfwer-lemnade honom Hakon lefmande eller död. Detta hörde däd«
Hakon Jarl och trälen. Olof drog »ned sitt folk bort och motmorgonen, när Hakon öfwerwäldigats af sömnen, »verkställde
Kaiker sitt däd. lockad af den utlofwade belöningen. När Kar.
ler dagen derpä »vid Hlade öfwerlemnade Hakons afsturna huf-wud^ lät Olof strax utföra och halshugga honom, för det hanförradt sin Herre.
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Olof I Trygwefon*), war 26 är när han äter an» ?'°"^"Qlände till Norge och genom Hakon Jarls urwägenrödjande,'""
han kom i besittning af Riket. Undan för honom begäfwo

') Denne det gamla Nordens mest beryktade hjelte hade en lefnadlika full af äfwentyr och bragder som han af naturen war fri-
kostigt utrustad med bäde själs- och ..oppsförmögenheter. När
Konung Trygwe blef nedgjord af Gunhilds föner ansäg hans Enka.Drottning Astrid, radlignst att fly undan Drottn. Gunhild
och hennes söner. Medtagande alla sina dyrbarheter och ledsa.
gad af sin fosterfader, Thorolf Luseskägg, samt nägra
trogna män, hwilka jemt woro utomkring för att utforska hwadhennes fiender mande förehafwa, färdades Astrid och Thorolf pä
afsides wägar. När de sä kommit rill Randsfjorden war tiden
inne för Astrid att föda och, för mera säkerhet, begaf hon sig dä
ut pä en holme i sjön der hon (970) födde ett gossebarn, somThorolf wattenöfte^och kallade Olof, efter farfadren/ Intill hö.sten dolde de sig pä holmen, men gömde sig öfwer wintern hos
Astrids fader, Erik, pä gärden Obrestad pa Icrdderen. Men. dä
mellertid Gunhild fatt nys om Astrids nedkomst ock »vistelseort
samt gjorde försök att under stenfagra förewändningar fä till sig
hemta den unge Olof, sände Erik i hemlighet bäde modren ochsonen m. fl. till en sin wän Hakon den Gamle i Swerige.Dä Gunhild ändock försökt? att, med Kon. Erik Segerfälts till-
hjelp. härifrän bekomma Olof, och Astrid icke längre sag sig säker,
begaf hon sig med sonen pä wäg till Gardarike (det egentl.
Rytzlcmd). der hennes broder Sigurd innehade en hedersvost i
Storfursten Wladimirs tjcnst. Men under farten öfwer Öster-
sjön bleflvo de öswerfallne af sjöröfware, som gjorde dem alla
till flafwar och delade allt mellan sig. Olof tillika mcd Thorolfoch hans son Thorg ils blefwo derpä sälde till en Esthlän-
dåre. Klert on. Denne flög ihjäl Thorolf. emedan han ansäg
honom oduglig till arbete och sälde, for en bock begge gossarne
till en wid namn Klei ko i< som äter sälde dem till en, som
het Reas. hwilken fattade kärlek för Olof och lät uppfostra honomsom egen son. Dä Olof warit omkr. 0 är i Esthland, kom dit
den ofwannämde Sigurd för att i Wladimirs namn upvbära
skatterna och blef wid detta tillfälle uppmärksam pä Olof, hwarsowanliga uttal gas honom anledning att närmare göra sig un-
derrättad om gossen. Dä Sigurd derwid uppdagade att denne
war hans egen systerson, köpte han honom och Thorgils frie ocl)
tog dem med sig, dock döljande deras härkomst. Men dä Olof,
efter nägon tid. va torget mötte den ofwannämnde Klerkon ock
upptänd af hämnd sprang till och klös hans hufwud mcd en litenyre, som han hade i hand.n. mäste han, för att rädda hans liftaga sin tillflykt till Wladimirs gemäl, genom hwars godhetOloficke allenast blef friköpt frän det straff, till hwilket han gjortsig skyldig, utan ock. sedan hans härkomst och öden blifwit kända,
utwerkade att Wladimir sjelf tog sig gossen an och lät i allt upp-
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sig Hakons qwarlefwande söner (Erik Jarl och Swen) jcmte
deras ftägtingar och wänner, sötande sig fristad i Swerige
hos Kon. Olof Skötkonung, som tog dem wäl emot.

fostra honom som en Konungason. Dä Olof war 13 är gaf
Wladimir honom en flotta och lät honom gä ut pä sjöröfweri.
För sina krigiska bedrifter utnämnde Storfursten honom till sin
Landuwrnsmand. Men »ned allt detta fick Olof sä mänga af»
undsmän, särdeles bland de inföode, att han sökte och erhöll .ill»
lätelse att resa hem till sitt fädernesland. Med sina stepp seg-
lade han (935 ell. 936) ut i Östersjön och dref sjöröfweri. Om-
sider kom han till det s. k. Ost-Wenden (en del af nw.
Pommern), gaf sig der ut för en köpman, Olihin Girdske
d. ä. Ga.dankiste. Men det röjde sig snart att han »var mer,
än han gaf sig ut>för och, sedan han lätit öfweitc,la sig att der-
städes öfwerwintra, äktade han regentinnan Geira, dotter af
Polska Konungen Burislef. När Geira (933) dog, öfwer-
gaf Olof, af sorg, Wenden för att äterwända till Gardalikc.
Men under resan dit gick han i land nagonstädes pä Danfla ku-
sterna och föröfwade strandhugg. Härigenom rakade Olof i sa
stor fara för de uppretade inbyggarne att, han dä stall hafwagjort ett löfte att antaga kristna läran, om han med lifwet slapp
derifrän. Kort derpa begaf han sig pa sjörösweri i Östersjön
och bistod (989) Tysta KVjsaren emot Kon. Harald Blätand _ch
Hakon Jarl, da han fick tillfälle att hämnas pä dessa sina mot-
ståndare. Derefter stall Olof nägon tid uppehållit sig i Wenden
och derifrän fortsatt sitt störöfweri; men dä Östersjön snart bl>f
honom för träng seglade han ät Westerhafwet (Nordsjön) och
härjade längs kusterna af Sacksen, F.icsland och Flandern och
plundrade (991) i England samt tillfogade Kon. Cthelred i Es-
ser ett sa stort nederlag att, för att rädda landet, han med IN,I>UO
pund silswer och guld mäste kcpa sig fred. Sedan besökte Olof
Northumbe.land, kusterna af Skottland, öarne i Westerhafwet
och Irland, der han likaledes stössade och brände. Derifrän äm-
nade han sig (993) äter till England, men blef stormdliswen till
Syllingar, öar (nu Scilly-öarne), der han kom i bekant-
skap med en munk, som förstod med spådomar sä taga Olof att
han lät döpa sig tillika »ned hela sitt följe. Redan i Gardarike
och i Wenden i^all Olof blifwit bekant med kristna läran, men
för att blifwa rätt underwisad dröjde han nägon tid hos munken.
Om hösten s. ä. ankom Olof äter till England, der han lat
kalla sig Oli hinAugdi (den rike) och. (förmodligen i Nor-
thumderland) äktade Dublinsta Konungens Syster, Gyd a. När,
efter lomswikingarnes nederlag i Hjörungawaag, Kon. Swen
Twestägg, för att uppfylla sitt »vid fadiens arföl gjorda löfte,
(994) anföll Kon. Ethelred, gjorde Olof med honom gemen-
sam sak. Med eld och swärd härjade de i flere af östra Eng-
lands provinser, till och med långt in i landet, sä att Ethel-
red mäste »ned lö.OUl) pund silfwer förmå dem upphöra med
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Olof, som frän yngre är blifwit bekant med och sedan
underwisad i kristna läran och densamma sjelf antagit, gjor-
de nu till sina bemödandens förnämsta mäl det, att i hela
det ännu hedniska Norge införa Kristendomen. För att upp-
nå detta mal begagnade han, efterhand'') och i olika Fylken
samt efter omständigheterna, sa wäl öfwertalanden, gäfwor
och löften som hot och wäld, ja! till och med afstywcickande
grymheter. Genom detta falska religionsnit drog Olof öfwer

sina ödeläggelser och lofwa att lemna Riket. I början af föl-
jande aret stiljde sig Olof ifrän Swen och ingick förlikning med
Kon. Ethelre., af hwilken han erhöll stora föränngar mot löfte
att aldrig mer angripa England. Dessa förhällanden blefwo
pä engllng sannolika hufwudorsaken till owänstapen mellan Olof
och Swen samt ett förwällande till den förres död. — Emeller-
tid hade ryktet om Olofs hjeltebedrifter hunnit Hakon Jarls öron
och gifwit honom stora anledningar att efterforsta om densamme
stulle »vara nägon befarad ättling af den i Norge sä högt älskade Ha-
rald Härfager. Fördenfluld cnsände han till Dublin sin förtro-
ligaste »vän, Thorer Klak med uppdrag att söka antingen
locka med sig till Norge den fruktade pretendenten eller ock brin-
ga honom om lift» et. Genom att reta Olofs äregirighet lycka-
des Thorer Klak förmä honom att samtidigt med sig afsegla till
Norge, der de omsider ankrade under Agdencrs »vid inloppet till
Trondhjems-fjorden och 4 mil ifrän Hlade. Begge gingo i land
för ömsesidiga utforskningar; »nen under Thorers fränwaro hade
sakernas ställning för Hakon Jarl alldeles förändrat sig och strax
efter landstigningen hade Olof erfarit det genom Thorer utfölda
listiga anslaget mot sig. Olof lät genast derefter nedhugga
Thorer och styndade sjelf meo flottan till Hlade dit allmo-
gen frän alla kanter strömmade ttll och utropade honom till
Konung.

) Början gjordes (9!.6) med Viken, emedan Olof der had, män-
ga sina anhöriga och fördenfluld kunde hoppas pa framgäng;
derpä följde (997) Rogaland, Hordaland, Sogn, Fjordene, Sönd-
möer, Romsdalcn och Nordmöer. S. a. nedbröts afgudatem-
plet pä Hlade och borttogos alla detz prydnader samt försök gjor-
des att kristna Thronderne; men bönderne samlade sig emot Olof
sä manstarke att han »näste inställa allt »vidare tillgörande.
Derefter seglade han äter till Viken och beqaf siq (.vintern
997—998) till Ringerike. som dä kristnades. Men, af hans om-
wändelsewerk »var sä godt som intet ännu uträttad., sä länge
Trondelagen icke underlastadt sig hans »vilja. Men (998) efter
ett fruktlöst försök pä Frostething, lyckades detta, genom ett
listigt hot pa Mcere sommarthing. Helgeland kristnades är 999.
Sitt omwändelsenit sträckt? Olof äfwen utom Norge; Island,
efter flere föregäende försök, kristnades 998—999 och samtidigt
Färöarne och Grönland.
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sitt namn och minne en stugga, förutan hwilken de stulle halyst som de herrligaste ftjernör pä Nordens hjcltehimmel. —

Mot llntet af är '997 hade Olof beslutat att fria till Swcn-
sta En.cdrottningen Sigrid Storräda, som dä bodde pä sina
gods i Wcsterqötland. Sändebud sändes till henne och, dä
Sigrid w^ade sig icke obenägen.beramades ett möte dem emellan
i Kongahall. Detta försiggick äret derpä och gift-vmalet be-
slutades; men dä Olof icke blott enwist och förgäfwes yrkade
pä att Sigrid stulle antaga den kristna tron, utan han ock
derpä bäde med ord och gcrning förolämpade henne, tillin-
tetgjordes sä wäl giftcrmälsförslaget som ock en ytterligare
grnnd lades till Olofs undergäng, enligt Sigrids hotelse
wid ssiljsmessan "att detta hans uppförande engang stulle
kosta honom lifwet." — Sä snart Olof ifrån Mcrrething
ätcrkom till Hlade, tät han uppföra hus och utdela tomter
pä sidorna ak Nid-elfwen och wid utloppet (Ooscn) tillika
förordnande att der stnllc wara en Kiöbstad, hwarigenom
(998) grunden lades till det gamla Nidaros eller nuwarandc
Throndhjem. Pä hösten s. 5r gifte sig Olof med Thyra.
svster till Danske Kon. Swen Twestägg. men emot dennes
bäde wctstap och wilja, bwilket blef en ny orsak till Olofs
undergäng. Under det Olof (999) war pä sitt Hclgelandsta
omwändelsetaq gjorde Erik Blodyvcs sista qwarlefwandc son,
Gnnrod, försök att ätcrwinna Norge. Pä sommarn ko»n han
frän England mcd en betydlig flotta och landsteg i Viken,
der, emedan lcmdtfolkct säg sig icke istand att motstä honom,
det lyckades honom att plundra och röfwa tills Olofs Swä-
grar cn natt oförwarandcs öfwcrföllo honom och nedgjorde
honom tillika mcd största dclcn af hans folk, pa samma ställe
der han, 29 är förut, förrädiskt tog lifwet af Olofs fader.
Olof, som icke erfarit något om Gndrods ankomst förrän han
mcd detsamma fick weta hans nederlag och död, satt wintcrn
(999-lN00) stilla i Nidaros och lät dä der bygga sitt sedan
sä beryktade drakstcpv Ormen Länge. Men Drottning
Thyra yrkade oaflätligt pä att Olof stulle sätta sig i besitt-
ning af de egendomar, hon hade i Wenden (Pommern); och
genom att förcbrä bonom rädsla för hennes broder Swen.
lyckades hon slutligen, twertcmot Olofs wänners rad ock'
hans egen första böjelse, att företaga det beryktade taget
till Wenden. ett af de skönaste uppträden i Nordens kcim-
va-lif och historia. Med en stor och, wäl bemannad
flotta seglade Konung Olof genom Öresund rakt till
Wenden,' der han snart fick sitt bestämda ärende i godo ut-
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rättadt *). Derpä blef Konung Olof i Venden längt utpä
fommarcn. Hano ankomst i dessa farwatten hade knappt
blifwit tänd förrän Sigrid Storrada, son» swurit Ol?fs un-
dergäng och nu war gift mcd Swen Twestägg. uppbjöd all
sin förmäga att fä tillfället för hennes hamdgirighct rätt
begagnadt. Till dcn ändan uppeggade hon först sin gemäl
Kon. Swen, som till sädant företag war sä mycket lättare
öfwcrtalad som han hade eget hat till Kon. Olof 1) för
hans öfwergäng i England till Kon. Ethclred, 2) för hans
giftermål med Thyra och 3) för det han tillegnat sig delar
af Norge, pä hwilka Swen ansåg sig hafwa arfsanspräk.
Widarc anstiftade bon ett förbund mellan Swen ock hennes son
Olof Skötkonung i Swerige samt den fördrifnc Norstc lar-
len Erik Hatonson, hwilken war gift mcd en anhörig till
Swen Twestägg och hade desiutom att hämnas sin faders
död och egen fördrifning frän fäderneslandet. Men sä stort
war Kon. Olof Trygwcsons anseende och sä fruktad war han
för sin tappcrhet att, oaktad, det yemligen flutna förbundet,
wägadc icke de förbundne att gä öppet tillwäga utan togo,
efter Sigrid Storrädas ledning, sin tillflykt till list ""). Ge-
nom lomswikingahöfdingen Sigwald Jarl först afhölls Kon.
Olof frän hcmrcsa och sedan, när de förbundne hunnit att
samla sig, lockades han. nndcr lotsad wänstap, med cn liten
del (11 af 60) af sin flotta till ön Swolldr (förmodligen
nuwarcmdc Nugen) der de förenades flottor lägo i förwäg
samlade. Dä anfölls Kon. Olof Trygweion och uvpstod da
(d. 9 Sept. 1006) en strid, som knappt har sin like i Nor-
dens historia. Oaktadt ett undranswärdt hjeltemodigt för-
swar mäste dock Norrmännen gifwa wika för öfwermaktcn
och dcn djcrfwe Erik Jarls orubbliga mod. Sedan största
delen af hans folk stuvadt. störtade dcn särade Kon. Olof
sjelf ifrän Ormen hiin Länge i sjön, för att genom simman-

')Dertill bidrog isynnerhet Kon. Olofs Swägerfla Astrid,
syster till hans första gemäl Geira och gift med lomswikin»garncs anförare Sigwald Jarl, densamme som förlorade slaget i
Hjörunaawaag.

") Efter återkomsten ftän lomswikingataget blef Sigwald Jarl af
Swen Twessaag förklarad fredlös ock tillika beröfwad sina egen-
doin.rr i Danmark och inskränkt till lomsborg. Denne, som war
wäl bekant för sin skicklighet i bedrägeri, hyckleri, förställning och
falskhet ansäg Sigrid wara den tjenligaste att begagna. Emot
löfte att äterfä hwad honom war fråntaget ingick han pä att
lata bruka sig till Kon. Olofs förrädare.
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de möjligen kunna rädda sig; men, endast 30 är gammal,
ändade han, efter all sannolikhet, i Östersjöns wagor sitt
bragdlika hjcltelif och, 9 dagar derefter släckte sorgen ut hans
älflade Thpras lif.

Enligt aftal mellan Olof Trygwesons förbundne fiender
_.belade dcsse Norge sig emellan"). Swen Hatonson Jarl
i-bejkrifwes som den siönaftc man, Norge har sett och Erik
Jarl war en af de ypperligaste karaktcrer, Norges historia
har att framwisa: ädelmod, tapperher, uppriktighet och alla
dygder, som pryda mennistan och hjrlten frainlpste i allt
hans förfarande. Bäde förmedelst sina personliga egenskaper
och för det han besatt största delen af landet oafhängigt hade
Erik mest att säga i regcringsärendcr. Begge larlarne be-
lände sig till kristna läran, men läto landets inbyggare, i
afseende pä tron, fa wara oanfäktade, hwarfore mänga, isyn-
nerhet i det inre af Throndclagcn, äterwände ilrän kristendo-
men. Landets gamla lagar höllo de dercmot strängt wid-
magt, befordrade ordning och säkerhet samt upphjelpce han-
deln. Dä derjemtc fred herrstadc samt landet gynnades af
goda är, sä kan med stal sägas att desfe larlars regerings-
tid war den för Norge dittills lyckligaste. När Swen Twestägg
dog (l014) och hans son samt eftcrlrädare Knut säg sig för-
anlåten förctaga ett härnadstäg till England, mäste Erik Jarl,
i följd af siw länspllgt. understödja honom. Af denna an-
ledning lemnadc Erik (1015) Norge, insatte i sitt ställe i re-
geringen sin 17 ars gamla son. Hakon och till förmyndare
för honom sin swäger Einar Tambestjalver Under

') Kon. Swen behöll för sin del Wiken, Romcrike och Hedemarken;
men förlänade Erik Jarl meo begge de sistnämnda; Olof Sköt-
konungs andel utgjordes af s. k. Ind-Th.onderne eller de i
Fylkena Stördaleu, Vcrrdalen, Öina (Indcr- och Vtteröen) och
Sparbyggia (Spareboe) samt desiutom Nordmöer, Romsdalen,
Söndmöer och Ranarike, men öftverlät alltsammai^s ät Swen
Jarl, som »var gift med hans Syster Holmfrid; Elik fick, utom
sin ofwannämnba förläning, Throndelngens öfriga 4 Fylkcn och
dertill Halogaland, Ätummedal, Fjorda-Fylke, Fjalir, Sogn,
Hordaland. Rogaland och Norra Ägder intill Lindesnces.

") Einar Einridson eller, som han af sin bäge Thamb, kallas
T h am b eskj crlv er war den ende under 29 sr, som deltog i
Olof Trygwesons täg till Venden. Han »var en Thronder, ättstor,
rik och en sällspord idrottsman, stark, tapper, en god skidlöpare
och Norges ypperste bägstytt. Fä »voro de, som kunde spänna
hans bäge. (hwilken till Olof Trygwesons olycka brast under
slaget wid Swolldr) och hans stött war sä wäldigt. alt han
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Knuts hela krig i England war honom Erik följaktig och bi-
drog icke litet till de Danska wapnens framgång, hwarföre
han ock fick af Kon. Knut löfte om Northumberlund till för-
läning. Dä Erik stod i begrepp att företaga en pilgrims-
resa till Nom dog han (ant. 1016 eller 102^) af förblödning,
förorsakad af en fältskär (som ryktet sade, legd af Knut,
hwilken ansäg Erit hindcrlig för sina afsigter pa cnwäldet i
Norge.)

Olof 11 Haraldson *) Tjocke, äfwen kallad Helige,
lyckades sirar wid sin återkomst till Norge att (l<»l5). gcuom
list tillfängataga den unge Hakon Eritson Jarl, som han dock

med en tiubbig pil kunde genomskjuta en rä orhud, soin häng-
des öfwer en stäng. Denne Olof Tilgwesons nitifle anhängare
larlarne gjorde Erik och Swen till deras trofaste »vän, genom
gistermäl med deras stöna syster B e r g l i o t.

') Dlof, son af Harald Grcenste och hans gemäl Aasta, f_ddes
. först efter fadrens död (sid. 74). Aasta blef omgist med en
Sigurd Halfdanson, med tillnamnet Syr, undetkonung
eller en högt ansedd »nan i Ringerike och härstammande frän
Harald Härfager. Hos denne uppfostrades Olof Haruldson,
och döptes (997). Tidigt röjde han mycken ärelystnad, »ville i
lek alltid »vara dcn förste och utmärktaste, war icke stor till »ver»
ten, men fetlagd, hwarföre honom tillades tillnamnet Tjocke,
blef ock hastigt utmärkt i mänga idrottsstycken, war händig och
konstfärdig samt högst grannsynt »ned alla sä wäl rgna som an-
dras ardetm. Men snart ledsnade han wid styffaderns "bonde-
hof" och stickades allt.ä, enl. den tidens Plägsed, ut pä wikinga»
färder samt fick af styffadecn l»vid 12 ärs älder) både si.pp och
krigsfolk, som, efter det sedwanliga bruket, genast gaf honom
Konunganamn, fastän han icke hade något l.md att rege»
ra öfwer, Hans första täg gick till Danmark, och derifrän, ester
ett kort uvpehäll, till Ewerige, hwarest han ansåg sig hafwa
nägot angelägnare alt uträtta, neml. att hamnas fadrens död.
Här brände ock härjade han ända in i landet, öfw.rwann i
skärgarden en Sjöröfwarflotta under Wikingen Söte och gjor»
de derpä sin bekanta in- och utsegling i och ur Mälaren samt
pahelsning i Sigtuna. Dernäst styrde han (10N9) kosan till
Ösel ock Finland, derifrän äter till Danmark och, i sällstap »ned
Sigwald Jarls broder Torkil Hnfwi pä krigstäg i Jutlands
farwatten, till Friesland och till Frankrike, der (i Norinandie)
han (l9ll_) ingick förbund med Engelske Kon. Ethelreds söner,
för att hjelpa fadren ock dem alt, emot förtoning af Northum.
betland, tördrifwa Danske Kon. Knut Ester flere förlorade
träffningar blefwo ock Danstarne twungne att (ll)l4) alldeles
utrymma landet, hwarester Olof utnämndes till Öfwerste Fäl.berre
öfwer, hela England. Detta öfwergaf han mot flutet af aret.
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stänkte lifwet och friheten emot löfte att lemna Landet och
uppgifwa Riket samt edlig förbindelse att aldrig strida mot
Olof. Hakon seglade sä fort möjligt till sin morbroder Knut,
som nu laggt England under sig. Olof begaf sig öster ut
längs landet, och höll flerestädes Thing med bönderne; men,
dä han mötte mycket motstånd, isynnerhet af Swen Jarls och
Einar Tambestjcclvers anhängare, lade han skyndsamt in i
FolloFiorden (Kristiania Fjorden), landsatte stcppen och
drog upp till sin styffadcr SiAurd Syr i Ringente. Efter
nägon tids mistande derstädcs uvpenbarade han sin afsigt att
ät Harald Härfagers ätt äterwinna Norges thron. Sigurd
inbjöd dä till ett möte (pä Hadclcmd) Fylkeskonungarnc i
Oplandene, af hwilka de flcste härstammade frän Harald
Härfagcr. Eftcr aftaladt och ömsesidigt med ed bckräftadt
wänssapsförbund blef Olof, pä af Konungarne utlyst thing,
tagen till Konung öfwer hela landet (1015) och Riket honom
tillerkänd, efter den oplandste lagen. Derpä drog Olof ge-
nom Hadeland och Gudbrandsdalcn samt, med der erhållen
förstärkning, öfwer fjället in i Throndelagen i afsigt att träffasamman med Swen Jarl. som sannolikt ock blifwit af Olof öfwer-
rastad pä Steinkjcrr'), der han i all ro tänkte tillbringa ju-
len, om icke Einar Thambcssjcrlvcr sätt weta Olofs tag och
warnat honom samt tillika ntsänvt härbud. Olof, som snart
säg sig twungcn att ätcrtäga. inträffade fedan (tidigt pä tvä-
ren 1016) i Wiken. der han med mycket och utwaldt krigsfolk
fattade posto wid Tönsberg. Undertiden hade likaledes Swen
Jarl rustat sig och asseglat söderut samt ankom med sin
flotta utanför Ncrsie"") (i Laurwigs grefst.) der det (Palm-
söndagen, 25 Mars 1016) kom till ett skarpt slag, som för
den gängen afgjorde Norges öde. Olof segrade; och efter

") Kallas nu Vrunlaugn«s eller Nccsstt.

') S teenkjcer, nu en gärd i Spareboe Pr.gld, 3 mil frän Stik-
lestad; här läg fordom Steinkjcrr, som war en af Norges
äldsta handels- och marknadsplatser.

owiht af hwilken anledning, och begaf sig till Frankrike, der han
först deltog i fl.re fäktningar och sedan företog ett pilgrimstäg
till Jerusalem. Derunder kommen i Gibraltars sund stall han,
som det berättas, blifwit i en dröm erinrad om sitt fädernes-
land, och deraf föranledd att »vända om till England, hwar..
frän han (mot hösten l9!5) afseglade med twä sina största och
bästa, med utsökt folk bemannade skepp och kom, efter en ut-
ständen swär sto>m, i land wid Scrllöe (strax S. om Stat),
hwarifrän han lade sig i Sauesund (mellm Hatle-ön och
fasta landet i Astevolds skeppslag) i fönväg för Hakon Jarl.
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detta nederlag begaf sig, Swen Jarl jemtc Einar Thambc-
sijcelvcr till Olof Skötkonung för att winna förstärkning. —

Sä snart Olof Haraldson war förwissad att Swen Jarl
lemnat bandet begaf han sig westelut i Wiken och sä widare
till Throndhjem samt blef öfwerallt utan motstånd antagen
till Konung (1016). S. ä., om hösten, tvg han Nidaros
till sitt residens, utdelade byggnadstomter till bönder, köpmän
och andra, som der wille bygga samt lät uppföra "Kongens
Gaard" och St. Clemens kyrkan. Men först genom Swen
Jarls död hos Sigrid Storräda (1016) kunde han anse sig
säker i Norges besittning, och sitt derigcnom wnnna lugn be-
gagnade Kon. Olof pa ett hedrande sätt till befordran af
Rikets uppkomst. Ej allenast handel och åkerbruk upphjelptes
utan ock säkerhet till lif och egendom befordrades, dels genom
utbredande af Hakon Adelsteens lagar, dels genom stiftandet
af nya och dels genom ctt strängt handhafwande af dcras
noggranna efterlefnad. Twiftighctcrna med Swerige (1016
—1020), till följd hufwudsakligen af Olof Skötkonungs hög-
mod och Olof Haraldsons gificrmäl med hans dotter Astrid,
tillika med Olof Srötkonnngs twungna förlikning, äro af
Swensta historien bekanta tilldragelser. Till betryggande as
besittningen uta. Nanarike (Bohuslän, Olof Skötkonung från-
taget 1017) anlades wid Sarpsforssen i Naumn-elf (Glom-
men) en stor fästning och inom densamma en kjöbftad,
Sarptzborg. Att återställa kristendomen som, oaktadt Olof
Tiygwcwns stora tillgöranden, under larlarncs regering mäft
wika för Asalälan, blef ett mal för Olof Harawsons ifriga
bemödanden. Fördenfluld drog han (1018) ifrän Sarpsborg
mcd 300 stridbare män omkring ifrän bygd till bygd, un-
derwifade folket i kristendomen och i goda seder samt bestraf-
fade strängt, utan anseende till person, med landsförwisning
och förlust af gods, lemmar och lif*) hwar och en, som icke
wille antaga kristna tron. Sedan Sigurd Syr dött (1018)
blef Olof 'Haraldson den ende som i Norge bar Konunga-
namn och hade han dä laggt under sig som enwäldig hela
Norge, sä längt som Harald Härfagcr det innehaft och hwil-

') När Olofs framfart i Vingulmarf förlpordes, afflöts pä Rings-
äger gärd pä Hedemarken till Olofs afdagatagande ett förbund
mellan samme 5 Oplandste smäkonungar, som förut hjelpt Olof
till »väldet. Men Olof, om anslaget underrättad, förekom'_ em,
tog dem tillfånga och, utan tanke pä hwarken deras förra tjenst
eller hwad kristendom och menstlighet fordrade, lät till döds mitz.
handla dem, den ene sä, den andre sa.
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ket genom Olofs oafbrutna nit efterhand kristnades samt for-
sägS med kyrlor och lärare. -^ Men den wäldsamhct och
grymhet med hwilken han införde den kristna tron, dcn oböj-
liga stränghet,, med hwilken han handhafde lagarna och isyn-
nerhet genom sina bemödanden att förödmjuka de mäktiga
och trotsiga länshöfdingarnc, hade förskaffat honom mänga
owänucr och fiender sä wäl ibland laga som höga. Härtill
kom ock att Dana kungen, den listige Knut, kallad den
Store, hade lyckats stadga sitt wälde i England och der wid
sitt lysande hof frikostigt emottog de mänga Norrmän, som
af missnöje mcd Olof Haraldson öfwergäfwo fäderneslandet.
Knut insäg a't lägligaste tillfälle för honom att frän
Olof winna Norge wore just nn, för det stora misinöjc. som
rädde i Landet. Ocksä affärdade han (i början af är 1026)
sändebud med bref, i hwilka han uppfordrade Olof Harald-
son, att, sä sannt han wille bchälla Norge, som war hans
(Knuts) rättmätiga arfland. han stulle komma till England
och der mottaga Norge som förlaning af honom. Olof af-
wisade sändebuden härdt. och, inseende att ett krig med Knut
war oundwitligt, samlade mycket folk samt stickade sändebud
till sin Swägcr Anund Jakob för upprättandet af ett ömsesi-
digt förbund, hwilket ock afslutades i Kongahall (1027). Wä-
ren derpä drog Olof Haraldson med cn stor flotta ifrän Ni-
daros och anföll Secland. der han grymt for fram med eld
och swärd. Samtidigt gjorde Anund Jakob detsamma i
Skänc. Frän deras afsigt att gemensamt intaga Danmark
afstodo Konungarne, sä de sporde att Kn.lt war med
en stor flotta 'återkommen frän England. De lade dä in i
Helgc-ä, der KniK uppsökte dem och ett icke afgörande slag
hölss. Den sistnämnde wände äter till Danmark: Swen-
starne, ledsne wid kriget, stiljde sig och nästan förrädiskt dro-
go hem, hwarefter Olof Haraldson samlade sina stcpp och
sitt folk till Kalmar, der han lade skeppen i wintcrqwartcr
och mcd folket, till fots, genom Smaland och Westergotland
äterwände till Sarpsborg, der han förblef wintcrn 1027—1028.
Under tiden höll Knut sina utliggare i Norge, der de drogo
widt ocb brcdt omkring i landet wäl försedda med guld och
silfwer. som utdelades till dem, hwil.as biträde och wänflap
woro fala. Genom sådana omständigheter förwärrades Olofs
belägenhet, men än mer genom hans fortfarande styfwa och
okloka uppförande samt hans i otid anwända stränghet. Snart
förnam han ocksä att han förlorat folkets tillgifwenhet; ty,
dä han utsände härbud i Wiken och kringliggande delar, stötte
till honom bäde obetydligt folk och fä stcpp. Till sitt för-
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swar wägade Olof heller ingenting företaga när (.våren
1029) Knut med en stor flotta ankom ifrän Danmark, lan-
dade pä Agdcsiden och der blef, utan motsägelse, antagen till
Konung samt utdelade förläningar och cmbetcn. Knut fort-
satte, pä samma sätt, sin färd norr ut till Throndhjem och
blef pä ett allmänt Thing wid Nidaros antagen till Kung
öfwer hela Norge, öfwer hwilket han till Stäthcillare insatte
fin systersson Hakon Eriksson Jarl, som tillika war infödd
Norrman, hwarcfter han snart äterwände till Danmark.

Sä snart Knut lemnat Danmark satte Olof Haraldson
sic i rörelse ifrän Dramsfiorden, d"r han legat insperrad.
Med blott en liten flotta seglade han till Wiken för att sam»
la folk och pengar, af hwilka begge han erhöll litet. I sam-
ma afsigt drog han norrut, besegrade wäl derunder denmäk-
tige höfdingen Erling Skjalgson, men, i saknad af folkets
urderstöd och hotad baoc norrnrän, af Hakon Jarl, och söder»
ifrän, af Erlings söncr, mäste han lägga i land *). lemna
fina stcpp och mcd nägra fä följeslagare företaga sin högst
ansträngande färd öfwer fjällen till Swerige, dit han med
Drottning Astrid, barn och några ännn tillgifna ankom öfwer
Edastogen ini Wcrmland och derifrän titt Nerike. Sjelf be-
gaf han sig med sonen Magnus till Kon. laroslaw i Gar-
darike. — Samma sommar seglade Hakon Jarl till England,
för att derifrän hemta sin trolo.wadc, en anhörig till Kon.
Knut; men, under den sent pä hösten fördröjda hemresan,
blef han borta med man och allt utan att man rätt wet
hwar. Sä snart detta blef i Norge bekant, skyndade Olof
Haraldsons gamle wän. Björn Stallare. öfwer till Gardari-
le, hwarifrän Olof följande arets wär förmäddcs beaifwa sig,
dö han först seglade in i Mälaren till Östra Aros' (Upsala)
i afsigt att af Anund Jakob erhålla nnderstöd. Här fick han
endast löfte att fä i landet förskaffa sig sä mycket folk, han
kund.' och derpä, ehuru underrättelserna ifrän Norge woro
mycket mindre än goda. beqaf han sig genom Dalarne och
lemtland öfwer K> len ner i Vcerdalen, del han. med 3—4000
man, wid garden Stiklestad stötte pä den samlade bonde-

""«'-"> E!m>
nombak/nc^!
r,»r,n Mn,_
-'"n--".-,.

') Genom Storfjorden, Nordalsfjorden, innerst ini Wal dals.
wiken, der han landsteg pä en gärd Muri, som dä bebod.
des af Höfdingen öfwer Waldalen, wid namn Bruse,
hnilken anskaffad? nödiga hästar och rbägwisare genom Wal»
dalen, som leder upp till gränsorna af Nomsdalen och Gud-
brandsdalen.
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hären, 10—12,000 man stark, nnder Throndclagens missnöjde,
af Olof förolämpade och nu hämdgirigc länshöfdingar. Del
uppkom dä den 29 Juli 1031 en högst häftig och blodiz
strid, i hwilken Olof Haraldson, öfwcrmannadcs och, 35 ä.
gammal, stupade samt omkring honom de ficste af hans män

Swen Knutson"), af Fadren utnämnd till Konunz
öfwer Norge i detsamma Hakon Jarls död blefkänd, antogs,
efter Olof Harald.ons fall, utan motstånd till Konung. Mm
Konung Knuts afsigt att behandla Norge som eröfrad pro-
vins uppenbarade sig snart. Genom att lemna Rikets styrel-
se nästan utestutande i utländningars händer och swika de till
höfdingarna gifna löften samt ntfärda fölnärmande och strän-
ga lagar kränktes Norrmännens fjelfständighet och frihctskän_
sta sä att allmänt missnöje uppkom, hwilket befordrades af
den tillfälligheten, att man (redan 1032) började allmänt
ängra Olof Haraldsons nedgörande och, mcd wantrons iill-
hjelp, förklarade honom för ett helgon ""). Dä Danstarie,

') Han war Knut den Store» son pä sidolinjen med ett förnämt
Engelskt fruntimmer, Alfifa, hwarföre Swen af nägra kal-
lades Alfifason. Omkring _5 är gammal träffade honom fa-
drens utnämning, dä han war regent öfwer lomsborg. Reda!»
dä slaget stod wid Stiklestad »var Swen kommen till Wiken.

") Ester slaget wid Stiklestad plundrade bönderne icke de fallm,
men gäfwo den dom att de af Konungens folk, som stupat, icke
fingo jordas som andra hederlig, män. Kon. Olofs lik eftersökte
de för att antingen bränna eller sänka det i sjön. Men bonden
Thorgils Hjalmoson, som dä bodde pä Stiklestcd,
hade före slaget läfwat Kon. Olof alt, om han stupade, taga
wärd om hans lik. Han dolde detsamma nägra dagar, hos sig.
förde det derefter till Nidaros och begrof det i en sandbacke wid
Nid-elfwen. Gn annan kista, fylld med grus och halm, öfwer.
lemnade han till Kon. Swens Danske biskop Sigurd, som, i
föreställning att Olofs lik der inneslöts, lät sänka kistan i By-
fjorden, ä.iflop Sigurd war den, som ifrigast.uppeggat bön-
derne emot Olof; derföre blef ock han den förste, pä hwilken
deras högsta hat föll. hwadan han snart fann rädligast att !em-
na Norge. I hans ställe äterinkallade Thronderne, Olofs gamle
anhängare Biskop Grimkjeld. När hun frän Opla-ldene
äterkom och fick bekräftelse pä hwad han hört om Olofs jär-
tecken samt af Thorgils pä Stiklestad fatt weta hwar Kon.
Olofs lik war begrafwet, rädgjorde han med ansedde mm om
hwad här »var att göra och anh.ll derpa hos Kon. Swen och
Drottn. Alfifa, att fä upptaga liket. Dä Konungen swarade
att biskopen kunde dermed göra huru han wille, gingo Einar
Thambefljcrlver, biskopen och flere att upptaga Kungens lik. De



89

i stället att klokt foga sig efter omständigheterna, fortforo att
undertrycka infödingarne och Kon. Swen, ett barn bäde i
älder och förftänd, lät sig ledas af sin moder och sina lands-
män, blef missnöjet mot "Knutlingarne" alltmänt. I Swens
3:e regcringsär (1034) inlopp underrättelse om ett infall i
södra Norge under anförande af cn Trygwe, som gas sig
ut för en son af Olof Trpgweson. Oal.adt mänga bland
de Norska höfdingarna icke bistodo Kon. Swen, blef dock
Trygwe besegrad. När sedan Kon. Swen stadnade i sö-
dra Norge, lade (wintern 1034—1035) Throndelagcns mäk-
tige höfdingar räd om Danska okets afstuddande. Följden
blef att nägra de anseddaste och inflytelserikaste män drogo
öfwer Kölen genom lemtland och Helsingland samt, med
erhållna Swenska skepp, till Gardarike för att förmä den hos
Kon. laroslaw qwarlemnade Olof den Heliges son Magnus
att äterwända till fäderneslandet. Efter Åtskilliga underhand-
lingar och slutligen ä begge sidor träffad edlig öfw erenskom-
nielse affeglade (1036) den 12-ärige Magnus och landsteg i
Sigtuna. Genom Enkedrottning Astrids bemödande erhöll
han i Swerige förstärkning af folk och pengar, tog sä (till
fots) wagen genom Helsingland och lemtland, öfwer Kölen
ned i Throndelagen. der han af landtfolkct mottogs med
glädje och alldeles obehindrat» drog rakt till Nidaros. När

Kon. Swen, som dä uppehöll sig pä Sönd-Hordaland, för-
sporde hwad ä färde war, och förnam hurudan sinnesstäm-
ningen hos folket war, fann han radligaft att med de sina,
utan uppehåll, draga af till Danmark, der han ock wcil emot-
togs af halfbrodren Kon. Hardeknut, men dog kort efter,
samma är.

funno dä kistan redan af sig sjelf uppe ur jorden och tillika all-
deles som ny (ehuru t är 5 män. est, Stiklestadstaget»; ock wid
öppningen syntes att Konungens naglar, här och stägg både wert
samt att ansigtet war nästan oförändradt. Oaktad. Drottning
Alsifas inwändningar emot dessa uppgifter och hennes tro att,
allt kunde naturligen förklaras, blef det dock, pä biskopens räd,
derwid att genom hela folkets dom Olof stulle förklaras för
helgon. Sedan Konung Swen härtill gifwit sitt kanske nöd-
twungna samtycke, benämndes alltid Olof med tillnamnet den
Helige. Liket bars sedan och saltes pä högaltaret i St.
Clemens-kyrkan under ett präktigt med guld inwäfdt tält. Un-
derwerken eller järtecknen tilltogo allt »ner ock Olofs dyrkan som
helgon utbredde sig efterhand öfmer hela Europa. Kyrkor in-
wigdes ät honom pilgrimsresor gjordes till hans graf. rikliga
gäfwo, uppburos m. m, m., som, af det katolska presterstapet
noga widmakthället. fortfor ända tillLuthersta Lärans införande.
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«W.__.!._47.

Magnus I Olofsson blef sirar i Throndelagen (pä
Ore-thing) förklarad for Konung öfwer hela Norge, fä widt
hans Fader det innehaft. Med en stor stolta seglade han,
kort derpä, längs land, söder- och österut till Rikets grän-sor och blef öfwcrallt, pä sammankallade Thing, antagen till
Konung, sä mycket heldre som folket gcnom honom fag ett slut
pä det Danska 7-äriga öfwcrwöldet, under hwilket det warit
pä allt sätt tillbatasatt samt lidit af hunger och dyr tid.
Danska Kon. Hardeknut tom (pä (ommarn 1037). för att
gifwa wigt ät sin stägts fordringar pä Norge, med en stor
flotta in i Göta-elf, der Magnus mötte honom med cn icke
mindre krigsstyrka. Der lik»ade sig dä att blifwa cn alfwarsam
strid, hwars utgäng war swär att förutsäga. Mcn emedan
begge Konungarne woro "unga") och barnsliga" samt ibland
höfdingarne ä ömse sidor fuunos mänga fränder och wänner,
sä bragte dcsse det derhän att ctt fredsmöte blef brramadt.
Pä detsamma slutade Konungarne ej allenast broderskap och
fred, hwilken stulle bcstä sa länge de lcfde. utan ock det aftal,
att om någon af dem dog utan att efterlemna man-
lig arfwinge, stulle den efterlefwande ärfwa hans
rike. Tolf af de ypperste män pa begge sidor bcswnro fre-
den, som ock oryggligt blef hällen.

Knappt 5 äl hälefter (1042) dog Kon. Hardcknnt plöt-
sligt pa ett bröllop i England, utan alt efterlemna nägon
fon. Sä snart underrättelse härom hunnit till Magnus, as-
färdade han sträv sändebud till Danmark med erinran om
förlikningen: sjelf bcgaf han sig (s. ä. mot hösten) mcd stor
flotta ifrän Norge och lade in i Liimfjordcn. Pa Thingen,som han sammankallade erkändes han, utan motstånd "), för
Konung, äfwensom till sist pä det stora Wiborg Thinget. Pä
sin återfärd, sednare pä hösten, lade Magnus in i Göta-elf.
Här fick han besök af Knut dcn Stores Systersson Swen""),

') Härdeknut war 18 ock Magnus 13 är.
")Det oaktadt koin Magnus aldrig i rätt lugn besittning af Dan-

mark, liksom Norge icke heller drog nägon egentlig fördel af
begge kronornas förening.

'") Harald Vlatands dotter Thyra war gift med Styrbjörn
Starke; deras son Thorg.lsSprakala.g war fader till
Ulf Jarl, hwilken Knut den Store lät mörda, ehuru gift
med hans syster Estrith; dessas son, denne Swen. kallas af
Isländarne och Norrmännen Ulfs son, efter fadren, menas
Danstarne Estrithsson, efter modren, emedan det war
efter henne, som han »väckte anspräk pä Danmark och Danskar,
ne, för flägtstapen, sedan antoge honom till Konung.
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som skyndat ifrän England i tanke att för sig bekomma Dan-
mark; men, dä han fann Magnus redan deraf i rolig besitt-
ning, gjorde han af nödwändigheten en dygd, infann sig, med
blott nägra fä, hos Kon. Magnus wid Kongahall och tillbjöd
honom sin tjcnst. Swen, som war wackcr, stor, stark, skicklig
i alla idrotter och inställsam i allt, ställde sig sä wäl, att till
sist den öppne och redlige Magnus sjelf en dag i högsätet
sittande, hödtidligen (oaktadt sina höfdingars warnande rad)
förklarade Swen för sin Jarl, tillade honom de förläningar, fa-
dren tillförne innehaft och uppdrog honom att förestä Danmark,
under det han sjelf war i Norge: ett förtroende, hwilket Swen
sedan lika illa motswarade som Magnus fick stora anlednin-
gar att ängra. Konung Magnus, som redan förut smänin-
gom afwikit frän sitt löfte om tillgift ät sin faders motstän-
dare, wisade sig efter äterkomsten till Norge sä glomfl deraf,
att han med landsförwisning och flcrehanda "beskattningar
började förfölja icke allenast de ännu lefwande af dem. som
deltagit i Stitlestad-staget utan ock de stupade, i deras barn
och arfwingar. Länge dröjde det icke förrän häröfwer upp-
kom ett utbrcdt knorrande ibland bönderne, hwilket hotade
med ett uppror, som blott tillfälligtwis förekoms''').

Det dröjde sedan icke längre än in pä aret 1043 att
Kon. Magnus fick anledning att' öngra sitt ridderliga förhäl-
lande emot Swen Jarl. Denne hade ncml. icke wäl intradt
i sin nya befattning i Danmark förrän han. inrättade sitt
eget hof. der han lcfde som en mallig höfding. pä allt sätt
sökte för sig winna sä wäl höfdingarne som folket, hwilket sä
mycket lättare lyckades som. hans personliga egenskaper obe-
räknade, han war inföding och af gamla Konungahuset samt
Danstarne ogerna stodo under ett främmande herrawälde.
Swen ansäg nu (1043) lägligt att afkasta masten. Under-

*) Konungens wänner drogo pa sin sida enSighvat Skald,
hivilken i en säng, som han kallade "Fritalenheds Vise," a) i
starka färger afmälade folkets sinnesstämning och den orätt det-
samma led samt b) förmanade . Konungen att hälla sin faders
lagar. Dä Kon. Magnus tog allt d.tta som sig borde till be-
sinnande och, efter rädförande med de wisaste män, ändrade sitt
vppfö ande samt satte laa och rätt mellan sig ock folket, stillades
folkets mismöje. När Magnus derpä dels afstaffade, dels mil-
drade företrädarens la ar och tillika lät samla de framfarna
Konungars och sm egen fader.» lagar i en bok (af bandet kallad
Grägäsen — nu mera förkommen —) ock han derjemte blef
allt iver "wänsäll". wardt han af folket sä älflad, att det till-
lade honom tillnamnet den Gode.
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stödd af de med Norska herrawäldet missnöjde Danskar erhöll
Swen, pä Wiborg Thing, Konunganamn; och ifrän detta
war det nästan beständigt krig emellan Magnus och Swen.
Magnns, underrättad om och med allt stal uppbragt öfwer
Swens trolöshet, drog strax om wären med en betydtig
krigsmakt till Danmark. Men Swen wagade icke hälla
ftänd, utan begaf 'sig öfwer till Skåne och sedan genom
Götaland till sin stägting Kon. Anund Jakob, som återigen
tog wäl emot honom, sannolikt af fraktan för och afundsjuka
pä Magnus den Gode's alltför mycket tillwerande makt.
Sedan Magnus strängt straffat Swens mcdhällare och det
stridbara lomsborg ej med goro wille gifwa sig. wände han
sin makt deremot och (1043) brände samt i grund ödelade detta
gamla namnkunniga sjöröfwarscite, hwars betydliga handel
drog sig till Wisby. Under det Magnus äunu uppehöll sig
i Danmark oroades han af en ny fiende, Venderne, hwilka
hade framträngt ända till Nibe i lutland. Men, genom
klokhet i anordningar och tapperhc. besegrade Magnus dem,
wid Kongsä") pä Lyrstogsljeden i ett slag, som säges
wara det skarpaste, som blifwit haller i Norden under kristna
tiden. 3lnnu s. ä. mäste Magnus twänne gänger draga
swärdet emot Swen hwars anhängare nästan dagligen till-
wevtc och, som alltid hade sin tillflykt i Swerige derifrän
han med änyo samlad krigsmakt äterkom sä snart tillfället
syntes honom tjenligt. Dock blef Magnus scgerwinnare beg-
ge gängorna "*). När Magnus, som blef öfwer i Danmark
längt in pä aret 1044, sedan äterwände till Norge, war
Swen genast färdig att med Swcnstt uudcrstöd bcgifwa sig
genom Skäne öfwer till Seelcmd, Fyen m. fl. öar, der han
blef wäl cmottagen och understödd, hwarföre Magnns (höstens. ä.) mäste änyo segla till Danmark, der han uppsökte och
träffade Swen ej längt frän Aarhus '*'), da, efter en skarpa-
re strid än nägon de föregäende, Swen äterigen mäste fly
och som manligt till Skäne och sist till Anund Jakob. Den-
na gäng förföljde Magnus de flyende ända till Lnnd; Mag-
nus brände och ödelade landet widt omkring samt tog slutli-
gen hela Skäne i besittning. — När nu,Magnus pä hem-
färden till Norge lag med sin flotta i Oresuud iufann sig

"') Nid Helgeners pä lutland, gent emot ön Hjelm.
") Under Wrröe och (d. 18 Dec.) wid Aarhus.
') Mellan Norra och Södra lutland.
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hos honom hans half-farbroder Harald *), som framställde'
sina fordringar pä halfwa Norge. Men dä detta, efter det
Magnus inhemtat sina höfdingars räd, för den gängen icke
kunde winnas, drog Harald tillbaka till Swerige och Mag-
nus till Norge'""). Wid Swensta hofwct träffade Harald
tillsamman mcd Swcn Ulfsson, och desse ingingo nu stall-
broderskap, lofwande hwarandra ömsesidig hjclp och biständ.
Med ansen'ig hjelp fä wäl af Swensta Konungen fom af
Swenstar, Göthcr och Vender m. fl. gjorde de (1046) infall
i Danmark och foro der grymt fram. Harald beslutade att
derifrän göra ett försök pä Norge, seglade dit och lade sina

*) Han war en femte son af Aasta och Sigurd Syr. Redan i hans
barndom fick halfb.od.en Olof d. Helige anledningar att förut-
säga Modre», att hon i Harald uppfödde en Konung. Redan i
sitt >s_? är saktade han med utmärkt tapperhet i slaget wid
Stiklestad. Swärt särad räddades han, af en Ro g v ald Bru-
se son, till Swerige och derifrän (1032) öfwer till Gardarike,
hwarest han wäl mottogs af Kon. Jaroslaw, som gjorde honom
till höfding öfwer "landtwärnsmännen." Sedan han först nägon
tid swärmat omkring pä Östersjön, begaf han sig till Myc kla-
gar d (nu Konstantinopel) och ingick i Grekisk-Kejserliga lif»
wakten (bestäende hufwudsakligast af Nordiske kämpar —

Näringar). Här.''rän swärmade han omkring pa Medelhaf-
wet och detz kuster, dels i Europa, dels i Afrika ock i Asien; Han
stall under detta hafwa wunnit 18 fältslag, eröfrat mer än 80
städer och samlat ett sa stort byte af guld och andra kostbarhe-
ter. att denna statt, som efterhand i förwäg blifwit öfwersänd
till Kon. Jaroslaws förwar, war större än nägon tillförene sett
här i Norden i en mans ego. När Harald (1043) äterkom till
Konstantinopel, fick han weta att brorsonen Magnus blifwit
Konung i Norge. Dä uppsade han sin tjenst hos Grekist? Kej-saren. Men, Kejsarinnan Zoe blef häröfwer sä uppbragt, att
hon lät beskylla Harald för oredlighet i Kejsarens tjenst. Han
tillika med twa af hans förtrognaste blefwo insatte i fängelse.
Men ur detta räddades de redan följande natt genom ett för-
nämt fruntimmers biträde och undlommo sedan, efter åtskilliga
äfwentyr, (1044) ifrån Konstantinopel till Kon. Jaroslaw. Se-
dan han här äktat Konungens dotter Elisabeth eller Elli-
sif, som Norrmännen kallade henne, drog Harald först öfwer
till Swerige.

") Det war wid denna tid som Konung Magnus började pä Eng-
land wäcka arfsanspräk efter Hårde Knut, Men wid Engelska
Konungens Edwards afsläende swar till de af Magnus affärda»
de sändebud förblef det sedan; thy Kon. Magnus "trodde det
det »vara bäst och rättast att lata Kon. Edward behälla sitt

rike i fred och lata sig sjelf nöja med de riken Gud honom
gifwit."
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stepp i Wiken, begifwande sig sjelf till Oplandene, der han
hoppades »vinna anhängare. Da dctta flog fclt, förthp Kon.
Magnus war för mycket älskad, wcinde Harald äter till Witen,
dit emellertid ocksä Swen mcd sin flotta tillkommit. — Wid
underrättelsen om förbundet mellan Harald och Swen, på-
bjöd Magnus lediiug öfwcr hela Riket och fick snart samlad
en stor krigsstyrka, mcd hwilken han ernade sig till Danmark.
Dä. under färcen, han erfor att Harald redan war i Wiken,
styrde han dit. Men Harald och Swen, dä de förnummit
att Magnus war i antagande, hade icke wägat afbida hans
ankomst. Magnus satte wäl efter dem, men, kommen under
Halländska kusten, ändrade han sitt beslut, bäde af cgcu bö-
jelse för ett fredligt uppgörande och till följd af höfdingarnes
uttryckta önskan. Magnus affärdade sändebud till Harald
med förlikningsförstag pä de wilkor, att de sig emellan stulle
dela Norges Rike och all deras lösa egendom. Harald, som
antog förslaget, mäste dock först se sig om en forewcindning
att bryta siii förbund mcd Swen. Mellan Magnus och
Swen hölls (d. 9 Aug. 1040) en afgörandc, pä begge sidor
ganska blodig strid, i hwilken Magnus fick öfwerhcmden och
Swen, säsom manligt, räddade sig genom flykten till Skäne.
Swen undkom dcn förföljande Magnns denna gäng blott
derigcnom, att Magnus föll af sin hast, hwiltcn styggade för
en uppspringande hare, dä i fallet Magnus smärt skadade sig
mot spetsen af en uppstäende trädstubbe, hwaraf döden sedan
följde. Magnus äterkom till Norge först tidigt pa äret 1017
och förlikningen mellan honom och Harald stadfästades (för-
modligen pä Hcidsivia) och Harald tilldelades Konuuganamn.
Swen, som icke wille försumma tillfället af Magnus' frän-
waro, försökte, dock sörgäfwcs. att fä hjelp i bäde Swerige
och England, började derefter uppgifwa alla tankar vä Dan-
mark. Kon. Magnns, som icke knnde lcmna sina afsigter pä
England, gjorde (s. ä.) ifrän Danmark ett litet försök och
hade i sinnet en större utrustning, ifrän hwiltcn han dock af-
hölls sawöl af fruklan för Swen fom af sjntlighet och
döden. Magnus, som blef allt mer swag. insjuknade hastigt
pä sitt stcpp, lät tillkalla Harald, 'anbefallde honom sin mor,
bror och sina wänner, hwarjemte han gaf honom det rädet
att seala äter hem till Norge och ätnöja sig mcd att winna
dctta Rike samt lata Swen behålla Danmark, som Magnus
nu till honom öfwerlät mcd all den rätt, han dertill hade;
och afsomnade sedan Kon. Magnus *) 23 ell. 24 är gammal
d. 20 ell. 27 Ott. 1017.

') Konung Magnus bestiifwes haf»va warit af medelmåttig wext



95

Fastän Swen blifwit formligen och uttryckligt af Mag-
nus den Gode nämnd lill arfwinge af Danmarks trona,
gjorde dock Harald 111 Sigurdson försök att fä Norrmän-
nen sig till hjelp för att genast eröfra detta land; men dä
dcsse härtill funnos obenägne"), säg Harald att der. icke war
nägot annat att göra än draga med hem och sätta sig först
i besittning af Norge. Första wintern anwändc han ock att
befästa sig pä Norska thronen. Men tvären dereftcr (1048)
utflrcf han folt (hwarannan wapenpligiig man) och stcpp med
hwilka han seglade till lutland, börjande sina röfwartag
mot Danmark. Han lade in i Guden°ll< plundrade och
brände widt omkring i landet hela sommaren öfwcr och ätcr-
wände först pä hösten med ritt byte till Norge. Samma
förnyades ock päfoljande är. Men dä dessa plunbringsiäg
warat i 3 är, blef Kon. Swen sä uppbragt att han. (wintcrn
1050—1051) sände bud till Harald och uppfordrade honom
till ett möte i Göta-clf, för att de der antingen med waplN
eller genom förlikning skulle fä deras strid afgjord. Harald
antog anbudet och infann sig pä utsatt ställe, men sporde att
Konung Swen ännu lcig stilla wid Secland. Dä hemför-
lofwade Harald en del af sin krigsstprka, gick med den öfriga

.ädc»_M.-w..!..

öppet ansigte. ljuslätt hy och här, wältalig, snarrädig, hurtig
i alla sma handlingar, tapper krigsman, "s»v ära »r> ännesäll"
sä att bäde wänner och o»vänner rosade honom, ock derjemte
gifmild ända till slöseri. De ständiga krig, han under sista hälf-
ten af sin regering mäste uiförn, hindrade honom att »vidtaga
några betydliga förbätt.ingår till Landets inre wälständ och
nödgade honom alt, efter tadrens .xemrel, genom gäfwor hälla
de stora pä sin sida, hwilke- i förening med hans gifmildhet för-
orsakade icke litet bryderi för hans efterträdare sä i Norge som
Danmark; men under hela Magnus den Godes regering njöt
Norge åtminstone ostördt lugn inom och anseende utom sina
gränsor.

') Pa Haralds framställning (»varade den gamle Einar Thambe-
flj«lver-. "jag anser det <ör större styldighet att föra Kung Mag-
nus^, »nin fostersons, lik till arafwe», än att strida utomlands
och fika efter en annan konungs rike och egendom, ock heldre
will jag följa Kung Magnus död, än nägon annan Konung
leswande. Detta fann allmänt bifall och Thr.nde.ne samt de
fleste Norrmän gjorde sig redo att assegla. — Wid äterkomllen
till Norge lade Harald in i Wiken och drog derifrän Landet
igenom låtande i hwart Fylke sig utropas till Konung; men
Einar Thambestjcelver »ned alla Thronderue seglade till Nidaros,
medförande Kon. Magnus's lik, fom dä jordades »vid hans fa-
ders sida.
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delen till Intland, der han for fram pä sitt wanliga sätt;
men dä ban lastad med rikt byte drog äter, kom Konung
Swcn ifrän landsidan med en betydlig här, utmanande Ha-
rald till strid. Emedan han hade blott hälften mansstyrka
'.not Swen betackade han sig, förewitandc Kon. Swen hans
brist pä ordhällenhet, deremot utbjudande honom pä en strid
till fjös. Under fortsatt segling blef han af motwind twun-
gen att ligga under L.rtzöe, der han blott genom lift och^sin-nesnarwaro undgick att blifwa öfwermannad afSwen. Åter-
kommen till Norge fick Harald mycket att beställa med Lan-
dets mäktige och Konung Magnus' gamla wänner, hwilka
nu blesivo blottställda för hans mer och mindre grymma för-
följelse"). -- För att, i hwab fall som helst, wara närmare
till hands, anlade Yarald (sannolikt 1050—1058) wid Loe-
elfwens utlovp i Follo-fjord (Kristiania-fjord) en stad, som
fick namnet Osloe, sedan Oftslo. De ömsesidiga ströftägen
mellan Danmark och Norge fortsattes. Kon. Swen blef(IWO)
fullkomligt siagcn wid Kollind-a, i hwilkcn största delen af
hans här drunknade; men öret efter war äter Harald nära
att, i Liimfjorden, falla i Swens händer. Wintern <10«!2)
sände Harald bud till Swen och utmanade honom att möta
sig wid Göta-elf, för att afsluta dcras twister genom ett sjö-
slag, sä att den, som segrade, skulle taga bcgge rikena. Efter
att utstått en swär motwind kom Harald omsider till Göta-
ett, men de Danske hade, wid ryktet om hans ankomst, redan
tagit till flykten. <Vedaa Harald ännu nägot afwaktat Swen,
lät han sin bondehär droga hem och seglade med blott hälf-
ten af sin flotta söderut och lade in i Lagawikcn.
som just afwaktat att Harald skulle dela sin krigsstyrka. kom
dä emot med hela sin flotta (300 skepp). Haralt», som beslu-
tat, oaktadt sin underlägsenhet, afbida fienden, lade flottan i
slagordning utanför Nissa-äns utlopp, der (sent pä dagen d.
!0 Ang. 1062) begyntes en ganska häftig strid, som warade
under hela natten

'

Harald, som sätt en betydlig förstärkning
genom Hakon Ivarsons") ankomst med 10 stora och wäl

") Denne Hakon war son af den mäktige Oplandshöfdingen Ivar
Hwi te, densamme som lät begagna sig af Knut den Store

') För lönnmöidarehand, men »ned Haralds wilja föll (1052) i
Nidaros. tillika med sin ftn, den 80-ärige Einar Thambestjcclver,
en af de rikast begafwade samt myndigaste män, som Norge
frambragt och som, född under Harald Vlätands tid, hade upp.
lefwat nio regerings-ombyten och tjenat sex herrar.
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bemannade sjöröfwarfartyg, wann en fullkomlig seger och er.
öfrave 71 ofwergifna skepp, förutan Kon. SwenS eget, och
ett stort byte. Kon. Swen sjelf räddades blott genom Ha-
lons tacksamma försorg. Konung Harald drog derpä till
Wiken, dit Hakon Ivarson följde honom. För sin utmark-
ta tjenst i
mar och blef upphöjd till Jarl. Om hösten begaf han sig
pä Oplandene, der han blef wintern öfwer och mycket älstad af
Oplcrndingcrne; men wänskapcn mellan honom och Konungen
warade icke länge. Nedan följande äret (ell. I<H3) hade
Konungen för afsigt att öfwerrumpla Hakon, som, derom un»
derrättad, dä lät föra sitt gods till stogen och med sitt folk
drog undan, sä att Kungen wid sin ankomst fann endast tom-
ma wäggarna. Hakon begaf sig till Swerige och fick af
Kon. Stenkil i förläning Wermland, derifrän han, w.d lag-
liga tillfällen, gjorde infall i Norge och uppbar Konungens
siatt i Oplandene och Romerike. — I följd af sä wäl desia
inhemska oroligheter som af misströstan att kunna göra sig
till herre öfwer Danmark, började Harald tänka pä fred
med detta rike. Redan samma winter (1063—1064) bera-
mades ett möte mellan Konungarne wid Göta-clf. Dit
kommo de ock, men pä ömse sidor wäl rustade, och hade icke
seras förnämsta och klokaste män laggt sig emellan, sä skulle
säkert »vapenlyckan i stället för muntlig öfwerenskommelse
bestämt om freden, hwilken dock nu Möts pä det wilkor.
att begge länderne behöll» hwad hwnrdera innehade, hwar-
igenomden längwariga fejden slutades utan annat resultat

till Ulf Jarls mord (se sid. 90). Underrättelsen om Ginars
mord »väckte, hwar den kom, det bittrastehat mot Harald: endast
bristen pä anförare hindrade upprorslågan att utbryta/ Hakon,
såsom bäde siägt till Einar och af utmärkta eg-nflaper samt rike»
dom och stort inflytande i Oplandene, fruktade Harald mest.
Han war derföre angelägen att med honom fä förlikning; men
dä han sedan> undandrog sig att uppfylla förlilningswilkoren,
lemnade Hakon Norge och begaf sig till Kon. Swen i Dan»
mark, der han wäl cmottogs »ztnämndes till Jarl och erhöll
stora förläningar. Men för ett mord pä Kungens brorsson föll
han i onäd och lemnade (IN6U) Danmark samt dref sedan om.
kring pä hafwet ock lefde af fribyteri. Genom alt bistå Kon.
Harald är det sannolikt att Hakon räknat pä uppfyllandet af de
brutna förlilningswilkoren. — Nägra hafwa förmenat att, denne
Hakon Ivarson »var densamme, som den i Sweriges historia om»
talade Kon. Hakan Röde.
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an begge ländernas ömsesidiga förluster. — Sä snart Kon.
Harald war kommen äter till Wiken, sände han till Oplan-
dene bud för att der upptaga fin statt; men dä böndcrne,
nekade att den utgifwa förrän Hakon Jarl kom till dem
samt tillika det rykte utbredde sig att Hakon i Wcstergötland
samlade en stark här för ett infall i Norge, beslöt Kon. Ha-
rald att genom ett angrepp förekomma honom. Till den
ändan drog hän med en utwald styrka till Kongahäll och
derifrän strömmen uppför med de smä och lätta fartyg, han
kunde samla och hwilta öfwer land drogos, der forsarne woro
till hinder. Sälunda kommen in i Wencrn, gjorde han
landstigning, sannolikt i trakten omkring Lidköping, och anföll
Hakon, som besegrades; dock wägade Konungen icke genom
förföljande. begagna sig af segern, utan bestämde sig för
ätcrtäg. Aret dercfter (ell. 1065) drog Harald omkring för
att bestraffa dem, som warit Hakons mcdhällare, hwarwid
han ända ut pä hösten for sa fram med eld och swärd öfwer
Nommcrigc, Hcdcmarken, Hadcland och Ringerige att flere
trakter blefwo alldeles ödelagd.. Men Harald, som icke
kunde finna sig wid ett längwarigt lugn, lät snart derpä
hoppet om att cröfra England förleda sig att deltaga i En-
gelska larlen Toftes stridigheter med sin broder, Kon. Ha»rald Godvinson. Efter att hafwa samlat en sädcm utsökt
krigshär, att dest like aldrig stall utgätt frän Norge och, se-
dan han der awarlemnat sin ena Drottning, Thora, samt i
regeringen, i sitt ställe, insatt Magnus, sin ena son med
henne, gick Harald ifrän Nidaros (i Ang. 1060) till sjös, ät-
följd af sin första gcmäl, Ellisif, dotter af Kon. laroslav,
och hennes begge döttrar samt sin äldste son Olof. I nägra
föregående drabbningar blcf Harald segrare, men slutligen i
en strid i närheten af nuwarande staden lork, i hwilkcn
den tappre Engelske Konungen sjelf deltog, stupade, wid 50
ars älder, Kon. Harald Sigurdson (d. 25 Scpt. 1066) och
med honom blomman af hans krigshär. Qwarlefworna ochsä mycket görligt war af stöttan ätcrfördes'hem till Norge
af Prins Olof (sommaren 1067). — Konung Harald sägcs
icke halt i Norden sin like i klokhet, rädighct, krigskunfiap och
wapcnfärdighct; han war reslig till werten, i hög grad oför-
sträckt, en god skald, högst män om sin kungliga myndighet,
herrsklpftcn och girig samt, i följd häraf, mycket sträng, hwar-före ock tillades honom binamnet Hardrade.

Olof 111 N"-'
l.'f°lst i!ö.<

...n"M_,//-
Dlof 11l Kyrre och Magnus II (Haraldsöner), delade

(106?) Landet sig emellan sä, att Magnus hade att regera
öfwcr nordwestra delen och Olof öfwer den sydöstra. Sam-



99

ma är gaf Swen Estrithson i Danmark anledning att frukta
ett anfall pä Norge; men genom gode mäns a ömse sidor
mellankomft ftadnade det wid blotta rustningar och ett möte
beramades mellan Konungarne i KongalM, der de förlittes
och fred afslutadcs. Sedan (i April 1069) Magnus dött i
Nidaros war Olof ensam Konung. Han war en hög- och
wälwert man af erkänd, siönt utseende, fredälstande, hwar-
före han kallades Kyrre (den stilla) och Bonde, för det
han winnlade sig om åkerbruk och alla fredliga sphlor. Verk-
samt befordrade han sina undersätares wälständ, särdeles
genom äkerbrukets och handelns upphjelpande, bildning ochupplysning, hwarigenom han, wid sin död, (22 Scpt. 1093)
pä Hautaba. i Ranarike (Bohuslän), eftcrlemnade ett kärt
minne och förwärfwade ett ärofullt rum bland Norges Fur»
ftar. Grunden lades (1069 ell. 1070) till Kjöbstaden Ber-
gen och andra Kjöbstädcr upphjclptcs. Genom hcfhällnin-gens förändring och införandet af mänga utländska plägseder
och bruk, befordrades hyfsning, yppighet och öfwerflöd i kläd-
sel. Genom Kristendomens utbredande och stadfästande be-
främjades upplysning och goda seder hwarwid tillika de and-
ligas makt och inflytelse befordrades.

n <H_i»--,..
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Magnus 111 Olofsson *) (Barfot) och Hakon IIMag-
NUsson '); ren sörre blef, strar efter fadrens död, af In-°byggarne i Wiken antagen till Konung öfwer hela Norge;
men Oplcendingerne och Throndcrne, hwilka ansägo det ovilligt
att Hakon Magnusson skulle uteslutas frän sin arfdel efter
hans fader, gäfwo honom, pä Orc-Thing,Konunganamn och
den halfpartcn af Norge, som hans fader hade haft; och fick
Norge dä äterigen twä Konungar. Men det goda forslandet
dem emellan warade icke länge; ty, sä wäl genom sina per-
sonliga egenskaper som genom sin mildhet och sin eftergift af
åtskilliga utlagor tillwann sig Hakon både höfdingarncs och
folkets förtroende och tillgi-wcnhct sä, att Magnus deröfwer
blef bäde afundsam och förbittrad, anseende sädant som för»
föl att städa honom och för ingrepp i hans kungliga rättighe-
ter; och war dcrföre ett kriq nära att utbryta, dä Hakon,
i sitt 25 är, hastigt (wären 1094) dog pä Dovre fjäll af en
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") Magnus war Olof Kyrrcs son, utom äktenskapet.
") Hakon war son af Kon. Magnus Haraldsson och uppfostrades

efter fadrens död först hos Gwenke Steinarson. en rik
och myndig man i Ranarike (Bohuslän) och sedan hos den
mäktige höfdingen i Gudbrandsdalen Thor er af Steiga.
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häftig förkylning, äbragen under jagt efter en ripa. — Hös-
dingarna för Hakons parti, isynnerhet Thorer af Steigci, både
mihtroende och fruktande Magnus om han skulle blifwa alle-
na radande i Landet, tillställde, kort efter Hakons död, ett
uppror, som dock Magnus lyckades snart s. ä. att dämpa och,
hwilket kostade anstiftarn, lifwet samt Thronderne härda straff
för deras uppstudsighet. — Konung Magnus, som i allt sitt
wäscnde mer liknade farfadern än fadren och, icke kunde trif»was i ett fredligt lugn samt wille wisa att Norges thron nu
äter innehades af en krigisk konung, företog (1095) ett täg i
Westerhafwet, för att ätertaga de öar, hwilka förut tillhört Nor-
ge, dä Suburöarne, (Hebriderne) Man och en del/af Skottland
betwingades. — För att wara i full besittning af hela Nor-
ge äterftod för Magnus att kufwa Elfwargrimerne (in-
byggarne i Bohuslän omkring Göta-elf) och deras betydande
höfding Swcnke Steinarson, hwilket ock, efter flere försök,
lyckades (förmodligen 1096) dä Swenke landförwistes pä 3
är. — För att betala lika med lita, anställde Magnus (109?)
ett plundringstäg till Halland, under hwilket förlikning träf-
fades med Swenke, som dä äterwände och blef en afKonun-
gens trofastaste män. För att pä nytt fästa sitt herrawcilde
. Westerhafwet företog Magnus (1098—1099) sitt andra täg
dit och ätertog Örkcnöarne m. m. Genom sin framgäng pa
detta täg mycket förstorad till makt och anseende började Magnus
strar efter äterkomsten *) att upplifwa anspräkcn pä Marterne
(Dalsland) och gjorde till ben ändan infall i Swerige, först re-
dan s. ä., widare 1100 och 1101, dä fred flöts i Kongahäll, hwar-
om Swensta Historien widare förtäljer. Magnus, som ej länge
trifdcs i fred, beslutade att underlägga sig äfwen Irland och gtck
fördenfiuld, efter stora tillrustningar, (1102) till sjös och redan
s. ä. eröfrades en stor del af landet jcmte sjelfwa staden Dublin.
Tidigt om wären (1103) ryckte han äter ut till att fortsätta
sina inkrättningar; men (24 Ang. s. ä.) wid en farlig marsch
genom djnpa moras blef han af de i bakhäll förlagde Irerne
omringad och, efter det tappraste motständ, besegrad, hwarun-
der han sjelf (icke fullt 32 är gammal) och största delen af

') Det war ifrän detta täg som sa mycket af seder och llädedrägt.
den tiden Krullige i Skottland, hemfördes. Kungen sjelf och
mänga af hans folk gingo barbenade pä gatorna och med korta
underkläder, hwilket sannolikt giftvit anledning till Konungens
tillnamn Barfot,
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hanS folk stupade. De öfwerblcfne räddade sig till Örken-
öarne').

Eystein eller Osten l, Sigurd i och Olof IV delade
riket sä, att Eystein skulle hafwa norra delen, Sigurd den
södra och Olof den mellersta och skulle de begge äldre brö-
derne förestä och wärna hans andel. Strar i början.af de-
ras regering äterkommo mänga Korsfarare, hwilka, riktade
med ära och guld, genom sina berättelser om hwad pä dessa
täg stod att winna, lockade mänga Norrmäns häg till såda-
na resor och begärdes af dem att en af Kungarne, Eystein eller
Sigurd skulle blifwa anförare. Sigurd antog sig detta och
pä begge Kungarnes bekostnad skedde utrustningarne, hwarpä
Sigurd (om höften 1107) gick till sjös med en stor flotta,
som det säges, besatt med 10,000 man; och skulle Ey-
stein under tiden räda äfwcn för Sigurds riks-andel. Eystein,
som war en fredälstande och mild Konung, sökte genom
goda inrättningar att främja Landets bästa, befordrade kri»
stendomens utbredande, genom uppbyggande af kyrkor och
kloster samt handeln, genom flere anläggningar och rattsförhäl-
landcna, genom widmakthällande af gamla lagar och infö»
rande af nya författningar. Pä allmänna farwägcn öfwer
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») Konung Magnus Barfot, utmärkt för otämlig herrstlystnad och
äregirighet, uthällande mod och oförsazd tapperhet, mangen gäng
urartande till oförwägenhet, hade utomlands ett större anseende,
än nägon annan Norsk Konung. Gift 2 gängor, (förnämligast
af politiska stal,) hade han dock inga barn; men utom ättenfla-
pen icke mindre än 5 söner och 2 döttrar. Eystein, den
äldste, war wid fadrens död <l är. Han bestrifmes som snara»
re liten än stor, med stora blä ögon, ljusgult, knollrigt här, stor
skicklighet i alla kroppsöfningar, mycket lagkunnig och tillika fred-
älskande. — Sigurd, den andra i ordningen, wid fadrens
död l3 är, war af starkare wext, men mindre wackert utseende,
wäl öfwad i alla ridderliga idrotter, fäordig ock icke synnerligt
blid eller wänlig, men sträng i lagarnes widmakthällande. Fa-
dren följaltig pä hans andra tag i Westerhafwet blef han af
honom wid 8 ell. 9 ä<s älder förlofwad med en 5 är gammal
Irländsk prinsessa och derefter beklädd med Konungawärdighet
öfwer örkenöarne och Suduröarne. Efter Fadrens fall äter»
sände han sin trolofwade och begås sig hem till Norge (hösten
l_U3). — Olof, den tredje i ordningen, war, wid fadrensfränfälle, blott pä 4e aret, bestrifwes som högwext och smert.
wacker, gladlynt och wänsäll. Han dog redan wid l? är (.016)
och benämndes derföre den Unge. Ester hans död delade
Eystein och Sigurd Riket sins emellan, sa att den förre fick
östra, den sednare westra delen.
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Dovre byggdes fjcldftuer och anslogs inkomster till deras »vid-
makthållande. Genom sitt kloka förhällande, dock isynnerhet
förmedclst gäfwor och stänker till de förnämsta bland folket,
gäfwo lemtlänningarne sig godwilligt under Konung System.
Följden af allt detta blef, att Epftein öfwcr hela landet äl-
skades. Sigurds utländska resa upptog 4 är och benämndes
han, efter sitt mistande dcrundcr i lorsala (Jerusalem),
lorslafar (lernsalemsfarare). Hemresan skedde landwägcn,
(genom Bulgarien, Ungern, Bayern och genom nedra Tystland
samt Danmark). Följden af detta täg, sä ärorikt det än war
för Sigurd, innebar icke lyckliga följder för Norge, ty a)
förlorades en wäl utrustad flotta, af hwars bemanning knappt

äterkom, b) medförde Sigurd hem en fördom och bö-
jelse för utländskt, hwilten hade menligt inflytande pä Norges
inre utweckling och sjelfständighet och c) lades grund i Norge
till prcftwäldet, hwilkct blef orsak till snart efterföljande olyc-
kor för Landet. Eystein och Sigurd woro af ganska olika
sinnelag, hwarföre ock wänstapen dem emellan snart sä kall-
nade *) att det sannolikt icke slutats utan brödrakrig, om ej,
till lycka för landets inre lugn, Kon. Eystein aflidit (1122,
33 är gammal). Derefter war dä Sigurd ensam Kon. i
Norge. Ibland annat hwartill hans nit för kristendomens
utbredande föranledde honom war ock det af Sw. Historien
redan kända taget till Swerige (1123). Sigurds sista är wo-
ro icke lyckliga, hwarken för honom sjelf eller för Norge.
Redan före Kon. Eysteins död hade Sigurd haft anfall af wan-
sinnighet (till hwilken orsaken ansägs mara: hans högmod,
fäfänglighet och religiösa swärmeri, hwilket de andlige icke
försummade att underhålla). Af detta Sigurds tillstånd be»
gagnade sig ock prcsterne för att sätta honom allt mer i be-
roende af sig och tillika att derunder tillstansa sig allt större
makt, sä att prestwäldet i Norge kan anses stadgadt under
denna tid. Efter 2? ärs regering afled Konung Sigurd,
40 är gammal, (1130). Under all hans regeringstid gick
det landsfoltet wäl, som dä lefde i fred och ro; men med
hans död tog det siut med all den hcrrligheten. ty länga
(mer än 100-äriga, 1130—1240) inbördes oroligheter och
partistrider om kronan följde pä hans död: och ett tidskifte
följde, som liknade, om ej i grymhet och orolighctcr öfwer-
gick sjelfwa Gunhildssönernes: throncn eröfrades med wapen
i hand, den ena regenten störtade den andra, och föll sedan

') Anledning blef en förtjent höfding Sigurd Hranesson.
af Sigurd förorättad, af System bestyddad.
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Magnus IV Sigurdson") den Blinde, säg sig
twungen, att med Harald IV Magnufon ) Gille, efter
gode mäns mellankomst, dela Norge (1130); men freden dem
emellan blef icke längwarig. Magnus, som icke kunde glöm-
ma att Harald, emot sin ed, gjort anspräl pä delaktighet,
war alltid betänkt Pä lciglighct att hämnas. För att bäde
trygga sig ifrän Danska sidan och tillika winna förstärkning
ingick han (1131) förbund med Erik Edmund, som afuppro-
rillc motKon. Nils i Danmark blifwit utropad till Kung och war
en broder till den lömskt mördade Knut Lavard. hwilkens
dotter Kristina, ehuru dä ung, Magnus (1132) begärde till
gcmäl. Samme Erik blef (1133) i grund slagen af Kon.
Nils, som dä ätertog sitt Rike. Erik tog wäl fin tillflykt
till Magnus; men han blef inom kort sinnad att utlemna
honom, antingen för det han syntes stuta wänstap med Harald
eller för det han fann mer uträkning i att hälla sig till Kon.

sjelf för swek, gift eller fwärd. Under allt detta försämrades
fä wäl sederna som Landets tillständ, — endast prestwäldet
tillwerte, Landet till liten fromma.
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"') Denne Harald Gille kom ifrän Irland, der han dittills up»
pehallit sig. Den dag, (<126), dä han fäste fot pä Norges
kust, blef detta lands olyckligaste dag, emedan derifrän fä räknas
alla de gräsligheter, som i mer än lvtt ar söndersiet detsamma:
Wid sin ankomst till Norge anmälde han sig hos Kon. Sigurd
säsom en broder till honom och således son af Magnus Barfot;
ett föregifwandc som ingen kunde styrka och Harald sjelf genom
jernbörd mäste bewisa. Harald ålades tillika att med ed förbin»
da sig att ej under Sigurds eller hans sons lifstid göra ansprät
pä Norge; och tog Sigurd jeinwäl af landsfolket ed, att, efter
hans död, endast hylla hans son Magnus. Harald bestrifwessom högwext och smert samt brunlagd, merendels klädd i Jr»
ländsk drägt och talande Norska illa, anda till folkets ätlöje, der»
jemte lättsinnig, wällustig, stämtsam och gifmild. Harald fram»
ställde sina ansprät pä delaktighet i regeringen pä den grund att
den ed. han swurit Kon. Sigurd, blifwit honom obilligt astwun»gen och, pä samma grund löste äfwen hans medhällare samt
allmogen honom frän samma ed, tillerkännande honomKonunga
namnet och halfdelen af Norge.

*) Strax efter fadrens död lät Magnus i Opslo utropa sig till
Konung öfwer hela Norge pä grund af den ed, som blifwit hans
Fader swuren. Han bestrifwes som sin tids »vackraste man i
Norge och öfwad i åtskilliga idrotter samt för fadrens skuld äl<
stad; men, en stark drinkare, girig och omild samt swär att göra
till nöjes, hwadan mänge wände sig ifrän honom.
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NilS, sedan han återfått makten i Danmark. Erik undkom
genom försorg af Drottning Kristina, som för detta blef af
den uppbragte Magnus återsänd till Danmark; men detta
blef sedan en hufwudorsak till hans efterföljande olycka, eme-
dan han ädrog sig hennes flägts owilja. Wintern 1133—1134
uppehöllo sig begge bäde Magnus och Harald i Nidaros; utpä
wären sistnämnde är drog Magnus sjöledeS derifran söderut, till»
tannagifwande sin afsigt att stilja Harald frän Niket. Dä sädant
kom for den sistnämndes öron bcgaf han sig skyndsammast,
landwägen, till Wiken. Fiendtliqheterne började ä ömse sidor
med hornboskaps flagtande o. s. w. tills Konungarne stutligen
mötte hwarandra wid Fyrileif (nu Färlöf, wester om Udde»
walla) der (9 Aug. 1134) den flere gänger manstarke Mag-
nus blef segerwinnare och Harald mäste fly; han begaf sig
dä till Kon'. Erik Edmund, som mcllertid äterfätt makten t
Danmark och dä uppehöll sig i Smäland samt, af Magnus
förnärmad, wälwilligt mottog Harald, gas honom Halland i
förläning och derjemte 8 längflepp, sä att Harald redan sam-
ma höft drog till Kongahäll, der han, lika listig som bjerf,
förstod att genom underhandlingar och frikostighet winna
Elfwargrimerne till sina tfrigaste medhällare. Derifran fortsatte
han sitt täg genom Wiken, utplundrande eller ihjälsläende alla
Kon. Magnus's medhällare, som han kom öfwer och anlände
julafton för Bergen, der Magnus uppehällit sig sedan Farlöfs-
slaget, osörsigtigt hemförlofwadt sitt folk och nu af räd-
willhet ingenting till sitt förswar i tid kunde företaga. Istriden dem emellan (d. 7 Jan. 1135) öfwergafs Magnus af
större delen af sitt folk, blef slagen och tillfängatagen. Den
samwctslöse Harald, glömsk af fadrens wälgerningar, lat nu
pä sonen utstinga begge ögonen, afhugga en fot samt pä an-
nat sätt misshandla och stutligen insätta honom i kloster, pä
Munkholmen. Härigenom blef Harald Konung öfwer hela
Norge. Ehuru han antogs utan motständ, dock snarare öka-
des än minskades hans motparti efter de af honom begängna
grymheter. Genom Kongahälls förstöring (s. ä.) af Venderne
utan att Harald gjorde nägot till dest förswar, förfwagades
icke obetydligt hans anseende i Norge. Och aret derpä (ell.
1136) uppträdde en Sigurd Slemmedegn*) med anspräk

') Denne war i det hela en större äfwentyrare Zn Harald ock för sin
ärelystnad betjenande sig af samma medel som han, neml. att
utgifwa sig för en son af Magnus Barfot, ehuru det war all»
mänt kändt att han war son af en prest, hwilken ock wigde ho»
nom till Degn (Djekne); men dä han i sina lefnadsförhällanden
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att blifwa ansedd som en Kungens anhörig, under föregif.
wande att han war son af Magnus Barfot. Efter det Si»
gurd lyckligt undkommit ett mot honom gjordt anslag blef
han betänkt pä att öfwerrafla Harald. Detta lyckades ock
(natten till d. 15 Dec. 1136), dä han anträffades drucken
hos sin stilla, samt blef derstädes ihjälslagen af Sigurd och
hans sammanswurne; och dog Harald Gille sälunda med det
rättwisa wittnesdörd om sig, att han warit en af Norges
odugligaste Konungar. Sigurd Slemmedcgns strar derpa, i
Bergen gjorda försök att blifwa antagen till Konung mitzlpcka»
des, ty borgrarne "förklarade att de icke wille ha en broder-
mördare till Konung" hwarjemte de dömde honom och hans
anhängare fredlöse; men Sigurd upphörde icke derföre att,
för sitt ändamäl, oroa Landet.

Pä Enkedrottningen Ingrids förstag och genom Läns-
höfdingarnes mcdwerkan blef hennes 2.ärigc Son Inge af
Wikwäringarne pä Borgething, och den 4-ärige Sigurd af
Thronderne, pä Örething, utkorade till konungar. Norge war
dä pä yutt deladt mellan twä herrstare, eller rättare mellan
en mängd herrfllpstne höfdingar, hwilka bctjente sig af de
begge konungarnes namn. Sigurd Slemmedegn begås sig
under tiden ifrän sitt tillhöll i Nordhordland, Sogn ock
Fjorderne, der han blifwit antagen till konung, och kom ef-N
ter jul (1136) till Throndhjem i hopp att der winna anhän-
gare; men da han äfwen härutinnan misiräknade sig, uttog
han, emot munkarncs wilja, ur klostret pä Munkholmen,
Magnus den Blinde, sannolikt i den beräkning att med bätt«
re framgäng föra kriget i hans namn. Derifrän drogo de
söderut: i Romsdalen delade de sitt folk, hwarefter om win-
tern Sigurd seglade wcsterut öfwer hafwet för att winna
förstärkningar och Magnus drog till Oplandene, der han hop-
pades pä talrika medhällare. Men Inges höfdingar samlade
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och genom sitt öfwermodiga sinnelag wisade sig mindre passa för
det ståndet än till kämpe, fick han tillnamnet Slemmedegn (den
onde presten). Sä snart han af modren, (Thora, Olof Mag»
nussons moster) fick underrättelse om sin härkomst, öfwergaf
han det andliga ständet, for utomlands i handelswäg och besökte
under tiden Rom, Grekland, Jerusalem m. st. heliga städer, up»
pehöll sig en winter pä Island, en annan pä Arkenöarne och, der»
ifrän förwist. i Skottland, hwarifrän, efter nya omtumlingar
pä åtskilliga ställen, han kom till Danmark, der han i 5 biskopars
öfwerwaro stall genomgätt jernbördsprofwet till bewis pä att
han war son af Magnus Barfot.
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en här, af hwilken Magnus blef slagen nära Vormenelvs
utlopp i Mjösen. Magnus, som med möda undkom till
larlen Carl Soneson i W. Götland, uppeggade, genom
förespeglingar om Norges lätta eröfring, de_nne att inlåta
sig i ett försök, som i början gick lyckligt. Åtföljd af Mag-
nus Blinde inföll han i S. Wiken, hwars inbyggare underka-
stade sig; men ton. Inges Länshöfdingar lommo snart till
möte, da efter en skarp strid larlen blef öfwerwunnen och
mäste draga med stammen hem igen. Efter denna olyckliga
utgäng tog Magnus sin tillflykt till kon. Erik Emund i Danmark,
hwiltcn, genom hopp om Norges inkräktning, af Magnus locka»
des att dit företaga ett täg (1137); med Magnus i sällskap
lade han med en stor flotta först till Tönsberg och sedan till
Opslo, men möttes öfwerallt af kon. Inges höfdingar och
uträttade ej annat än att plundra och bränna Opslo samt
åtskilliga andra ställen, der de under ätcrtäget kunde gä i land.
Magnus, i förening med Sigurd Slemmedegn") och medDanfit
biträde gjorde (sommaren 1138) ett nytt försök pä Norge,
hwillet, efter mord, brännande och plundringar, ändades med
deras flykt till Helgeland och Senjen, hwarifrän (wären
1139) de med twä jakter gjorde ett nytt täg söderut? öfwer-
allt, der de kommo i land, farande fram med mord, eld och
röfwande, hwarcfter de äter drogo till Danmark. Emeller-
tid hade Vikväringarne och Bergensfararne. hwilka härun-
der lidit mest, klagat mitznöje öfwer att kon. Sigurd med
sitt folk satt stilla i Nidaros utan att understödja kon. Inge.
Dersöre och efter uppmaning af kon. Inge, seglade Sigurd
med en ansenlig krigsmakt till Wiken. När sä Magnus
och Sigurd Slemmedegn, äter förstärkte i Danmark, (inemot
wintern) änyo ankommo, möttes de af konungarnes förena-
de flottor wid Hvolum, nära ön Holmengrä, wid Nid-
elfwens utlopp, der nu Arendal ligger, och kom det dä (12
Nov. 1139) der till ett flarpt stag, hwars utgäng, (sedan
Danflarne, hwilka utgjorde mer än halfwa styrkan, i första
anfallet tagit till flykten), blef att Magnus Blinde, som i
sin säng afwaktade stridens utgäng, under det en trogen tje»
nare förfökte bära honom undan, ihjälffjöts och Sigurd
Slemmedegn, uppfångad ur wattnet, dit han ifrän sitt skepp

') Sommaren 1l_? äterlom Sigurd. Dä han erfor huru det fla»
git sig ut för Magnus och förnam att för honom sjelf war i Norge
dä ingenting att uträtta, lade han till sjös och dref en tid <_ö.
röfweri ända ini Östersjön samt förwärfwade sedan i Danmall
mänga ansedda »vänner och medhällare, t. o. m. Kungen sself.
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lastat sig, fördes i land och, till sina enskilda fiender utlem-
nad, blef genom den gräsligaste misihandling pinad till döds ochfick sä smaka sina gerningars ftukt. — Ifrän Skottland anlände
(1142) en ung man med namnet Cystein, som utgås sig
för Harald Gilles Son, hwillen af Thronderne blef antagen
till konung, dä begge de andra konungarne tillfalligtwis uppehöllo
sig i östra delen af landet. Desse mäste nöja sig med Thronder-nes delningsdom, att de skulle hafwa hwar sin tredjedel afRiket. Samma är bestämdes en ytterligare Rikets delning,
ithp en annan Harald Gilles son, Magnus, tillerkändes
en fjerdcdel af Riket; men dä han samma är dog, förblef
Riket deladt mellan de öfriga tre bröderna samt Magnus
egentligen icke nägon gäng upptagen i lonungalängden. Ey-
ftein, som redan hunnit mannaåldern, höll sitt eget hos, men,
sä länge deras gamla rädgifware lefte och de sjelfwa ännu
woro i barnäldcrn, hade Inge och Sigurd gemensam hof-
hällning; men derefter hwar och en sin egen. Alla tre kon.
woro af ganska olika sinnelag"), hwadan enigheten mellan
dem icke kunde bli längwarig, sä mycket mindre som der ej
saknades de,, hwilka hade sin uträkning wid att bläsa under
elden. — Ar 1152 anlände till NorHe Passiga sändebudet
kardinal Nikolaus Brekespeare '"") hwars 3 mänaders mi-
stande i Norge för detsamma medförde werkningar, hwilka In»
nebyggarne till sina följder ej rätt uppskattade, men ändock in-
nebur» ett pä framtiden ganska stort inflytande. Genom
denne Pästige Legat blef ett erkediskopssäte upprättadt i

') Kon. Inge beskrifwes som böjd för »vänlighet, fogligast och
gifmildh.t, till ansigtet den wackraste, men till kroppsskapnaden
för öfrigt af bedröfligt u.seende, ithy hans ena ben war lamt
och hade han tillika utwexter bäde pä bröstet och pä ryggen,
hwilket föranledde hans tillnamn, den krokryggige. Dessa
kroppslyten hade Inge fatt pä det sätt att, wid krigs- och strids-
tillfällen, hans befälhafware. ThiostolfAleson. alltid för-
de Inge med sig och bar honom i famnen, men dä han i striden
ofta tom i stor nöd och fara, kunde han ickeriktigt passa pä barnet.
— Sigurd war trotsig ach gaf ej efter i nägon ting, tillika wäl»
lustig ock) med godt utseende, med undantag för det han hade
mycket tjocka och utstående läppar, hwilket war anledning till
hans binamn Mund. Evstein »var en klok och försigtig man,
men enwis och mycket girig, sä att hans undersätare icke kunde
tala honom.

"1 Till födseln en Engländare. Ifrän Norge begaf han sig till
Gwerige, der han med lika skicklighet utförde sitt uppdrag att
sätta kyrkoförfattning och kyrkostyrelse i mer öfwerensstämmelfe
»ed Päfliga hofwets anordningar.
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Throndhjem för Norge, (hwarigenom isynnerhet de andlige
smektes dä de gjordes frie frän det förra beroendet af Erle»
bistopen i Lund) samt det Katholsta prcstwäldet stadgades;
widare bestämdes tionden m. m. m. till presterflapet, som
ock nu förbjöds att inga i giftermål och ytterligare, för att
ftäfja den gamla folkandan, blef det förbjudet att i kjöbstä-
derna bära »vapen. Genom allt sädant blef preftwälbet stad-
gadt ända derhän att sjelfwa Konungarne blefwo af det-
samma beroende. — Eystein uppehöll sig öster i Wiken,
ehurn detta hörde till Inges rike, och, sannolikt för hans gi«
riga prejerier,. uppstod mot honom (1153) pä Hisingen ett
bonduppror, men wid Leikberg, nu Lerberg, blef Eystein i
en blodig strid segrare, hwarpä han med mord och brand
for fram pä ön och twingade de öfwerblifna att, i böter,
utgifwa nästan all deras egendom och derjemte att utlemna
deras söner till gisilan. Derefter, s. a., företog Eystein ett
härjningstag till Westerhafwets öar, hwarifrän han ätcrwän»
dc pä hösten samma är, och war detta Norrmännens sista
siendtliga täg till England. — Efter förut emellan bröderne
inträffade men förlikta miHälligheter, uppkom (1155) en ny
och allwarsammare emellan Sigurd och Eystein, hwilken dock
genom deras wänners mellankomst, bilades wid ett möte
pä Oplandene, derwid slutet blef ett hemligt aftal mellan
desse att afsätta Inge. Men denne och hans sä utmärkt
trogne rädgifware Gregorius Dagson fingo dock härom
wetfiap och gjorde sig derefter beredde samt drogo temligen
manftarke till Bergen. Kort derefter inträffade norrifrän
Sigurd, ännu manftarkare, men blef dock nedgjord (10 Juni
1155?. Twä eller tre dagar sednare anlände Kung Eystein
ifrän Wiken. Warnad äf Sigurds fall stadnade han i Flore-
wäg och ficdde derifrän förlikningsunderhandlingar. Deref-
ter drogo Konungarne hwar sin wäg, Inge till Throndhjem
och Eystein till Witen. Det oaktadt gjorde Eystein ett lömskt
anfall (1155) pä Gregorius Dagson, som med flykten räddade
sig, och wintern 1156 blef Inges stora sieppswarf i Thrond-
hjem uppbrändt pä Eysteins tillställning. Följden blef nya
krigsrustningar och sammanträffade konungarne omkring Lin-
desnäs, dä än en gäng förlikning uppgjordes. Men, när
Eystein icke uppfyllde förlikningswilkoren sä blef det som till-
förene och Konungarne fortsatte att göra hwarandra och de-
ras män all städa, de kunde. Omsider (1157) fiedde ett nytt
täg och flottorna möttes omkring Scelboe-fjord; men Eystein,som genom sin girighet gjort sig förhatad, ofwergafs af sitt
folk och mäste draga öfwer fjället till Wilen, der han lyckades
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äter samla 1200 man, hwilka likwäl, da de fingo i sigteKung
Inges ankommande flotta, flydde, sä att till sist räddade
sig Kon. Eystein sjelf andra. Af Inges utskickade uppfån-
gades han (10 Aug. 1157) och blef af dem nästan i detsam-
ma dödad, efter egen begäran genom korshugg öfwer skul-
drorna. — Men Inge kom härigenom icke i lugn besittning
af Norges thron; ty, ehuru genom Epftcins död hans parti
splittrades, fällde dock anförarne icke modet utan walde (f.
ä.) den aflidne Kon. Sigurds 10-ärige Son Hakon, med
tillnamnet Härdabred (Skulderbred), till Konung och drogo
med honom till W. Götland för att fä tid till krafters sam-
lande. Pä sommarn (1158) gick Hakon med en stark och wäl
utrustad här ned emot Kongahäll, men blef, ehuru 10 gän-
ger manftarkare, af Gregorius Dagson drifwen pä flykten.
Mot flutet af wintern 1159 och under det Kon. Inge och
Grcg. Dagson uppehölls sig i Wikcn bestöt Hakon att försöka
sin lycka i norra delen af Norge och begaf sig derföre öfra
wägen till Throndhjcm. Thronderne togo wäl emot honom
och utkorade honom till Kung öfwer den tredjedel af Niket,
som hans fader haft. Pä wären (s. ä.) seglade Hakon sö-
derut (med 30 skepp) och lade slutligen ini Nordre-elf, tätt
wid Kongahäll, der han af Kon. Inge uppsöktes och, efter
en starp strid, änpo led ett stort nederlag, hwarefter han
räddade sig undan till Throndhjem med qwarlefworna af sin
krigsmakt. —Gregorius Dagson som (1100)fatt underrättelse
om att Hakon äter dragit norrifrån och dä uppehöll sig
i Wiken (pä gärden Sörbo i Krokstad S.) kringrände
gärden nattetid och afbrände de största byggnaderna i förmo-
dan att Hakon sof i nägon af dem; men, emedan denne för
sig hade en mindre byggnad, undkom han sjelf. Snart der-
efter hämnades Hakon detta, derigenom att han innebrände
Dagsons flägting och Inges höfding pä Wetteland. När
Dagson, som nu war i Kongahäll, härom fick sorgcposten,
ryckte han ftrar med en bondehär för att hämnas pä Hakon.
Sedan han I3:e dag Jul (1161) afhört ottcsangen i Fors-
hälla kyrka, tägade han widare och fann Hakons folk pä norra
sidan om Bäfwie-än (nu Uddcwalla-än). An war tillfrusen
men isen osäker, dels genom det starka strömdraget och dels
derigenom att Hakon lätit wäcka mänga wakar; af sitt
folks stridsifwer förleddes Gr. Dagson, att, emot sin wilje
försöka öfwergäng pä isen. Dagson gick sjelf ner sig (7 Jan.
1161) och blef, under sitt bemödande att komma upp, i stru-
pen dödligt särad af en pil. Och med honom som allmänt
erkändes för sin tids yppersta höfding i Norge, nedgick Konung
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Inges lyckliga ftjerna. Efter underrättelsen om denna till-
dragelse swor den sörjande Kon. Inge att hämnas hans död
eller sjelf sätta lifwct till, hwilket scdnare ock blef händelsen (3
Febr. s. ä.) dä han, i följd af förräderi, i en drabbning med
Hakon stupade wid Opsloe. Men, ehuru Hakon Härdabred
sä wäl pä grund af sin härkomst och Throndcrnes wal som i
följd af segrarens rätt nu tog hela Norge som sitt, blef dock
hans wälde af kort waraltighct, ty de mäktige i Landet, ut-
ledsne wid Harald Gilles ätt, walde pä Örc-Thing (1161)
till motkonung Sigurd lorslafars 5-ariga dottersson Mag-
nus Erlinglon och satte till hans förmyndare hans fader
Erling Skatte, af hwilkcn Hakon öfwerrasiadcs i Steina-
wäg i Nomsdalcn och sedan genom hanS föranstaltande mör-
dades (1162).

Magnus V Erlingson, upphöjd pä Konungathronen
genom fadrcns dels list, dels anseende inom landet, fick, kort
efter slaget i Steinawäg, en medtäflare om kronan i Sigurd
Sigurdsson "), som af den fallne Hakons parti waldes till
Konung. Men. alldcnstund i "Norge pä den tiden rädde
allmän wcilmäga och de mäktige samt rika bönderne, woro
owane wid ofred, twäng och .våldsamheter," snart blch
wo ledsne wid Sigurd och isynnerhet hans mcdhällare,
hwilka oftast med wald mäste förflaffa sig sina förnödenheter,
lyckades det lättare för Erling att (1163) dels i strid nedgöra
dels tillfängataga och aflifwa desse sine motständare "'). För
att befästa fin son pä throncn ställde Erling, under ett möte
i Bergen (1164), sa till att den 3-ärigc Magnus smordcAM
krönades af Erkcbifiopen Eystein; hwaremot Erling mäste
inga pä sädana mcdgifwandcn som att förklara "Norge för
St. Olofs arf och egendom," samt "att, wid thronledighet,
bistopparne, adbotcrne, Nitets högsta cmbctsmän och 12 er-
farne män ifrän hwart Stift, utsedde af biskopen, siullc för-
samlas nnder Er.cbistopcns ordförande för att wälia ny
Konung." Härigenom syftades prestwäldet i Norge
till desi största höjd och förwandlades Norge ifrån
arf- till walrike. — Erling hade (1161) besökt Danske Kon.

*) Son af Kon. Sigurd Haraldsson Mund.
") I stagct i Ramnäs Prgld, Laurwigs grefstap (II6N stupade

Sigurd Jarl, Sigurd Sigurdsons iftigaste och skickligaste med.
hållare, jemte en stor del af hans folk. Ock efter några mih-
lllckade försök emot Erling blef (s. ä.) Kon. Sigurds parti, i
trakten af Bergen, genom en af Erlings höfdingar, dels stingradt.
dels nedgjord! och han sjelf tillfångatagen samt sedan halshuggen.
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Waldemar och, sannolikt emedan han icke trodde sig ensam
stark nog emot Konung Hakon Härdabred, träffat öfwerens-
lommelse om hjelp, emot löfte om afträdande af Wiken.
Hjclpcn jfrän Danmark utcblef och när Erling lyckats fä sinson fast pä thronen, glömde äfwen han sin förbindelse. Af
sådan anledning sände Kon. Waldemar först budssap med pä-
minnclscr om löftet och seglade sedan sjclf (1165) med stor
krigsstyrka till Wiken. Men, sedan han förnummit Norr-
männens owilja emot sig, wände han tillbaka till Danmark.
Lugnet i Norge räckte likwäl icke länge. En ättling*) af
Magnus Barfot, Olof Gudbrandsson började (1166) göra
anspräl pä Norge, lät utropa sig till Konung och uppehöll
sig än pä Oplandene, än i Wiken och än i skogsbygderna pä
Swensta gränsen. Emedan han saknade skepp, kunde han icke
företaga nägot af betydenhet; efter flere fruktlösa försök
lyckades Erling ändtligen att uppsöka honom der han uppe-
höll sig i Wiken och flög honom i en starp drabbning wid
Stängenäs (1168), hwarcftcr Olof med flykten räddade sig
till Danmark, der han aret derpä dog. — Ehuru Erling
hittills warit lycklig nog att tillintetgöra alla försök att be-
röfwa hans son thronen, mätte han litwäl icke kännt sin ställ,
ning fullt säker, sä länge thronpretcndenterne, hwilka under
dessa tider i Norge upvstodo likasom swampar höstetidenwcra upp ur jorden, fingo understöd i Swerige, men
isynnerhet i Danmark. För att winna säkerhet och wänstap
ifrän Dansta sidan afgick (1169) en särskild beskickning med
sjelfwa hans gcmäl. Christina ock, till följe af densamma bcgaf
sig Erling (1170) äfwen sjclf till Danmark, da wänstap och
sämja mellan begge rikena blef afflutad pä det wilkor att,
Kon. Waldemar stulle erhålla sina förfäders arfdcl Wiken och
Erling dcröfwer blifwa Konungens Jarl""). Erling, som
icke förrän i början af aret 1171 återkom till Norge, fick aret
derpä ett nytt tillfälle att bäde bcwisa sin myndighet och sin
grymma politik, dä han lät afrätta sin egen siyfson, den
16-ärige Harald, af fruktan för hans anspräl pä kronan.
Genom fredsfördraget med Danmark, war wäl Erling be»

») Sondottertzson af Magnus Barfot. För sina motgångar emot
Erling fick han tillnamnet Olof Ulykke; annars kallades han och
hans folk Hätteswenner, förmodligen för det de brukat
hatt er pä sina hufwud.

") Såsom tillagg, dock utan historiskwihh.t, omnämnas flere »villor,
scisom att Norges Krona skulle tillfalla Waldemars ätt, ifall
Magnus afled utan manliga astomlingar.
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tryggad frän den sidan; men det oaktadt war hans syftemäl,sonens fasta besittning af thronen, dock icke uppnädt. Ty, re-
dan (1173) efter Haralds mord framkom en ny och farlig
Kronpretendent, Eystein"), som sedan han hos fin flägting
Westgöta-larlen Birger Broia erhällit understöd bäde med
folk och pengar, (1174)gjorde ett infall i Wilen, der folkhop-
tals tillströmmade honom. Eljest utgjordes hans här af skogs-
boer och Elfvargrimer. Af dessa blef Eystein tagen till Kung
och uppehöll sig sedan här och der i Wiken, men kunde dock
icke fä fast fot nägonstädes, alldcnstnnd det fattades honom
pengar och han mäste med wäld taga hwad han behöfde,
hwarföre Länshöfdingarne och bönderne samlade folk och dref-
wo honom till skogsbygderna pä Swcnfla gränsen. Der mä-
ste han och hans folk (ve s. k. Virlebenernc) utstä otroligt myc-
let ondt**). Pä manligt röfwaresätt gjorde de derifrän infall

«i bygderna, plundrade och höllo stnndom med bönderne or-
dentliga träffningar. När Birkebcncrne sä fortfarit i^twä är,
fingo de pä tredje sommarn (1176) fartyg och höllo dä först till pä
Wikens kuster men seglade sedan norrut, öfwerrumplade och in-
togo Throndhjem och fingo i Throndelagen, der Eystein blifwit
antagen till Kung, sädan förstärkning att de, tidigt pä wintern,
2000 man starka drogo ända ned till Ringerike dä öfwerallt
der Eystein drog fram landtfolkct underkastade sig. För att
hafwa akt pä Virkebenerne blef Erling qwar i Bergen, men
Kon. Magnus med en del krigsfolk drog s. ä. till Tönsberg.
Kort efter jul fick Kon. Magnus underrättelse att Virkebener-
ne woro pä Ramncrs, hwadan han bröt upp dit och lyckades
winna en afgörande seger. Mänga af Virkebenerne stupade;
de andre togo till flykten, bland hwilka war Kon. Eystein
sjelf, som, da han derunder sprang in i ett hus, blef af bon-
den dcrstädcs ihjälslagen (1177). — Med Eystein Meila an-
sägs Harald Gilles ätt utdöd, och genom segern pä Ramnces
hade Kon. Magnus wunnit sä mycket i makt. att han började
sjelf anse sig fullkomligt säker pä thronen, sä mycket mer som

"') När deras ben» och fotbeklädnad blef utsliten lindade de björk,
näfwer kring benen, hwarför bönderne pä spott kallade dem B ir»
kebener. Detta war den ringa början till det under detta
namn i Norges historia sa ryktbara parti, som nästan oafbrutet
i 66 ar lämpade för den rätta arfsföljden och folkets frihet,
utom hwilket Norge näppeligen undgått det presterliga ok, som
Erlebiflop Eystein sä listigt palaggt detsamma.

') Han sades mara son af Kon. Eystein Haraldsson. Emedan han
war kort till werten kallade hans män honom Me i la.
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Han hade pä fin sida hela det mäktiga vrefterstapet och folket
tillika wille heldre se en Sigurd lorsalafars, än en Harald
Gilles ättling pä thronen. — Men annorlunda war bestämdt;
tp redan s. ä. uppträdde en Swerre Sigurdson i spetsen
för Birtebenarne. Historien för tiden ifrän Swerres upp-
trädande (1177) tills Erling Skatte (1179) stupade och Mag-
nus Erlingsons slutliga nederlag och död (1184) är blott en
berättelse om Swerres äfwentprliga fram- och tillbakatägande
och begge partiernas strider med hwarandra *).

') Denne, sedan sä märlwärdige hjelte Swerre Sigurdson,
föddes <15l> Fadren war Sigurd n Mund och modren, ett
fruntimmer af ringare börd, Gunhild: hon blef gift med en
wid namn Unas Kambare, utgifwen för kammakar, och
broder till F«röe-Biskopen Hroe. Kort efter brölloppet födde
Gunhild sonen Swerre. För att undkomma Norges borgerliga
krig öfwerflyttade (1176) föräldrarne med den unge Swerre till
Faröarne, der han sedan uppfostrades, hos och af farbrodren,
som ock lät wiga honom till Prest. Ända till sitt 24 är lefde
Swerre i den tro, att han war son af Unas Kambare; men
dä stall modren för honom uppenbarat att hans fader war Si»
gurd Haraldson Mund. När han detta fatt weta, berättas
att han blef willrädig om hwad han stulle göra. Ändtligen be»
slutade han att begifwa sig till Norge och der försöka sin lycka
genom att pästä sin rätt, antingen hans uppgifna börd war sann
eller uppdiktad. Till Norge anlände han (NID och förhöll sig
i början sä alldeles lugnt, att, utan mitztanke pä honom,
han bäde uppehöll sig bland Erling Skalles krigsfolk och äfwen
besökte Kon. Magnus, derunder alltid förskaffande sig för fram»
tiden gagneliga upplysningar om landet och deh tillstånd. Dä
han insåg att ingen hjelp att wänta, hwarken af bistop
Eystein, ej heller af allmogen, emedan begge syntes tillgifne Kon.
Magnus, bestöt han söka främmande hjelp. Till den ändande»
gaf han sig till Swerige och kom efter en mycket beswörlig resa
(3 dag. för Jul) till Östgöta-larlen Birger Bengtsson Brosa,
hwilken war gift med hans Faster Vrigitta. För desse gaf han
sig tillkänna och bad tillika lailen om understöd i sitt företag.
Dä denne härtill icke syntes beredwillig, drog Swerre, sjelf cln»
dra, deriftän till Wetmland, der hans syster war gift med Lag»
mannen. Under denna högst mödosammafärd erhöll han i Werm»
land underrättelse bäde om Sigurd Meilas fall och om ryktets
allmänna spridande om hans ankomst. Nedslagen och betänksam
öfwer dessa nyheter, beflöt han att icke äterwända till Norge,
utan draga bort till främmande land och der afbida gynnsammare
tillfälle. Men här uppsöktes han nu af de frän Ramnces-flaget
öfwerblefne Bir.ebenarne och måste, säsom det synes, mot sin
wilje, mottaga befälet öfwer dem. Utan magt, utan wänner.
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Sedan Swerre Sigurdson, genom Magnus Erlingsons

död, kommit i full besittning af Norges thron, war dock hans
18-äriga regering för honom längt mindre än lugn, utan en
nästan oafbruten kedja af oroligheter och uppror, sä att det
fordrades en kraft och en själsstyrka sädan som hans, för att

utan föregående krigskunflap, blottad pä alla hjelpmedel, utom
sitt eget skapande snilles, ställde Swerre sig i spetsen för 7U illa
utrustade Birtebenare och började en strid om Norges krona med
Kon. Magnus, som war pä höjden af sin makt, understöddes
af hela Norge och, utom egen krigserfarenhet, hade att päräk»
na den gamle, under wapen gränade Erling. Med sina 70 Bir»
kebenare uppbröt Swerre ifrän Hammarön, i Wermland, och
inföll i Wiken, der hans folk gaf honom Konunganamn; men,
wid underrättelsen om Konung Magnus's antagande, drog Swerre
äter titt Wermland och derifrän genom Dalarnes, Herjeädalens
och lemtlands wildmarker till Throndhjem, en marsch af lt»N
mil unher 6 weckor, pä hwilken war att bekämpa åtskilligt mot»
ständ och att uthärda mycken brist och mänga umbäranden. Ef»
ter en seger pä Throndhjemsboerne gas Throndelaget, pä Ore»
thing, ät Swerre Konunganamn och tilldömde honom Riket genom
wapenmalt. Men, när ryktet förkunnade om Magnus's ock Gr»
lings ankomst pä en flotta, drog Swerre dem undan söderut till
Oplandene, öfwerallt underhandlande med höfdingarne och bön»
derne, hwarefter han beflöt draga öfwer File-fjeld och i de we»
sira bygderna försöka sin lycka; men, dä bönderne samlade sig
emot honom och han tillika försporde att i Bergen fanns en sä
stor krigsmakt att han intet hopp kunde göra sig om att nägot
uträtta, wände han äter samma wäg, han kommit. Detta äter»
täg war ett af Swerres bädc farligaste och swäraste. Strax i
början uppkom en wäldsam fjällijoim med snöyra, hwilken med»
tog 20 man, 120 hästar med munderingar m. m. och i 8 dagar
foro hans äterstäende män wille pä stället, utan att hafwa an»
nat än snö att lifnära sig med. Efter att nägot uthwilat pä en
anträffad Scrter fortsattes taget pä en träng och farlig fjällstig
(pä V ost i S. Throndhjems Amt), hwilken än i dag benämnes
Swerre st ien, ned i Hallingdalen och derifrän till Balders
samt Gudbrandsdalen, der, pu Kungsgärdcn Steig, Swerre
gaf sitt folk mänads rast. Härifrän gick taget till Hedemarken,
för att tukta bönderne derstädes, .hwilka sammanswurit sig att
öfwerfalla och inncfluta Swerre. Aret derpä ell. ll?8 fortsat»
tes kriget pä enahanda sätt. Magnus och Erling eftersatte Swer»
re och han, kännande sig ännu för swag att med dem inläta sig
i nägon drabbning, drog sig skickligt, under brandstattande, un»
dan frän trakt till trakt och, nar det gälde, inät Swerige. Der»
ifrän drog han (ll?8), samma wäg som förra gängen till
Throndhjem, derunder blott genom sin »vaksamhet och sina kloka
anordningar undgående Inbyggarnes öfwerrumplingar. Undkom»
men dessa, nedträngde han i Nummedalen och, twungen att gif»
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icke duka under för de ätstilliga partier, hwilta oaflatligen upp»
reste sig mot honom. Desia woro sä mycket beswärligare som
de understöddes dels ifrän Danmark, dels af Prefterflapet,som fruktade inskränkningar i sina sjclftagna rättigheter, dels
af de egenmäktigt höfdingarne, hwilka icke tyckte om en Kon-

wa efter för Birkebenarnes öfwermodiga stridslust, gjorde han
sedan pä Throndhjem ett anfall, hwilket dock ändades med hans
nederlag. Derefter drog han - öfwer fjällen till Oplandene och
widare till Wiken, hwarest han tillfogade Kon. Magnus en och
annan förlust, men mäste ändock draga sig ur landet och seglade
dä norrut till Throndhjem, der han gjorde nederlag pä Het»
lungarne, (sä kallades Kon. Magnus's föll, derföre att de
bemäktigat sig en Hekla, kofta, som en fattig qwinna lemnat
efter sig och i hwilken hon insytt en del silfwer). Wären(l.79)
seglade Swerre äter söderut; kommen till omkring Stat, mötte
honom, owäntadt, Kon. Magnus och Erling Jarl med en öfwer»
lägsen flotta: han undgick dem endast händelsen..., neml, dengenom
att en stark tjocka uppkom, hwilken gjorde det för honom möj»
ligt att smyga sig undan — till Throndhjem. Magnus och
Erling följde efter. Sedan nägra icke afgörande träffningar hällits
och Swerre ledsnat pä det oupphörliga kringströfwandet, anföll
han, pä det s. k. Kalvskind et wid Throndhjem, den längt
manstarkare, men alltför säkre Erling och wcmn dä (l!) Juni 1179)
en afgörande seger, hwilken kostade Erling Gtakke lifwet och
twang Magnus till en hastig flykt. Följande wär samlade Mag»
nus en ny här och drog med den till Throndhjem. Sedan han
der förkastat ett af Swerre gjort förstag, att de skulle dela Rj-
ket i twä lika stora delar och regera hwar för sig, tom det (13
Maj l18U) pä s. k. Ilevolden wid Throndhjem, till en starr
drabbning, i hwilken Swerre blef segrare. Konung Magnus
flyktade snart derpä till Kön. Waldemar i Danmark, men ätei'
kom (wären ll81) till Wiken, hwarifrän Swerre drog sig undan
till Bergen, dit Magnus följde efter, sedan han först änyo laggt
Wiken under sig. Utanför Nordncrs wid •Bergen kom det till en
sjöträffning mellan Magnus, med32stepp, och Swerre, mcd<6.
Ehuru Heklungerne stridde mycket tappert, särdeles i början,
blefwo dock Birkebenarne segrare. Det sades allmänt att Kung
Swerre icke haft att bestä en skarpare strid, ej eller wunnit en
»vanskligare seger. Magnus drog med sina 14 äterstäende stepp
undan till Stavanger, men, pä uppmaning af derwarande biskop
Erik och af honom förstärkt, wände h«m inom fa dagar om till
Bergen, i hopp att kunna öfwerrumpla de utmattade Virkebe»narne; men Kung Swerre, i tid härom underrättad, drog med
alla sina stepp undan till Throndhjem. Med en samlad krigs»
styrka kom Kon. Magnus efter (1.8.). äfwen nu framstälde
Swerre förslag om Rikets delning, hwilka likwäl förkastades af
Magnus, som, utan nägot angrepp, drog äter till Bergen. Sä
fort Swerre detta erfarit och, sedan han i Throndhjem lemnat
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ung, som hade nägon egen wilja och dels slutligen af den oroliga
Söndenfjeldfle allmogen, som ingalunda war Swerre och
hans Birkebenare bewägen. I Wiken uppkom (redan 1185)

qwar nödig bewakning för steppen, beflöt han draga ofta wi-
gen till Oplandene och Wiken. Öfwerallt, hwar han kom, för»
dref han Heklungarne, bemäktigade sig deras egendom och till»
satte egna fogdar. När Kon. Magnus fick underrättelse härom,
delade han sin flotta och sände den mindre delen till Wiken emot
Swerre och drog sjelf med den större till Throndhjem, der han
(i Now.) kom sä oförwarandes öfwer Birkebenarne att han,'
efter en kort strid, dref dem ur staden och bemäktigade sig helaSwerres flotta (33 stepp); de stepp han kunde ställa i ordning, tog
han med sig, de öfriga brände han upp och drog derefter ät«
till Bergen. Följande wär seglade han deriftän äter till Thrond»
hjem och kom äfwen denna gäng, sä owäntad öfwer Birkebenarne,
att de icke fingo minsta tid att sätta sig i forswarsständ. Alla
Birkebenare, som ätkommos, blefwo utan näb nedhuggne. Sjelf
drog Kon. Magnus med hären omkring och höll thing med bön»
derne, samt utkräfde böter och flatter. Under detta inlopp den
owäntade underrättelsen att "Swerre Prest" war i antagande.
Efter Jul hade Swerre lemnat Opsloe, och drog sä norrut samt
fick pä Dovre fjäll, af flyktingar frän Throndhjem, weta huru
och hwad der sig tilldragit. Nu kom ordningen till Heklungar»
ne att öfwerrastas och Kon. Magnus fann för godt att segl»
äter till Bergen. Under »vintern rustade sig begge; Magnus föl
nytt anfall och Swerre till förswar. Pä sommarnkom ock Mag»
nus med en stark här, lade till först wid Munkholmen och sedan
wid Ilevolden, men led der ett sa betydligt nederlag att han,
utan fördel af företaget, mäste wända om (hösten 1182); och,
war detta Konung Magnus's sista besök i Throndhjem. Eftel
föregångna rustningar och utspridda olika rykten om sina afsig»
ter seglade Swerre, (e. Jul. 1183) ifrän Throndhjem och lade
slutligen in till Bergen, der han sä öfwerrastade Heklungarne
och tillfogade dem ett sådant nederlag, att Magnus mäste sä
godt som smyga sig bort undan till Wiken, hwarifrän han, fram
pä sommarn, begaf sig till Danmark. Om wären (1184) lade
Swerre äter ut ifrän Throndhjem och dä till Sogn. Kort berpä
inlopp underrättelse att flere seglare woro synlige. Swerre blef
snart öfwertygad att det war Heklungarne. Magnus hade i
Danmark skaffat sig en ny flotta och fick derjemte förstärkningar
hwar han lade till. Sedan han först tillfogat Birkebenarne i
Bergen ett mindre nederlag och fatt weta hwar Swerre uppehöll
sig. afseglade han strax och lade med 26 wäl utrustade stepp, in
i Sogndals fjord, der Swerre, med 14 stepp afwaktade honom.
Wid öppningen till Sogndals fjord, omkring Nordnoes»udde, kom
der (15 Juni t 18i) till sammandrabbning, hwilken pästod ifrän
aftonen till nära midnatt och slutade med en för Birkebenarne
sä mycket mer afgörande seger som den wänsälle, 28»ärige Kon. Mag»
nus dä drunknade och Heklungarnes parti sälunda blef förstört.
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ett uppror, tillftäldt af en wid namn Jon, som gaf sig ut
för en son af Kon. Inge. (Emedan han förut warit Munt,
kallade Birkebenarne honom Jon Kublung eller Kuflung,
d. ä. Munkckäpa, hwarefter hans anhängare benämndes
Kusiungar). Swerre lyckades besegra Kuflungarne (1188)
dä ock deras Konung stupade. Men knappt war detta parti
fiingradt, förrän efter hwarandra uppstodo tre nya, men
hwilka snart undertrycktes, ,utan att Swerre ens sjelf behöfde
draga t strid mot dem. Anda ifrän Örtnep-öarne samman-
drog sig omkring Magnus Erlingssons son Sigurd (1192)
ett farligt uppror af de sig s. l. OeUagger eller Guld. enersom de kallade sig till ätstillnad ifrän Birkebenarne. Desse
hade bemältigat sig hela det Söndenfjeldfle Norge innan
Konung Swerre lyckades (1194) att i slaget wid Florevaag
alldeles besegra dem, hwarwid ock deras anförare stupade.
OpSloe-Biflopen Nikolaus flyktade (1194) öfwer till Dan-
mark, der han uppenbarade sina egna afsigter mot Kon.
Swerre och lade med flere andlige räd emot honom. När
dock hans hemliga stämplingar syntes icke lyckas, beflöt han
aflägga masten och samlade (1196) med sig en stor mängd i
Danmark warande Norrmän. De seglade öfwer till Norge
och förde med sig en gosse, som de kallade Inge och sade
wara en son af Magnus Erlingson, men hwilken Virkebe»
narnc pästodo wara Dansk och kallade Thorgild Tueflid.
Inom kort wann biskop Nikolaus, understödd af mänga and-
lige och flere mäktige män, ett stort parti, hwilket Birkebe-
narne kallade Bagler*), ett namn som sedan förbpttes till
Bagger och alltid af Norrmännen ansetts för ett ställsord.

') B aggal betyder bistopsstaf och deraf partiets namn. Med
omwerlande framgäng fördes striden mellan Kon. Swerre och
det mäktiga Baglerpartiet, som oroade Norge icke allenast under
Swerres sista regeringsär utan ock länge derefter. Kon. Swerre
tillfogade wäl Baglerne ett stort nederlag (<_9?) i Opsloe, men
s. ä. intogo de Thiondhjem. At deras anförare, Inge, gäfwo
Baglerne (l198) Konunganamn. S. ä. öfwerwann Swerre
Baglerne i Bergen, men kort derpä tände desse eld pä Bergen
och Swerres flotta. Wid början af är 1199 war Kon. Swer»
res belägenhet farligare än den warit sedan Kon. Magnus's
död. Honom äterstod dä af hela Norge icke mer än Thronde»
lagen och, der war han utan stepp samt pä alla sidor omringad
af mäktige och öfwerlägsne fiender, hwilka, om han flög dem
pä ett häll, kommo manstartare fram ifrän elt annat. Under
wintern (N99) hade Swerre förstassat sig en ny flotta, som
dock icke war i ordning när Baglerne äter kommo in i Thrond»
hjems-fjorden. Äfwen wid detta tillfälle war biskop Nikolaus
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«»l<m IV
12«_—.2.4.

Hakon IV Swerreson blef strar efter fadrens död
Wald och erhöll pä Örc-Thing Konunganamn. Han förlikte
sig med prcftersiapet, söndrade äfwen genom sin mildhet Bag»
lerpartiet, som alldeles upplöstes när(l2o2)desi Konung Inge
blef dödad, pä Helge-ö i Mjösen, antingen ett offer försitt
eget folks förräderi eller af Ha.ons anhängare ärligen öfwer-
rastad. De borgerliga krigen woro för den gängen lyckligen
slutade och det liknade sig till att bli ett för Landet eftcrläng-
tadt lugn under detz milde och wänsälle. modige och seger-
Me Konung; men, den utsigten tog alltför snart slut, tp
Kon. Hakon dog redan 1204, nyärsdagen, efter hwad ryktet
förmälde, förgifwen af sin ränkfulla styfmoder, Margrethll,
en dotter af Erik IX i Swerige.

I följd af alla dessa förhallanden, hwilka fordrade nästan
oaflatliga strapatser, isynnerhet de sista 5 aren, började Swer»res härdade och starta kropp att duka under. I Tönsberg
(se noten) insjuknade han af nattwak och bekymmer. Det
oaktadt reste han till Bergen, men dog der (9 Mars 1202)
uppledd i sitt konunga-högsäte.

Baglerne följaktig och, efter manligheten, i början talande stora
uppmuntringsord emot Swerre Prest; men wisligen höll han
sig utanför striden, som denna gäng stod pä den delen afThrond»hjemsfjord som kallas Strindsöe och slutades med Vagler-
nes nederlag och flykt, i spetsen för hwilken biskop Nikolaus och
Kon. Inge ilade ända till Danmark. Kon. Swerre förföljde
dem ända under Loetzöe, men wände der om, först till Nilen och
sedan till Opsloe, der han beredde sig blifwa wintern öfwer.
Baglerne kommo (i Jan. l200) alldeles oförwarandes in l
Fullo»fjorden; men utan att ha wägat nägot wäscndtligt drogo
de först till Bergen ock sedan till Throndhjem, hwarest de öfwer.
rumplade Birkebenarne. Detta deras aflägsnande norrut war en
särdeles lycka för Kon. Swerre, ty, för en päbjuden utflrifning,
hade i Wiken m. fl. trakter Sunnanfjulls utbrutit ett widt ut»
grenadt bondeuppror, till hwars dämpande fordrades Kon, Swer»
res otroliga sinnesnärwaro och oöfwerwinneliga hjeltemod. Se»
dan detta lyckats, genom slagen wid och i Opsloe s. ä., förlade
Kon. Swerre sin flotta till Bergen. Kort derefter kommo också
Baglerne dit, men blefwo af Birkebenarne sä emottagne, att,
med öfw.rgifwande af skeppen, alla som kunde jemte Inge sjelf
räddade sig öfwer fjällen till Niken. Ifrän Bergen seglade (wä»
ren 120!) Konung Swerre till Wiken, der han hela sommarn
drog omkring och twang bönderne att gifwa sig under honom.
Omkring medlet af Augusti seglade Swerre till Tönsberg, der
en del Vagler befästat sig pä s. k. Berget. Efter 20weckors
belägring mäste de uthungrade Baglerne gifwa sig ät Kon.
Swerre, som derigenom betydligt förswagade detta parti.
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guidson 12.»

s°n^_...l2!7Inge II Baardson war Kon. Swerres systerson och
blef ändtligen, genom bönderncs öfwerwigt, ibland andra
föreslagna, wald till Konung. Mellan Virtebenarne och Bag-
lerne fortsattes kriget med mycken ifwer och hela landet war
uppfyldt af mord och brand, hwarjcmte försköning war en
nästan oerhörd sak. Förlikning tillwcigabragtes dock (1208)
mellan Konung Inge och Baglcr-knngen Philip*). Inge's
sista regeringsår oroades af hans halfbroder, den käcke, men
hcrrsslystne Hakon Galin, som till och med skall hafwa trak-
tat efter Inges lif. Med sina farliga stämplingar wann wäl
Hakon icke fin afsigt; dock mäste Inge (1213) med honom
inga en förlikning om thronföljden, neml. sä, att den af
dem, som lefde längst, fiulle tillträda Riket efter den andra
och, efter dcgges död, deras äkta födde söner bestiga thronen.
Till lycka för landets lugn,' dog Hakon Galin (1214), dock
saknad af folket för sin duglighet och werksamhet. Den from-
me och älstwärde Kon. Inge öfwerlefde sin broder endast i 3
är och dog i Nidaros (1217).

Guttorm Sigurdson. den förres 4-ärige brorsson blef
nu wald och till uppfostran anförtrodd ät Kung Swerres
halfspsterssöner, bland hwilka Pakon Galin skulle förcstä
Riket. Baglerne började äter sätta upp hufwudct och walde
till sin Konung en Grling Steenvcrg, som gas sig ut att
wara en son af Magnus V Erlingson. Nedan s. a. dog
Guttorm, icke utan misttankar om förgifning.

Kon. Inges död war liksom ett tecken, pä hwilket de wid hof>
wet warande särssilda partier hade wäntat, för att lata deras anslag
komma till utbrott. De gamla Birkebcnarne ock större delen af hof_
folket wille till Kon. hafwa den 13»ärige Prins Hakon"'), en son
af Hakon Swerreson: ett annat parti, för hwilket stod i spetsen en
S.ule Jarl""), wille hafwa Kon. Inges 11-äriga son Guttorm
och ett tredje parti ansåg Skule Jarl sjelf wara närmast berättigad
thronen, säsom äkta broder till den aflidne Konungen; fritt war icke
eller att larlen inom sig hyste förhoppningar derom, stödjande sig pä
presterssapets ynnest. Emellertid uppssjöts Konungawalet undan för
undan tills slutligen en mängd bönder ifrän Throndelagen infunno

*) Han war en systerson till den orolige Vissop Nikolaus i Opsloe.
") Han war född i Smaalehnen., kort efter fadrens död, och upp»

fostrades örsta aret hemligen hos en prest derstädes, som sedan,
af fruktan för Vanlerne och med fara för barnets lif, midt i
wintern förde honom öfwer fjällen till Kon. Inge i Nidaros.
Genom jernbord mäste modren (l2l8) styrka hans härkomst.

"') Konung Inge Baardsons halfbroder och, efter Hakon Galins
död, den mäktigaste wid hofwet.
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12!?—12L2.

> Hakon V Hakonson, fastän Skule Jarl icke upphörde
>med sina ftämplingar, hwaban Hakon, för att undwika hans>och Baglerkungen Philips förening, (1217) till Skule Jarl af-stod af Riket. S. ä. dog Baglerkungen Philip, hwaraf
följde ett ftilleftänd mellan Birlebenarne och Baglerne. Men,
s. ä. uppstod ett nytt parti, under en prest, som sjelf kallade
sig Magnus, emedan han föregaf sig wara en son af Kon.
Magnus Erlingson. Kring honom samlades snart en mängd
dagdrifware, lika uselt klädda som bewäpnade, hwarföre de
kallades Slittungar. De blefwo dock s. ä. besegrade af
twänne Vagl. rhöfdingar. Härefter (s. 5.) siöto Virkebenarne
och Baglerne en fullkomlig förlikning och de sednare aflade
deras partinamr», sedan de, pä anstiftan och under ledning af
det högsta prefterflapet. i 22 är ödelaggt Norge. Ett nytt
parti uppreste sig (1219), neml. Riblmngarne, d. ä. freds-
förftörarne, under anförande af en förolämpad Baglerhöfding
och som till sin Konung ntsäg en wid namn Sigurd, en
föregifwen son af Erling Steenvcrg. Ehuru detta parti nästan
beständigt lag under för Kon. Hakons och Skule Jarls ge-mensamma bemödanden, fortfor detsamma ändock att oroa
Landet, först under Sigurd Ribbung (död 1226) och sedan
under sin nywalde Konung Knut, (Hakon GalinS son) tills
i är 1227 detta parti blef öfwcrwunnet och Knut öfwcrgick
samt blef Hakons trofaste wän. Men Kon. Hakon fick ändock
icke wara i ro; tp, Skule Jarl kunde alls icke glömma genom
hwem han gätt miste om Norges thron. Oaktadt Hakon till<
delat honom en tredjedel af Nitet, säsom larlsdöme, förmält
sig med hans dotter och (1237) utnämnt honom till hertig,
samlade likwäl Stule omkring sig ett parti (Varbelgerne)
och höjde (1239) upprorsfanan samt lät s. ä. Varbelgerne
tilldela sig Konunganamn. Sedan Konung Hakon tillsatt för-
smår för Wiken seglade han till Throndhjem emot Skule,som wid underrättelsen härom drog derifrän genom landet till
Wiken, hwareft han flög Virkebenarne (1240). Wid ryktet
härom ilade Kon. Hakon till Witen, öfwerrastade, flög och
förskingrade de upproriske, hwarefter den rädwille Skule fipk»
tade till Throndhjem, men blef der af Virkebenarne (s. ä.)
öfwerrastad och dödad. Härigenom blef dä ändtligen ett
siut pä de inbördes krig, som rasat i Norge allt sedan Sigurd

sig, yrkande i egna och hemmawarandes wägnar pä «n Konung,
som pä fädernesidan härstammade frän Konungaslägten ända frän
hedenhös. Skule Jarl mäste dä afstä frän alla undflykter och blef
derefter af bönderne allt Landet och folket tilldömdt samt Konunga»
namn gifwet ät
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lorSalafars död. — För sitt anseendes förhöjande beslöt Ha-
kon att läta kröna sig och, för att öta högtidligheten af denna
pä den tiden sä wigtig ansedda handling, förskaffade han, .frän
Päfwen, Kardinalen Wilhelm af Sabina, som med stor
prakt förrättade kröningen i Bergen (29 Juli 1247) *). Den
wunna freden anwände Hakon att befrämja folkets lycka, att
upphjelpa Landet och wärda detz anseende. Twiftigheterna
med Swerigc bilades (1249) pä ett möte i Göta elf; med
Lubeck flöts fred (1251) pä de wilkor att Lubeckarne skulle be-
tala ersättning för fina plundringar och deremot förunnas ät-
fiilliga handelsfriheter. Sedan fruktlösa möten mellan Norr-
män, Danskar och Swenstar blifwit hällna (1252, 53 och 54)
angrep Kon. Hakon (1260) Danmark, härjade i Halland och
brandstattade närliggande Danska provinser. Kon. Hakons
äldste son och utsedde efterträdare, Hakon, dog 24 är gammal
(1257); den yngre, da 19-ärige Magnus, blef utsedd till
Fadrens efterträdare och erhöll (s. ä.) Konunganamn. — Hwad
fiere Norsta Konungar förgäfwes försökt lyckades för Kon.
Hakon, neml. att (1261) med Norge förena norra, wettra och
södra fjerdingen af Island samt Grönland, hwilka sedan oas-
brutet till freden i Kiel (1814) hört hit. — För att hämnas
de infall och plundringar, som Skottfla Konungen (Alerander
III) gjort pä de till Norge skattskyldiga Hebridista öarne, lät
Kon. Hakon (1263) tidigt pä wärcn utrusta en betydlig flotta,
hwilken den gamle, men alltid rastlöse och dristige Kungen sjelf
anförde till Westerhafwet. Pä detta, Norrmännens sista krigs-
lag i Westerhafwet, äterwann wäl Kon. Hakon nästan alla de
länder, hwilka Konung Magnus Barfot tillförene eröfrat; men
utgängen synes ändock icke motswarat omkostnaderna. Konung
Hakon beflöt att taga winterqwarterpä Örkenöarne. Tillföljd
af de mänga ansträngningar, han under hela äret haft, in-
sjuknade Kon. Hakon och dog (15 Dec. 1263). >

Magnus v **) Hakonson med tillnamnet Lagavceter!
(Lagförbättrare) tillträdde regeringen under mer lysande ut«!

') Under denna beskickning gick den sluga Kardinalen wälwilligt flere
Konungens önskningar till möte; men, wid sina ätskilliga an»
ordningar för att satta kyrkostyrelsen pä bättre fot glömde han
deremot alls icke sitt stånds fördelar. Kyrkans rätt att sjelf wälja
sina tjenare stadfästades och presterne fingo en egen jurisdiktion,
fa att om nägon wille sakföra erlebistopen, skulle han dermed
inkomma till päfwen, eller hans legat; saker mot biskoparne
skulle anhängiggöras hos erkebiffopen och mot presterna hos bi-
skopen o. s. w. — lernbörden blef nu afflaffad.

") Om man i tonungaföljden will inräkna Harald Härdrades son
Magnus och Harald Gilles son Magnus, (hwillet af de fleste

!t.'_2o4-l__U-
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Ngter än kanske nägon Norsk Konung före honom. Ty, Nor-
ge war da pä höjden af ära och makt, inom Landet war nu
lugnt och utomlands war Riket äradt och fruktadt. Kon.
Magnus, som war i sina bästa är, haoe ingen medtäflare till
thronen och war derjemte befiägtad sä wäl med det Danskasom Swensta Konungahuset. Men, Kon. Magnus begag-
nade dessa gynsamma omständigheter icke sä, som man wän-
tat, hwarföre den af företrädarne lagda grund till Norges
makt och anseende, med hans regering började märkligcn for.swagas. Orsaken dertill lag i hans ända till rädsla grän-
sande olust för krig. Wäl förenade Magnus med Norge
den ätcrftäende eller östra Fjerdingcn af Island; men der-
emot och för att fä fred med den Skoltjke Konungen, sälde
han till honom Hebriderne och ön Man (1266). Fastän
Kon. Magnus ansäg denna afhandling för Norge lycklig, war
dock genom densamma början gjord till nedsättandet af Nor-
ges anseende i utlandet och, hwad än wärre war, till Norska
sjömaktens tillintetgörelsc. Icke eller skickligare häftade Kon.
Magnus det Norska namnets ära och sitt eget anseende utom-
lands, t. er. i twistlgheterna med Swcrige *) och Danmark").
Men en gynnsammare dom mäfte fällas öfwer Kon. Magnus,
när man betraktar honom som werksam regent inom sitt
Rike. Grunden dertill far man söka i hans nit för fredens
bibehällande, hans wcrkligen warma känsla för folkets lycka
och wälständ samt hans bemödanden att bringa ordning
i det till en del förwirrade lagwäsendet, hwarföre han ock
fick det förtjenta tillnamnet Lagabeeter """). Dock är derwid
att beklaga, att, genom hans swaghet inrymdes ät de and-
lige sådana fördelar, som icke kunde bestä med folkets wäl
och sedan i framtiden wifade fina stadliga följder. — Genom

uraktlätes, emedan om dem är litet eller intet att säga), skulle
denne wara den sjunde Magnus. Sjelf lät han kalla sig den
fjerde, emedan han icke erkände Magnus Erlingson för rättmä»
tig Konung.

') I anledning af broderstriden mellan Waldemar och Magnus.
") Angående utbekommande af hans gemåls, Grik Plogpennings

dotter, Ingeborgs arf.
*") Hittills woro gällande i Norge hufwudsakligen 4 Lagar, neml.:

Hakon Adelsteens både Froste- och Gulöethings lag,Halfdan Swar»
tes Heidsivia Lov och den under Olof d. Helige ätminstone in»
förda Borgathings-lagen. För att bringa dem i likstämmighet sam»
manlallade Kon. Magnus (1267—1269) de bästa ock förständi-
gaste män i Landet, för dessa lagars noggranna genomseende.
Wid det nya lagwerkets utarbetande lade Kon. Magnus i da»
gen sin omsorg för sina undersätare, i det han öfwerallt, der
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till Tystarne, men isynnerhet Lubeckarne (1278) bewiljabe
handelsförmoner tillintetgjordes den Norska activ-handeln och
bragtes Landet i ett skamligt beroende. Dä Magnus V Hakon-son (1280) dog, efterträdde honom den 12-ärige sonen

Erik ii Magnuson, Presthatare, som (1280) blef«krom af erkebiflopen och 7 biskopar, sedan han ltkwäl förutgenom aflagd ed icke allenast bekräftat, utan ock utwidgat
presterflapets privilegier. Men Kon. Erik lät dock icke härafafsträcka sig, utan twingade sjelfwa erkebiflopen och twä mot-
fträfwiga biskopar (1282) att rymma landet samt hela pre-
sterstapet till undergifwenhet, oaktadt en deraf uppkommen stri-dighet med päfwen. Häraf föranleddes hans tillnamn Prest»halare. För Kon. Eriks mödernearf börjades (1284) änyo
krig med Danmark. Dä i sammanhang dermed Kon. Eril
befallde att, alla de med Danmark förenade nationers fartyg
stulle uppbringas och försäljas till förmon för kungens kassa,
följde deraf att Hanseftciderna och andra Tysta städer förbjö-
do all utförsel af bröd, öl och spannmäl till Norge, hwarafföljden blef hungersnöd i Landet och för Kon. Erik twäng
att, under Sweriges bemedling, underkasta sig en icke hedran-de fred (i Kalmar, 1285). MMMigheterna med Danmark
uppblossade änyo dä Danske Kon. Erik Glipplng (1286) mör-
dades och Kon. Erik Presthatare beskyddande mottog de upp-
täckte och förrymde mördarne, sä att en formlig krigsförkla-
ring (1288) utfärdades. Konung Erik dog 1299 utan att
efterlemna manlig thronarfwinge, hwadan han efterträddes
af sin broder

riln!m<>gnu«.

Hakon vi Magnuson, Halegg (Högben), som, eme-dan han icke hade nägon son, pä ett möte i Opslo (1302)
utwerkade att hans dotter, Ingeborg, blef erkänd fom hans

H^n vim,g,

"j'N3_W

omständigheterna medgäfwo, mildrade de gamla lagarnas stränghet.
Pä Island hade warit gällande en flags bearbetning af den s. k. Grä_
gasen och känd der under namnet lernsidan. Reda» Kon. Hakon
Halonson hade begynt rätta Isländska lagarna, men arbetet blef
icke färdigt förrän efter hans död och, 127. stall Kon. Magnus
öfwersändt detsamma. — Widare är att ihägkomma Konung
Magnus's märkwärdiya s. k. Hirdskrä, som wäl grundades
pä Olof d. Heliges och andra Norska Konungars anordningar,
men tillika innehäller mänga nya stadgande» i afseende pä thron»
följden, hof. och läns-wäsendet, genom hwilka ett afgörande steg
togs till förändring af Rikets författning. Den lagstiftande mak»
ten öfwergick ifrän hela folket till några fä enflilta mäktige,
hwarjemte folkets nationalandaförstappades, dä det säg sig ingenting
lunna förmä eller uträtta wid sidan af dessa maktinnehafware.
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thronarfwinge. Genom fred i Köpenhamn (1309) slutades
ett 28-ärigt krig med Danmark, dä Kon. Hakon erhöll norra
Halland som pant för sitt mödernearf. Med Swenfla Her-
tigen Erik Magnusson, som hit flyktat (1302) och blifwit
förlofwad med Hakons dofter Ingeborg samt förlä-
nad med Kongahäll och Warberg, fördes en tid ett omwer-
lande krig, som slutades med en förlikning, enligt hwilken
Hertigen äterlemnade sin förläning och i Opslo (1312) fira-
de sitt bröllop med Ingeborg. Kon. Hakon, som regerade
med mycken myndighet, fräntog Hanseftäderna en stor del af
deras tilltwungna handelsfriheter och höll presterflapet i tukt.
Dä han (8 Maj 1319)^ dog utslocknade den gamla Nor-
ska Konungaätten pa mansidan.

Magnus VII Grikson besteg nu, i följd af morfa-
drens arfförordning (1302) den Norsta thronen. Dä han (1319)
utropades till Konung tillika i Swerige, blefwo Swerige
och Norge första gängen förenade under en Konung,
men hwartdera Riket behöll dock sin sjelfftändighet, fina egna
lagar och sitt eget Näd, som under Konungen förestod rege-
ringen. Mot Kon. Magnus uppstod äfwen i Norge nnst-
nöje, och blef han, enligt mötesbeslutet i Bergen (1350)
trvungen att till medregent upptaga sin unge son Hakon.
Äfwen i Norgerasade (1350)Swarta döden och gas dB befolk-
ning ett djupt banesär. Sedan Kon. Magnus (1371) blif-
wit friköpt frän fin fängenflap i Swerige, fick han njuta af
sitt lugn blott i 3 är. Han drunknade (1374) wid Lyng-
holmen i Bömmelfjord. Magnus, af Swenstarne kallad
Smek, benämndes af Norrmännen den Mäktige eller den
Gode. Hakon Vill Magnuson öfwerlefde fadren blott 6
är. Sedan han haft den glädjen att se fin enda son, Dlof,
utkorad till Konung i Danmark, afled han (i Maj 1380).

Dlof V Hakonson blef efter fin Morfaders, Konung
'Waldemar Atterdags död (1376) hyllad till Danmarks
Konung under fina föräldrars förmpnderstap och dä han, efter
fadrens död, ärfde Norge, förenade han sälunda Norge och
Danmark. Till Norrmännens saknad dog den hoppfulle, 17-
-ärige Konungen (1387) hastigt i Falsterbo. Med honom ut-
slocknade alldeles den gamla Norsta Konungaftammen samt
gick med detsamma Norges anseende och sjelfftändighet förlorade.

Ifrän denna tid sammanhänger Norges politiska historia
dels med Sweriges och Danmarks pä engäng, dels ensamt
med Danmarks, (till är 1814) och dels ensamt med Sweri-
ges (ifrän 1814).
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Konunga-Riket Danmark bestar af twä hufwuddelar,
neml.: i) efter naturförhållanden: Dar och fast»land eller en stor halfö samt, efter politiska förhal°
landen: länder utom Tyskland och länder in-
om Tyskland. Danska Staten omgifwes i W. af
Nordsjön, i N. af Stager-Rack, i Ö. af Kattegat och Öster-
sjön famt deras föreningar Öresund, Stora och Lilla Vält,
samt slutligen i S. af Östersjön och Tyskland.

§. 1. Beståndsdelar. Gränsor. Storlek.

V Konungariket Danmark.

1) de egentliga Danska öarne, hwilka indelas i 3
Stift, neml.: a) Selands eller pa Danska Sjcrllands
Stift, d. ä. öarne Seland, Möen Bornholm,
Samsöe, Saltholm och nägra mindre; d) Lällands
eller pä Danska iiaalands Stift, d. ä. öarne Läland
och Falster tillika med nägra mindre; .) Fyens Stift,
d. ä. öarne Fyen, Langeland och Taasinge jemte nä-
gra mindre;

Monarkiens hela p.innehäll utgör 2,447 qw. mil med
omkring 2,070,000 Inbyggare.

§. 3. Rikets Politiska Indelningar
Länderna utom Tyskland utgöras af

3) Halfön lutland eller pä Dansta Jylland, som inne»
fattar 2 afdelningar, neml.: i) Norra lutland, som

2) Europeiska biländerna: ») ön Island'), hwilkcn in»
delas i 4 Fjerdinger eller Fserdedelar, neml.. a)
Södra Fjerdingey, b) Weftra Fjerdingen samt c)
och d) Norra och Dstra Uerdingen; d) Färöarne,
hwilka utgöra ett Amtmanstap.

') Efter det geografiska läget noggrannt räknadt skulle Island för
största delen hänföras till Amerika, men anses doH manligast
tillhöra
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1) Hertigdömet Holstein, som indelas i Amter och
Landsiap, samt

2) Hertigdömet Lauenburg, som ocksä indelas i Amter.

§. 3. Landets Naturliga beskaffenhet (till ytan i all»
mänhet). Wikar. Sund.

indelas i 4 Stift, neml.: a) Aalborgs Stift, det
norra, b) Wiborgs Stift, midt i landet, c) AurhuusStift, det östra och d) Ribe Stift, det sydwestra;
2) Södra lutland med tillhörande öar eller Her-
tigdömet Schleswig, som indelas i Amter och Landflap.
L) Länderna inom Tyskland beftä af

Med undantag af de mer eller mindre bergiga Bilän-
derna och Bornholm hafwa samtliga öarna och hela halfön
prägeln af ett flackt och lagt liggande slättland samt af alla
Europas länder, näst Holland, fullständigast utseende af en
hafstrakt. Inga egentliga berg finnas, blott temligen höga
kullar förekomma pä spridda ställen a Möen, Seland, Fyen
och lutland, som genomfträckes af en (högst 5—600 fot hög)
icke sammanhängande höjdrygg hwilken utlöper i hafwet med
den hornformiga udden Sragen med derifrän fortsättande
sandbank. Egentliga skogstrakter saknas äfwen; sä wäl
norra som södra lutlands weftra och mellersta delar äro
ssoglöfa, deremot har dest östra kust äfwensom i allmänhet
de större Danska öarne hjelplig fiog, neml.: (der den icke är
planterad) löfflog och af densamma mest bok och ek. — Med
undantag af nägra fä trakter har Danmark god tillgäng pä
watten, men inqa större wattendrag: de största äro gränse-
sioderna, 1) Eiderströmmen, som börjar i Holstein och
skiljer detta land ifrän Schleswig d. w. s. Tyskland ifrän
Danmark och 2) Glbe, som kommer ifrän norra Tystland
(Böhmen) och här skiljer Holstein ifrän Tpfia Konunga-Niket
Hannover.

Af de omgifwande hafsdelarne bildas pä öarne mänga
wikar och fjorde samt emellan dem en myckenhet sund.
De märkligaste wikar ne äro: 1) pä Seland, a) norra
luften, Isefjord, som bildas, af Kattegat, b) pä östra ku-
sten, Kjögebugt, bildad af Östersjön; 2) pä Fyens norra
kust: Ddensee.Fjord; 3) pä Norra lutland: Liimfjord,som ifrän Kattegat gär omkring 20 mil in i landet och, ef-
ter Nordsjöns sednafte genombrott (1825) sammanbinder We-
sterhafwet med Kattegat, hwarigenom norra och största delen
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af Aalborgs Stift.förwandlats till en ö. — Dc^ makligaste
sunden äro: 1) Öresund mellan Swerige (Skäne) i Ö-
och Seland i W.. 2) Stora Vält, mellan Sja.lland i
O. samt s.ycn i W., nordligast kaliadt Samsöe Vält; 3)
Lilla Vält, mellan Fpcn i Ö. och Schleswig > W., dwars
nordliga infart ifrän Samsöe Balt kallas Middelfarts
Sund och 4) Guldborgs Sund, mellan Falster i Ö. och
Laaland i W.

De egentl. Danstci Öarne — hwilka utgöra monarkiens
rikaste och wigtigaste del — hafwa wäl omwcrlandc, men
dock alla i allmänhet ganska fruktbar jordman, mest likwäl
Laaland, oattadt detz flcre moras. Lauenbnig bar, längs
Elbe, Marschlc,nd'), i det inre sirwallar omwcrlande med
några hed- och morasstrck; Holstein i W. har fruktbart
Marschland, i mcNersta delen omwcrla med hwarandra hed-,
moras- och sandfält pä en ofruktbar landrygg och, i östra
delen, ett af Nordtyska slättens mest natursköna landstr.k, rader
en gifwande Gcestdedcn och samma naturbeskaffenhet b.ir half-
ön, men ifrän S. mot N. blir jorden allt mer ofr.Mb r. och
Jyllands westra lust har, i stället för Holfteins och Schles-
wigs marschländer, endast flygsand och i den östra, den frukt»
baraste delen, är marken bildad as torra kritberg och innefattar
»vidsträckta kärr. Läget mellan twänne haf, halsens och öarnas
obetydliga bredd samt fullkoniliga brist pä bergskedjor äro.
orsaken till det, emot nordliga läget, ganska m-lda, men
dimmiga och ombytliga hafs k lim ätet. Jordman och
klimat gemensamt wcrka en i alinninhet frodig wextlighet
och är Danssa Staten hufwndfakligen ett äterbrnls.d.ande
land. Spannmälsaftastuingen öfwerjiiger landets egna behof,
ehuru jordbruket icke är sä uppdrifwet som det kunde wara.
Marschländerna. Laaland och Falstcr odla isynnerhet bwetc,
Seland, Schleswig och Holstein mest korn. Fyen ochZntland
samt några trakter af Seland, räg och Bornholm hafra.
Falster och Langcland äro fruktträdgårdar och Amagcr kallas
Köpenhamns tökströdgärd. De »vanliga husdjuren hällas i
temlig myckenhet. Särdeles i wissa trakter af lulland och
Seland: häftar, af wärdewde racer, i Holstein, pä Jylland,
Fyen och Seland; mjölkkor i Holstein, hwilka anses wara

§. 4. Jordman. Klimat. Wextlighet. Naturpro-
dukten.

') Marschland kallas fela, Mändta marker.
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Folket är till härkomsten af samma stam, som Swen»
siar och Norrmän; oberäknad, de förekommande dialekterna,
talas twä hufwudsprak, neml.: Dansta och Tysta (egentl.s. k. Plattpsta, huswudsakligen i Hertigdömena). Till ka-
rakteren är Dansten i allmänhet lugn, betänksam, ärlig,
redlig, sedig, uthällande i sina företag, älskande sitt fäder-
nesland, tapper och en förträfflig sjöman. De Tysta In»
wänarne wisa mer listighet, kanlke ock mer arbetsamhct. —

Religionen är den Evangelisk Lutherska, men äfwen andra
bekännelser talas. Folket stär i allmän bildning icke efter
sina stams,rmandter; endast pä halfön blir, i samma män
jordens bördighet aftager, folket räarc och fattigare: i afsc»
ende pä skön konst och wetensiap intager Dansta nationen ett
af de första rummen bland de derutinnau mest utmärkta folk.
Liksom landet har fä produkter, som kunna förarbetas i fa-
briker, sä saknar ock folket i allmänhet bäde st7ne och skicklig-
het för konstproduktion sä att, oaktadt regeringens omsorg,
industrien gör tröga framsteg: städerna Köpenhamn och Al-
tona äro nästan de enda, der nägon industri är nägorlunda
»verksam. — Hufwudnäringarne äro: jordbruk, boskaps-
skötsel och siste, — ehuru Dcmstarne icke sä särdeles för-
sta sig pä fistfängst, — samt handel, hwilken är listig och
utbredd till alla wcrldsdelar. — De förnämsta handelsplat-serna äro: Köpenhamn, Altona, Helsingör, Flensburg, Aar-
huus och Kiel.

de bästa i Tystland, hornboskap för öfrigt, särdeles pä half-
ön, och är Jylland, der bosiapsstötseln ar hufwudsal, utmärkt
för sin gödboskap, sina sär, dock icke finullige, äfwensom swin.
— Metaller saknas alldeles.

§. 3. Folket. Hufwudnäringar. Krigsmakten. Ut»
och Införseln.

Förnämsta utförselswarorna äro: spanumäl, mjöl och
dränwin (ifrän Dansta öarne och Hertigdömena), smör och
ost (ifrän Holstein och öarna) flagtbostap, fläsk, hudar och ull
(ifrän Jylland) samt häftar (ifrän Holstein, Jylland och Fyen..
— Förnämsta införselswarorna äro: salt, wiu, skogspro-
dukter, metaller, stenkol, glas, fabriks-, manufaktur- ochkolo-
nial-waror samt öfwerflöds-artiklar.

Krigsmakten till lands, räknas (p.i fredsfot) till
38,819 man, (pä krigsfot) till 58,280 man och den till sjös
bestar af 5 linieffepp, !, fregatter och nägra mindre fartyg.
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ä.) Dansta hufwudländerna utom Tyskland: I) Selands
Stift och pä Seland: Köpenhamn, pä Dansta Kjöben-
hamn, wid Öresund, med största delen pä Selands östra
kust och blott med en liten del, kablad Christianslwvn, Pä
den nordwestra af Antager, är Rikets hufwudstao, Konun-
gens residens, säte för regerirgskollegierna och de högsta
Statsmyndigheterna samt en biskop, är stcnkt belastad samt
hufwudstation för flottan, har omkring 123.000 Inw., ett
wälkändt universitet, det 3_e i ordningen af Jordens 12 stör-
sta bibliothcker, är prydligt byggd och Rikets största handels-
samt wigtigastc ft.briks- och n.annfakturstad. Kjo^manshavn,
först en liten fistareby, sedan en obetydlig sjöhandelshamn med ett
kastell till ssydd mot Vendernas sjöröfweri.r och, slutligen ifcän 1^43
Dansta Konungarnas residens (dä med 2,01)U Inw.). Belägrades
af Swenffarne 1058 ock _66N. Sistnämnda är fredsflut därstädes.
Sjöflag (2 Apr. !80l) med Engelsmännen och nederlag. Bombar»
dement «.? Sept. 1807) af Engelsmännen, till hwilka Dansta flottan
maj!? utlemnas.

§. V. Ortbestrifning.

He.singöer eller Elsenör. »vid smalaste delen af Öre-
sund, gent emot Helsingborg, är wanliga öswcrfartsorten till
S»verige. är skyddad as fästningen Kröneborg, der den s. k.
Sundsta tullen erlägges, har god h.mdel 'och hamn samt
omkring 7,800 Inw. — Kjöge, pä Selands östra kust, wid
Kjögel-ugt, der <7677, Swensta flottan blef förstörd. —

Roeflilde wid Roestilde-Fjord, som är en arm af Ise-
fjord (omtr. 2.000 In»v.) Danmarks fordna hufmud- och deh
konungars residens, nu deras kröningsstab, med en präktig
Domkyrka, i hwilken Dunsta tonung^grafwen ännu är. Freds-
siut med Swerige (1658). — Nyktöving, wid en bugt as
Isefjord (11,000 Inw.). — Kallundborg, pä Sela ids nord-
westra kust och »vid en wik af i7mma namn (2,100 Inw.);
härstädes förwarades Gustaf Wasa. — Korsöer, wid Stora
Balt, (1.500 Inw.) är öswcrfartsort till Fyen. — Vor
dingborg (1,500 Inw.) öfwcrfartsorten till Falster. — PäBornholm Nönne(4,loo Inw.) temlige.» god hamn och handel.
Bornholm, som redan i äldsta tider tillhörde Danmark, förvaltades
af Kon. Fredrik i pä 50 ar till Liibeck, war en Sweriges besittning
<,l64s—ltiiB) men derefter oafbrutet en Dansk.

II) Fyens Stift: Ddensee, »vid Odcnfaac fä) kort
ofwcm dcst utlopp i Odenseefjord, urgammal stad, som. ef-
ter sagans lyd.lse, till anläggning eller namn, kanske ock beg-
gcdera, härleder sig ifrän Oden (9,000 Inw.) är säte för
Stifts-Amtmannen och en Biskop, har ätstilliga fabriker och
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IV) Aalborgs Stift: Aalborg, wid Liimfjorden,
Stiftshufwudstaden (7,500 Inw.). lutiands wigtigaste sjö-
handelsstad. — (i Hjörring Amt eller det fordna Vend»
syssel) Skagen. en liten stad pä nordligaste landtunqan, ej
längt ifrån den för sjöfarande märkliga udden Skagenshorn
»ned dest fyrbak.

betydlig handel. — Middelfart, wid sundet af samma namn,
(1,200 In»v.) är öfwerfartsorten till luiland. — Nyeborg,
»vid Stora Vält, befäst, (2.000 Inw.) är egentliga öfwer-
fartsorten till Seland. — Nudkjöbing, (1,400 Inw.) huf»
wudorten pä Langclanb.

Ill) Laalands Stift: Mariboe. (1,400 Inw.) huf.
wudftaden pa Laalano. — Nyekjöbing (1,500 Inw.) huf-
wudstaden pä Falstcr.

vill) Södra lutlend eller Hertigdömet Schles»
Wig: Schleswig, wid »vestra ändan af Öftersjowiken Schley
(11,000 Inw.) är Hertigdömets hnfwndstad. Nära dcrinlvid
ligger stöttet Gottorp, som är säte för Ståthållarn och Re-
gerings-kollegierna i Schleswig och Holstein. Gckernförde,
wid en fjord af samma namn, .4,100 med gynnsamt
läge för handel och sjöfart. — Flensborg, wid en ftord af
satnma namn, (17,000 In»v.) är Schleswigs wigtigaste och
folkrikaste handelsstad. — Landet mellan Flensborg och Scbles»
wig kallas Ängeln och är kändt för sin fruktbarhet. I NO.
ifrän Fl?,'sborg märkes köpingen och slottet GluckZburg.
— Tondern. wid Wid-Aa, (2.800 Inw.) spannmåls- och
viktualicha'-dcl. — Husum, (3,800 Inro.) handel och skepps-
fart. — Tönningen, wid Viderflodens inynning, (2,500
Inw.) god handel. Bland de lill Schleswig hövand? öar äro att
märka: l) i Östersjön: Alsen, med staden Sonderborg, 53,5>00
Inw.), har ett litet slott, i hwittet Kristian „ satt 'ängen (1_.32—
.s<!)>. I NO. härifrån märkes slottet A ugustenb org. Aerr.
öe, med staden Aerröekjöbing. Femern, med staden Borg;

VII) Ribe Stift: Nilie wid Nipsa, Stiftsstaden i en af
Schles»vig inn.sluten Stiftodc! (2,500 linv.). — Fredericia,
wid Lilla'Balt, befäst (4.500 Inw.); här erlägges tull as de
fartyg, som gä genom Lilla 8.>7.

VI) AarlMls Stift: Aarhuus, wid Kattegat. Stifts-
staden (7,000 Inw.), har några fabriker samt t.mlia.n god
fpannmäls- oä' vlftnalicbandel. — Randers, »vid Guden»
ans utlopp i Nandersfjord (6,600 Inw.)

V) Wiborgs Stift: Wisorg, Stiftstiden (4,000
Inw.), en af de äldsta, om icke d.n älosta i Rikel.
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2) i Nordsjön: Romö? , Sylt, Föh r m. fl. mindre, hwilkas
Inbyggare äro skicklige sjömän och till hufwudsaklig näring idka siste
och sjösart.

i.) Dansta Biländcrne: I)Färöarne: Thorshavn, pä
Strömöe, den största i ögrnpv.n. är säte for Amtmannen,
(800 1,:w.) är Fävöarnes uörsta och betydligaste handelsplats.
— Färöarne, belägna omkring 80 mil i W. frän Norge, till anta-
let 25, men endast !? bebodda, innehålla tillsammans 23 qw. mil
med 7—Booo Inb., hwilkas hufwudsalliga näringsgrenar äro: far.
stötsel, siste och sjöfogelsjagt. Dessa klippiga öar, som pä flere stal»
len hafwa en bördig fastän tunn matjordsbetäÄning, omgifwas af
en rä och töcknig luft, besöktes och befolkades aldraförst i sednare
hälften af 9:e århundradet och woro ifrån denna tid en Norst koloni
till detz föreningen mellan Danmark och Norge (l8!4) upphastes.

Island, i öppningen mellan den Atlantiska ock den NorraOcea'
nen, till arealen (1,800 gw. mil) den största sammanhängande delen
af Dansta Staten, är till det inre för största del.n bestående af en
sammanhängande alldeles ofruktbar bergmassa, backar ock tränga da-
lar, fa att endast de, at talrika fjordar mer ock mindre djupt sönder,
skurna kusterna och, af dem hufwudsalligen de -ydwestra ock westra
aro bebodda ock något odlade. Bland de högsta bergen äro att mär-
ka: Oer aefe °Iö ku l') (pä s.)dostkusien 6,240 fot) samt Ey a»
fjeld- lötul (pä södra kusten, 5,794 fat): bland naturegenheter
äro att märka, ibland flere ännu werksamma eldsprutande berg:
Hekla, i södra delen och Krabla, i den norra, säsom de högsta
och största: widare bland rikedomen pä warma källor, Gamla
och Nya Gejser, en slags naturliga springbrunnar, som uppkasta
wa.tensträlar ända till 45 och 60 alnars höjd. — Ehuru klimatet,
efter det geografiffa läget, är temligen mildt, finnas här inga af de
manliga sädesstagen, men wäl några rotfrukter. Inbvggarne somkr.
60.000) hafwa till hufwudsalliga "närings grenar: bostapöstötsel, siste
och sjöfogelsjagt. Sä widt man wet blef denna ö först upptäckt (86!)
af en hit stormdrifwen Norst Wiking, som gaf ön namnet Snö-
land. Kort derefter anlände ifrän Danmark en der bosatt Gwenst,
efter hwitten ön fick namnet G ardarsholm. Kommen till Nor-
ge berättade denne om ön^ tillstånd, hwaraf en rik Norrman tog sig
anledning uppsöka densamma, at hwilken han, för den wid kusterna
påträffade muckna drif-isen, gaf namnet Island, hwilket sedan
bibehållits. — Äfwen Island war till 1814 en Norst koloni.

2) Island: Reikiawik, i Södra Amtct och pä en
landtunga, är öns hufwudstad, säte för Snflsamtmanncn,
Biskopens och öns öfriga högsta slprelscmyndighctcr, (700
Inw.) är Islands förnämsta handelsplats.

') Hwart och ett berg, som betäckes med ewig snö ock is kallas här
lötul; de ismassor, hwilka strida utför och sträcka sig ned i
dalarne, kallas Skridjö.ler.
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Dldesloe, wid Travefloden, (7800 Inw.) mest märk.
lig for sitt saltwerk. Altonll, wid Elbc, den yngsta, men
största staden i Holstein och, i alla afseendcn, den andra i
Danska Staten, (30,000 Inw.) — 2) Hertigdömet Laucn-
bu.g: Ratzelmrg, pä en liten ö i Ratzeburgersjön, huf-
wudstaden (2,3001nw.). Lauenburg,wid Elbe, (3,500 Inw.);
här märkas några smä lemningar efter Hertigarnes afSach-sen residcnsslott.

Danmark inom Tpstland: l) Hertigdömet Holstein:Gluckstadt, wid Elbe, hnfwudstaden ock sätet för landets
styrelse, (6,000 Inw.) har nägon stcppsfart ock handel.
Rendsburg. wid Cider, befäst, <10,000 Inw.). Kiel, wid
en dugt al Östersjön (12,000- Inw) liflig produlthandel.
FredSstut (1814) mellan Swengc och Danmark. B ornho ved
eller Bo rn höft, bekant af Waldemar li-, nederlag (l22?) och
för det blodiga slaget (7 De:. 18!!.).

Danmarks besittningar i andra werldsdelar utgöra omkr.
200 qw. mil.

Danmark har numer en konstitution.! författning.
Nuwarande Konungen är Fredrik VII.



Om hwad NU kallas Danmark, wid den bekanta Sigge
Fridulfssonfia foltmwandringen, haft Inbyggare af samma
stam, ncml. lotar och Finnar som åtminstone den öfra delen
af nuwarande Skandinaviska halfön, lärer icke med sannolik-
het tunna bestämmas. Äiwcnsä rader owitzhct om den wäg,
denna folkinwandring hit följt; ithp, att nägre anse Sigge
med fin stam hafwa ifrän trakterna af Swarta hafwet tagit
wägcn genom Nystland, Tyskland och öfwer nuwarande Dan.
sta öar in pä Skandinaviska Halfön; hwaremot andra päftä
att taget wäl sträckt sig genom Ryhland, men sedan icke ge»
nom Tystland, utan östcnfrän öfwer Östersjön, hwarcfter en
ntgrening af stammen nedsatt sig i halföns sydligaste delar
och derifrän widare öfwcrgätt til! de derifrän i W. belägna öar.

Sigge Fridulfsson, de inwandrande kolonistcrncs anförare,
fpnes mer med list, än med wapcnmakt hafwa tillegnat sig bädc
landet och wäldct öfwer detsamma. Till sina mänga söner eller
lansle höga följeslagare utdelade han Riten (förutom i Swerige
och Norge), t. er. i Skäne") ät en Hcimdal öfwer de egont»
liga Danstarne^) och ett Nike ät Skjold. pä Seland och
de andra smä-öarnc. Det säges att denne Stjold till sin
bostad walt Leire pä Seland, som efterhand blef for södra
trakterna, hwad Upsala war för de norra, neml. säte för 6f»
werdrottcn och en hufwudsamlingspunkt för folket wid dest
stora ossnhögtider. Skjold blef sa stamfader för den aenom
fiere ärhundraden i Danmark regerande Konungaätten Sköld»
ungar. Om rätt mänga af de s. t Leire-konungar kän-
ner man dock med wisihet dels litet, dels intet, och stundom till

Ifrän äldsta tider till 942 e. Kr. f. eller till G orm den Gamles
döo, dä Smäri.ena woro förenade till ett.

Öfwersigt af Danmarks Politiska Historia,
i. Perioden.

')Skäne sägeshafwanamn af Skaun, stog eller ock af Slane,
bät och war det ursprungliga Danmark. Gä wäl Skäne som
nw. Danmark woro wid den tiden betäckta af stora skogar,

") Danmark stall, enligt sägen fatt sitt namn af en hit (kanste
frän Skäne) inflyttande gren, med namnet Daunskir, af
ordet Daun eller Dan, lag, slätt, eftersom den bebodde ett
jemnt, slätt land. Namnet will man ock härleda ifrån orden
dan, flack, och mark, stogbewext statt.
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och med icke deras namn. Sä wäl har som i Swerige och
Norge nppkommo, under Konungaättens utgrening, sma sam-
hällen, dock utan hwad wi första med ordentlig Statsform,
men anförarne för dem tillades fle.c olika benämningar; dock
war att märka att ingen, som ej war en Konungason,, fick
kalla sig Konnng *).

Frode I med tillnamnet Fridgode, S.jolds sonsson,
war utmärkt för siu kärlek till freden, sin wisdom, makt och
rikedom. Samtidigt reg.rade i Swerige Fjolner, om bwars.
pähclsning här Swensta historien förmäler. Dan, som, af
sin böjM for prakt och för sina stora bedrifters ssnld. fick
tillnamnet Mikilatti d. ä. den präktige, den högmodige,
stall int.qit Leire^throncn omtr. 235. Han war den förste,som under ett hnfwnd brag.e större delen af hwad nu kallas
Danmark och förändrade det för öarne dittills allmänna nam»
nct Gotland till Danmark, ett namn, som _s.äne och Hal-
land redan förut bnro. Dan tog Leire till sitt beständiga
uppehållsställe och införde konunganamnet för beständigt.
Ehurnwäl den af honom tillwägabragta föreningen "") sedan

") Nas- . Sjö- och Härkonungar, Under-Drottar och Fhlkeskonungar.
") Det sades om honom att han till ett förenade oet Danffa Ri-

ket i Skäne, det Göthist>_ pä öarne ock det lotista pa lutland:
det sistnämnda genom wal pä allmänt Thing. Arfsrätt war
denna tid alls icke tillräcklig för erhållande af thronen, utan
wa l war sä brukligt att det icke utgjorde nägon blott högtid-
ligget, utan folket förmente sig hafwa magt att wälja sjelf sin
Konung, dock sä att det gerna widblef den Kongl. slägt,'n. Na»
l.t stedd? pa ett allmänt Thing, eller Dannehof, som wan<
ligen hölls va S-land i Isöre wid Isesjord, stundom ock wid
Wiborg. Den malde gafs der Konungan.imn af en bonde ock
dlef. under' wapengnu utropad till hela landets Konung . men
mäste dock sedan resa omkring till Lan.sth i n g _ n. fö'' att
lata sia hullas i hwarje provins. Sädana Lcmdsthing höllos^
för Skäne wid St. Libbers hög wid Lund, för Seland wid
Ringstcd eller wid Vordingborg (Örcthing), för Norra lut-
land wid Wiborg (Dann erlj un g) ock för Södra lutland
pä Urnehovedthing. Dessa Thingställen woro först tillika
offerställen, der Konungen först förrättade offren, sedan med
Böndern? d.w.s. alla fria egendomsegare (icke blott
jordbrukarne) rädplägade om Landels angelägenheter; wille Kun-
gen ja något att ga igenom, mäste han föredraga det pa Thin»
get samt genom öswertalande ock stal söka winna folket för sitt
förstag; ock emedan folket kand? sina rättigheter samt häfdade
dem, war ett maktspråk lika fruktlöst som farligt. Wältalighet
war derföre hos den tidens Konungar en lika nödwändig egen»
stap som tapperhet.
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rubbades, war, den dock sa stark att, dercftcr bädc hela folket
bibehöll namnet Danskar och hela riket namnet Danmark.
Dan är den förste i Danmark, som obränd blef nedsatt i hög,
sä att med honom bränncäldern här slutades.

Om Rörek Slyngebaand, hwil.ct stnlle beteckna hans
gifmildhet, och om Helge, im.d tillnamnet Hwasse, fö
hans tapperhct, talar Swensta historien i sammaichung med
liwar Widfamnc och likasä om undcrkonungarne i Skänc,
Gudröd och Halfdan Snälle i förening med Ingjaldlll-
radas listiga anstag.

Om Ifwar Widfamnc, Harald Hildetand, Sigurd Ning
och Nagnar Lodbrok, se Swensta Historien.

Sigurd Snogöye eller Ormöga. sä kallad för sin klok-
fiap, fick wid delningen 2 är ef>er Nagnar Lodbroks död, af hans
stora wäldc, genom lottkastning, pä sits del: Halland. Skäne,
Dansta öarne och lutland samt Nagnars ärfda besittningar
i Norge (sid. 64). Han kom i beröring med Frankiste Kejsa-
ren Carl ten Store och siall stupat (803) i ett fältslag, lem-
nande efter sig den ärsgamle sonen

Hörde Knut, som ssulle wara öfwerkonung i Danmark,
men hans förmyndare, den ene efter den andre, gjorde sig
sjelfwe till Leire konungar. Hörde Knuts farbroder, den tappre
Godefrid, tillika Konuug i lutland är känd af sina inwcck-
lingar") och krigs!illd.agel7r mot Kcjsar Carl de» Store,
hwiltcn hade underkufn at Sararne och bland dem infört Kri-
stcndomcn. Godcfrid fruktade samma öde och willc förekom-
ma Kejsaren, men mördades af en bland sina drabant.r (810).
Hörde Knuts äldre halfbroder Hemming bcmäktigade sig
förmyndcrstapet och slöt med Kcjsar Carl den Store l8ll)
fred, enligt hwilken Eiderfloden skulle wara gräns mellan
Danmark och Tyskland. Wid hans död (812) uppkom in-
bördes krig om efter hwars slut
Hörde Knut blef wald till Öfwerkonnng l Lcire ock Ek.ine, men
I"lerne waldc en annan ättling af Nagnar Loddrok, HaraldKlak^). Holde Knut dog 851 och lcmnade ester sig mänga

Nmg'.ch N»,^,

Sigm. orm-g.

mwl °_> H.l».
r^^.^"'

H°id.D»n.^

A"7."'^°7^»i«/'«,.,7^.7

2>r,md. 3?.e»
'

*) Genom d.ssa kommo ock hedendomen ock kristendomen med hwar.
andra i Danmark i beröring. Det första omedelbara steg som,
för kristendomens utbredande i Norden, togs af Kejsaren, war
det dä åtminstone till Danmark (822) sändes Crkebistop Ebba
af Rheims jemte Munken Halitger.

") Wid Oodefrids död gjorde flere furstar cmspräk pä thronen och
sökte tillflykt hos Kejsaren, när de blefwo fördrifne af sina med.
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23 K.n. i Leiil
«51—82..
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Erik I. en son af Godefrid. Denne gynnade kristen-
domen, antog densamma sjelf, men lemnade undersäterne
härutiunan frihet. Han synes hafwa förenat fawcil Leire-
Nitet som Skäne och Halland med lutland och Fpen. Han
stupade (854) wid Flensborg i ett slag mot sina, med hans
ynnest för kristendomen, mifinöjde undersäter. Hans son
Erik II den Unge, öfwerkonung i lutland, förbjöd i början
kristendomen, men stall sedan (870) låtit döpa sig. Efter
flerc kort pä hwarcmdra följande regentombyten intogs Leire-
thronen ändtligen af

söner, hwilka dock alla woro för unga, sa att ingen af dem
tom strart till regeringen; hwilten bcmättigades af

Gorm den Gamle, Hörde Knuts son, började (omtr.
888) utföra sitt beslut att tlll ett förena Danmarks smari»
ken. Detta lyckades honom efterhand dels genom giftermäl,
dels list och dels makt, utan att man wct huru det wid
denna tilldragelse tillgått.^) Och har Danmark ifrän denna
tiden alltid haft blott en öfwertonung. Oaftadt sin kristnagemäl Thyras bemedling lät Oorm (omkr. 916) öfwer de i
Danmark redan kristnade utgä en sädan förföljelse att tri-
stendomen blef der nästan utrotad. Men Tyste Konung
Henrik Fogelfängare tog sig de kristna an och gjorde in-
fall i lulland dä C7rm omsider blef .tvungen att tilläta kri-
stendomens förtunnande samt (034) att afträda landet mellan
Cidern i S. samt Slicn och Etern.jord iN. Dcrefter blef
under Drottning Thyras tillsyn (935—038) uppförd den be.
fastade gränscwällen Dannevirte"), hwiltcn sträckte sig ifrän
Slicn i O. till i W. Treene-floden, som faller i Cidern.

lastare. En sädan war Harald Klal, som af Ludwi g
den Frommeicke blott wäl emottogs utan ock fick löfte om
hjelp att äterwinna sitt Rike, mot det wilkor att sjelf antaga
kristna läran; han med hela sitt följe döptes ock 826 af Kejsar
Ludwig, som likaade Fadren, Karl den Store, i nit för kristen-
domens utbredande ock, sande (827) Ansgarius med Harald för
att styrka honom i kristendomen ock utbreda densamma i norden.

") Redan Kon. Dan stall hafwa lätit uppkasta en graf twertöfwer
landet ifrän staden Sleswig eller Hedeby som den ock i äldre
tider kallades. Och Godefrid, som höll uppmärksamt öga pä
Tnstarne, hade till landgränsens försmår uppfört en wall, den s. k.
Kurwirke. Dä wid Henrik Fogelfängares infall, denna be<
fanns otillräcklig, anlades denna nya beryktade befästning. En
sägen will för denna anläggnings stuld tillägga Thyra tillnam.
net Danneb od, d. w. s. Danstarnes prydnad.
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942—3.1.Harald Blaatand (Blätand)"') började ett kort tid-
skifte, under hwilket Danmark tilltog i utwäries makt genom
eröfringar större, än det sjelft war. Harald, som af sin
moder och redan före sitt tillträde till reg ringen war kristen-
domen bcwägcn, förbjöde (936) bilderdyrtan. Haralds för-
hällande till Norge, se sidd. 74. 75. Med Kcjsar Otto I inlät
sig Harald i krig (968), hwilket genom förlikning slutades
(972) dä Harald mäftc lata döpa sä wäl sig sjelf som sin
gemäl Gunhild och sin son Swen. Denne Swen, Haraldsson pä sidolinien, uppfostrades till sitt _5.e är hos loms-
wiking.ihöfdingen och hedniska partiets hufwudman Palnatole
och insöp der hat sä wäl mot kristna läran som mot fadren,
hwilkcu ej eller rätt fördrog honom. Swen fordrade (984)
för sig hälften af Danmark. Harald, som nckaoc att dela
nägot med sig, blef oförmodadt öfwcrfallen och fördrifwen af
Swen, som nu offentligen förkastade kristna Religion och
ännu s. ä. twä gängor besegrade fadren, som litwäl s. ä.
förmedelst hjelp af Styrbjörn Starke och lomswikiugarne
fördref Swen, som flyktade till Skäne. Haralds widare för»
hällande till Styrbjörn Starke och Swcnfle Kon. Crik Se«
gersäll är kändt af Sw. historien. Om hans förhallande
med Tysta Kejsarne Otto upplyses i sammanhang med Nor-
ska historien (sid.'74). Dä Harald siutliaen blef twungen
att förbinda sig till att i hela sitt rike införa kristna läran
och derwid gick tillwäga med mycken stränghet och tillika pä-
lade undcrsätarne tunga bördor, gjorde han sig sä förhatad
att, emot honom uppwcrte ett uppror, understödt af Swen,

Gorm hade twä söner, Knut, hans ocb folkets älskling, derföre
tillagd namnet Dana-aft. och Harald, hwitta begge gemen-
samt med Drottning Thyra förestod» allting under Gorms sed-
näste regeringsär. Begge sonernc föreiogo (941) ett witingtäg
till Cngland. Knut blef der, under simmande ihjälssjutcn med
en pil. Harald ätcrwände strar derpa och dagen efter döds-
budet dog, af sorg, den 95-ärige Gorm den Gamle.

n) Danska Statens eröfringsperiod (942-1035).
Ifrän 942—1536 eller till Reformationens, införande.

ii. Perioden.

') Harald kallades Blätand derför, att han stall haft en blä eller
mörk tand, bestrifwes som stridbar, alltid färdig när det gällde
och gränslöst äregirig. Af de landwiimingar han gjorde, war
den af Bornholm den enda af hwilken Danmark hade nägot gagn.
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Swen Otto Twestägg *) förföljde, i börjau af sin re°
gcring, .c krlitne. Af lom7wl.ingarncs däwarande höfdiug,
Sigwald, blef han listigt lockad i fångenskap och twungen
att fransäga sig ej allenast den statt, som lomswikingarne
erlagt utan ock den, som Vcnden betalat, dwarjcmte han
mast. med ansenligt guld och silfwcr lösa sig fri. Att fä
hämd pä Sigwald yppades dä, wid dennes faders arföl, han
oförsigtigt afgaf löfte om det bekanta lomswitingatäget. Ehuru
Swen sednarc blcf tristendomen bcwägen, gick det längsamt
fram, emedan Swen icke wägade widtaga nägra offentliga
ätgärdcr. För att uppfylla sit-, äfwen wid ofwannämda arf-
öl, gifna löfte att lägga England under sig, seglade Swen
(996) dit, for der fram med största grymhet och, i förening
med den Norske Prins Olof Trygweson (sidd. 81, 82) twingade
han den derwar.nde, af sina undcrsätare hatade Konung
Ethelred den Nädwille att genom ätagande af en stor
statt ull Danemark, (Danegeld) t-wa sig fri. — Sedan
Swett försijntlt sin forsla gemål, Gunhild, gifte han sig
(998) med den namnkunniga Swensta Entcdrottningen Si-
grid Storräda. Forhällandcxa till Norge och Olof Trpgwc-
son (se ofwan). Under det Swen war upptagen af de Nor-ssa förhållandena hade Etbclred bcrcdt sig att hämnas.
Detta werkställde han (1002) genom att grymt mörda alla
wcirnlösa Danssar i de hcrtigdömen, i hwilka han hade mag-
ien. Strar efter underrättelse härom begof sig Swen till
England, som under flerc är fruktanswä.dt härjades. När
(l0l3) Kon. Ethclred ej längre kunde bib.hälla sig och flyk-
tade (till Normandie). blef Swen herre öfwcr h.la England,
men regerade blott kort, ty (redan 2 Febr. 1014) dog han
derstädcs.

i hwilket Palm,tol. med en pil ihjälstöt Harald (991), efter
80 lefnads- och 50- ärs regeringstid.

Knut, sedan kallad den Store eller Mäktige, war
.vid fadrcns död närwarandc i Cngland och blcf af Danstarnc
samt Danska flottorna genast utropad till Konung. Men
Engländarnc hängde fast wid deras gamla konungastam.

') Tillnamnet Twestägg gafs honom af den anledning att han
brukade sitt stägg twadeladt. Ha» bestrifwes som tapper och
oförsag), härd mot sina fiender, gifmild mot wännerna, men
flat son, man ock fader. Hans inkrättningar sä wäl i Norgesom i England fledde lika mycket genom list som genom wa>
penmakt.
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Wid underrättelsen om den fruktade Swens död äterkom ftrar
Ethelred med sin tappre son Edmund lernsida dä ett häf-
tigt uppror uppkom och Knut säg sig föranlätcn att äter-
wanda till Danmark, der, enligt Fadrens öfwn-lätelse. den
yngre brödren Harald dä regerade, men om hwilken man
känner litet, knappt med wifchct hans dödsår (1018). Wid
sin ätcrkomst till Danmark fordrade.Knut Ntteis delning.
Härtill förklarade Harald si^ icke w.llig, men w.il att hjelpa
honom äterwinna det förlorade större Nitet. Nedan följande
öret w.,r dock en förlikning träffad, enligt hwilken bröderne
stulle regera samfäldt. E.uedan Knuts häg stod pä Englands
ätcrwinm.ndc, rustade hau sig under tiden och förskaffade sig
hjclptrnppar och afseglade (10l5) till England med en stor
och präktig flotta samt utwaldt manskap. Efter det kriget
mellan Knut och Edmund blifwit blodigt och med omwe.rlan-
de lycka fört pa tredje aret. flöts (1017) fred, enligt hwiltcn
Edmund stnlle besitta den fl>dsa delen och Knut den norra.
Dä kort derpä Edmund föll för ett lönnmord, blcf Knut af
de förnämsta adliga och andliga utropad till Konung. Se-
dan han genom .rckosttghet emot dessa och genom antagande
af folkets'seder sökt dest kärlek och sälnnda stadgat sitt wälde
i England, wände han (1019) äter till Danmark, som han
dä tog helt i besittning ock» dit han nu medförde mnnkar,
hwilka spridda i landtt. Kristendomen stadgades i Dan-
mark af Knut >'a att densamma frän den tiden far anses som
Landels radande Religion. Genom inflyttande Engländare
upphjelptcs åkerbruket, handlwer. och konster. Likasom Knut
lade första grunden till de andligas makl i Danmark, hwar-
af senare utwecklade sig prestwäldet eller siierarchien. sä
nedlade han ock det första frö til! adeln (hwaraf s.amdcleS
utbildade sig adelswäldet eller aristokratien), genom upp-
rättande af en stäcnde här, Thinglid kallad, och en för
densamma särskild, utgifwcn lag, Bitherlagsrot. — Knut,
som ansäg sig i lngn och sä.er besittning af sin., begge Ni-
l.m, började (redan 1025) att tänka pä Norge, pä hwilket
dan ansäg sig till en del hafwa arfsanspräk efter fader och
farft>dcr, upvssöt dock sina planer pä detta land och företog
<l02l)) en Äomres.., frän bwilicn han mäste stynda hem i
följd af underrättelser att Norrmännen b.tjenat sig af hans
franwaro. Förhallanderne till Norge se sid. 86 äfwensom
huru Norge (1035) ifrcin honoin assöll (se sid. 88) utan att
Danstarne sedan derstcides kunde fä fast fot pa 350 ar, d. w. s.
förrän Margaretha förenade bcggc rik^ila. Det stora Nike,
som blott genom Knuts kraft och klokhet sammanhölls, bör-
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uuz-u!'..'' Harde-Knut efterträdde fadren pä Dansta thronen.
S. ä. blef han twungen att till medregent taga sin ifrän
Norge fördrifne broder Swcn, som dock dog (1036). Hårde»
Kuuts förhällande till Norge och Mognus den God:, se sid.
90 o. följ. I England maldes (1036) till Konung, Harde-Knuts
bror Harald, med tillnamnet Harfot. Denne dog (1039)
ock Harde-Knut kom wid sin ankomst (1040) i besittning af
hela England. Men, emedan han war ung, oerfaren, be»
gifweu pä wäl-ust och sjuklig, öfwerlcmnadc han regeringen
förnämligast ät siu moder. Emma. Dä han tillika pcibjöd
en dryg statt och lät med stränghet densamma indrifwa samt
Drottning Emma war girig och hätlk emot dem, som till-
hört Haralds parti, blef owiljan och hatet allmänt emot
Knut, som hastigt pä ett gästabud (l042) dog af slag. Med
Harde-Knut, som war den siste af Gorms ätt och den sista
Sköldungen pä manssidan uppbördcDanmarks wäldc i England.

Magnus i Olofsson den Gode. (Tid. 90 ock följ.)
Swen Eftrithson '*) hade alldeles uppgifwit alla för.

hoppningar pä Danmark dä han fick underrättelse om Mag-
nus den Gode's död och testamente. Han drog dä a-nast
öfwer till Danmark och blef pä Widorg-Thing af alla Dan-
siar antagen till Konung. Hwad Magnns gjort och bestämt
lät Swen alltsammans bestå. Den Norska Harald Härdrä-
de, som, oaktadt Magnus den Godes räd, icke knndc glömma
Danmark, oroade (1048—1050) ärligen detta land, der han
härjade och plundrade, men icke sökte fä fast fot. Wäl höll
Swen sig ständigt till förswar, men ingendera wägabe inlä«
ta sig i ett afgörandc slag, för att möjligen icke förlora allt,
helst ingendera ansäg sig 'kunna fnllt lita pä Danstarne. Fi-
endtlighctcrna mellan Swen och Harald fortgingo tills säwäl
bcgge Konungarne som folken blifwit ledsna wid lrigandet

jadc säledes redan nnder hans lifstid att upplösa sig. Knut,
som hade en förtärlet för det större Nitet England, besökte
detta ännu engäng. men dog derstädes (1035)'°).

d) Danfia waldets aftagande (1035-1157).

"N047.
«!,.>_!»!?<. Ätten

w_.-_.u7_.

') Knut den Store war den mäktigaste regent, som någonsin herr»
stat i norden. Han war wacker, tapper, äregirig, listig, stydde
intet medel för att uppnå sitt mal, war snar till wrede. gifmild
emot främmande, frikostig emot de andlige och uppenbarade en
werkliq herrskare-ande.

")Ifr Sid. 90.
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och ett beramad, möte hölls (l064) wid Göta-elf, dä fred
blef slutad pä bcgge Konungarnes lifstid och pä de wiltor
att hwardcra Nitet stnlle bchälla sina gamla gränsor ock in-
gen skadeersättning ifrägakomma. Den pä ett tjugctwäärigt
(1042—1064) krigstillständ följande 12-äriga freden begag-
nades af Swen att bland sina undersatare sprida upplysning,
befästa kristendomen, ordna kyrkowäscndct och läka Statens
djupa sär ifrän krigstiderna. Häruti stördes han dock af sina
egna eröfringstankar pä England, men ännu mer af Ven-
derncs beständiga sjöröfwerier. — Pä ett utlyft möte (1076)
pä lutland fick Swen folkets samtycke att sjclf wälja sin ef-
terträdare och stall han tillika tagit försäkran derom, att
hans söner skulle i regeringen följa efter hwarandra i ord-
ning cftc.r deras är. Kort efter det Thingct war slutadt sjuk-
nadc Swen och dog, sedan han af de närwarande tagit cd
att fä sitt hwilorum i Noesiilb.

Harald Hein") den äldste af Swen Estrithfons 14
söner, blcf, förmedclst cn list, pä allmänna tonungawalct ut-
sedd till Konnng, med förbigäcnde <>f Knut, foni af Fadren
dertill blifwit utnämnd. Strar derefter ingick han förlitning
med Knut: han utfärdade flerc mildrande lagar, bland hwil-
ka märkligast är den, som i rättcgängar tillltadde den antla-
gade att fä fria sig med wärjcmä.s ed, som bekräftades af "med-
cdsmcend" och hwarigcnom bewisningssättct enwig afstaf»
fades. Harald sökte upplyfta den af de mäktige och affjelf-
wa Konungarne förut nedtryckta allmogen och war en af de
fä Konungar, som genom annat än blodiga eröfringar älskat
sitt folk. Han dog och bcgrofs i Dalby i Stäne.

Knut den Helige blcf, efter Haralds död, pä Wiborg
Thing allmänt antagen till Konung. Oaktad, han besatt
mänga goda egenskaper kom han dock snart i ett spändt för-
hällande till allmogen och de store. Hans bemödanden gingo
ut pä att mildra folkets seder och utbreda större borgerlig
ordning i landet. Det ännu gängse sjöröfweriet sökte han
pä allt sätt utrota och lade dermed grunden till träldomens
afstaffande. I det han främjade de andliges inflytelse wille
han begagna dem att förswaga sä wäl demokratien och den
nppwerande aristokratien. Han upphöjde de andlige till Ri»
kets första Stånd i det han gas distoparne lika rang med
de förnämsta werldslige herrar och fri.alladc de andlige att i

') Hein betyder en blöt brynsten; och fick Harald detta tillnamn
deras att han war en mild och swag regenl.
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andliga saker lyda under de allmänna domstolarne. — Hans
otroliga begär att hinna Knut den Store i makt och anse-
ende icke allenast försatte honom i mången brydsam ställning,
utan 06 till sist kostade honom lifwet. Det war Englands
äterwinnandc som i detta fall fmmst sysselsatte honom. Flere
rustningar hade förut blifwit gjorda, meu mstälda. Slutli-
gen (1085) samlade han i Liimfjorden en flotta pä 1000 skepp.
Men, dä Knngm, af andra ärenden uppehållen, alltförlänge
lät wänta pä sig, ätstildcs flottan ock krig.folket drog hem.
Öswcr denna smälek uppbragt lät Knut föra sin broder Olof
fängsug till Flandern och reste omkring i landetför att straffa
böndcrne. Knut, fom trodde att ett efterlängtad, tillfälle er-
bjöd sig att fä tionde till de andlige införd, förelade
böndcrne twä wilkor neml. ätagande af t_onde eller ock swära
böter. Bönderne föredrog» det sednare. Men dä bötcrne,
som kallades Nasstatt, mcd yttersta stränghet indrc.wos af
härda, orättwlsa och snikna uppdöid'män, uppstod i Norra
lutland ett uppror for hwllkct Knut mästc fly uudau till
Fyrn. De upproristc satte efter honom, upphnnno honom i
Odense S:t Vldans kyrka, der de framför altaret mördade
Knut*) (!0 Juli 1080).

Olof Hunger, wid Knut den Heliges död ännu sängen
i Flandern, blcf wid hållna landstavsth.ng af Dam.arne en-
hälligt antagen till Konung; och genom erl-gd lös.summa
(10,000 mark silfwcr) och nllika niot'gi.lan lösgifwo». Ifränhösten 1080 till hösten 1095 fortforo mis.we.rlgr och hunger,
fälcdcs under Olofs hela regeringstid, och stall en sädan härd
och fä länge n-hällande nöd, hwarkcn förr eller fedan inträf-
fat. Deraf ocksä Olofs tillnamn. Olof dog hastigt i sin
säng (l095).

Erik Gyegod^), som under brödren Olofs regering
uppehållit sig utomlands och der allestädes gjort sig alstad,

") Konung E>ik, cn son af Gwen Estritson, war rätlstassens, wäl»
'tålig, frikostig, 110. och mild i sin legering, men icke flat eller
efterlaten. Allmogen gyr.nade han mycket ock war af densamma
mer älskad än någon Danfi Konung före honom want. Den

") Kurt är den första och sista Danffa Konung, som omkommit i
Nl.got allmänt folkuppror. Han föll e>t offer för tingens nya
ordning som i Danmar? bo.i_.de l«öra sig gällande, ty han gick
w:d desi införände för sjelfradigt ock rasit tillwäga; för att icke
tala om huru han upphöjde pre'terffapet och derigenom gaf ett
swärt sär ej allenast a t konungamatten utan ock ät fottets frihet
samt landets wälständ.
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äterkom efter hans död och blef enstämmigt antagen till
Konung. Efter flere bemödanden lyckades Erck att af Päf-
wen fä Knut kanoniserad d. w. s. förklarad för helgon (1100)
hwarefter. med mycken högtidlighet Knuts ben upptogos och
skrinlades (1101) i Odense nya kyrka, hwarefter han fick till-
namnet den Helige. För att utrota Vendernes sjöröfweri
företog Erit flere täg, förstörde det äter uppständna Ioms»
borg men behandlade med stor grymhet de crhällna sängarna.
Till följd af ett mord (sannolikt under rusigt tillstånd) pä 4
fina hofmän beslöt Kon. Erik (1102) att förelaga en pilgrims-
färd till den heliga grafwcn och gaf sitt oryggliga beslut för
folket tillkänna (1103) pä ett allmänt Wibcrg Thing-); men

omständigheten att wid hans thronbestigelse hungersnöden upp-
hörde och fruktbara årgångar inträdde, ökade anledningen till
hans tillnamn Eeyeg od, den alltid Gode. Han stall warit
sa högwext att han ifrän stuldran räckt öfwer alla andra och
warit starkare än .

de starkaste män i Riket. (Ge Sw. Hist.
om mötet i Kongahell.) — De Store, som under de 6 före»
gående rcgenterne begunt göra sig alltmer till ett ständ för sig,
ssiljdt fr>>n Vdalbönderne, sökte han nedtnicka, dels genom den
kärlek med hwilken han omfattade allmogen och dels genom det
beskydd, han gaf at Kjöbstädernes inwanare, — Erik Gyegod
hade wid sitt mistande (l0W) i Rom, Italien ifrat för upprat»
landet af ett erkebistopssäte i sitt eget land och derom fatt paf»
wens löste. Men först efter Eriks afresa, kanste ej förr än han
war död, kom en päflig gesandt, Kardinal Albcric, som, efter
att noga beselt Danmarks förnämsta städ., samt öfwerwägt de
förnämsta andlige personers egenskaper, til! erkebistopssäte utsåg
Lund ock till Er.ebistop, Biskopen i Lund, Adzer. som(1l0_.
inwigdes till Erkebistop ock Nordens Prim as, d. w. s.
att han stulle ega inseendet öfwer kyrkor 06) de andlige äfwen
i Swerige och Norge. Härigenom blef wäl Norden undandra-
gen Nremista eller "Hamburgska kyrkans ok, och länderna fingo
en tillwert i anseende! men hwarken konungarne eller länderna
wunno något egentligt pa bytet, förthy de inhemste erk.bistoparne
gjorde sig allt mer mäktige ock Staten fick, i stallet för ett, twen»
ne hufwuden, et' werldslig. ock ett andligt, hwartdera med sitt
intresse, hwadan ocksä ständiga stridigheter dem emellan, under
det hwa. pä sitt sätt sög landets krafter och märg.

')Dä han wid detta tillfälle tackade Folket för.detz wisad. trohet
och kärlek, suckade det som stulle det förlorat en fader, ropade
högt "alt hans fränwaro skulle blifwa skadlig för fäderneslandet,"
föll till bans fötter ock under tärar bnd honom "afsta frän sin
föresats" och att "han stulle mer akta pä det allmännas bästa
än pä sitt eget enstilta löfte," tilläcgande att "han stulle behaga
Gud mer genom att wäl förestå sitt Rike än genom resa till
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Nil. !_«.-.._.. Nils"), af Swen Estrithsons söner, den femte och
sista, som besteg Danska thronen, war tillika den swagaste
och odngligaste och med honom börjar en olycklig tidrymd af
mer än 50 är, under hwilka kraftlösa Konungar, wäldscun-
ma och äregiriga prinsar, det ena konungamordet efter det
andra, allmän laglöshet ini landet och ntifrän, plundringar
af Vendernc, äro föremal för historien. När Nils icke för-
mådde flydda södra lutlaud emot Vendernc, in.atte han
(1115) till hertig dristades Erik Eyegods Son Knut Lavard
d. ä. Herren, som genom sitt ädelmod gjort sig allmän-
älstad och, genom fin tapperhet till en sträck för landets fi-
ender. Han war outtröttlig i att förfölja de Vcudisse sjö-
röfwarn. och i sitt hertigdöme införde han ordning och upp-
muntrade med iswer borgerliga yrken, Han icke allenast
styvdade södra lutland för de Obotritiste Vendcrnes (i uu-
warande Storhcrtigdömet Mecklenburg) infall ifrän landsidan
utan blef, wid thronledigheten, med titlhjelp af Tyste Kejsa-
ren, till och med utnämnd till Obotritcrnes Konung. —

När Pafwen (1123) förbjöd de Danske presternes gif.

dog under resan pä ön Cypern. Fä Konungar hafwa warit
sä älskade af sitt Folk som Erik Eyegod, och icke mänga för-
tjenade det bättre än han.

, sierran land;" ja! det till och med erbjöd sig att "med tredje»
delen af sina tillgångar lösköpa honom frän hans löfte." Men
Erik förblef dock obeweklig. Emedan han ingenting gjordesjelf»
myndigt, tillsatte han, i samråd med höfdingarne, sin äldste son
Harald Kesia till Riksföreståndare.

') Underrättelsen om Erik Eyegods död kom icke till Danmark
förrän sednare pä aret titt., dels derföre att hans Enkedrott»
ning, Bothilda, och öfriga följe fortsatte resan till lerusa»
lem, dels ock förnämligast for saknad af all postgäng. — Ha»
rald Kesia hade under sitt Riksföreständarcstap gjort sig af
Folket förhatad och Erik Eyegods andra twä söner, K nut och
Erik anfägos för unge att wid konungawalet komma ifråga,
kanste ock i följd af Swen Estrithsons anordning om thron»
följden. Af Swen Estrithsons söner lefd? ännu tre, neml.
Swen. Udbe och Nils, P. grund af fad.ens anordning
gjorde Swen -anspråk pä Riket, sammankallade derföre Wiborg
Thing, men sjuklig ock swag dog han under sin dit brädstörtaderesa. I följd af sitt företräde i älder blef, af hela t.t wid Ise»
fjorden församlade Folket, till Übbe Riket öfwerdrag.t; men
han undanbad sig denna wärdighet till förmon för brödren Nils,
och detta sannolikt etter öfwerenskommelse mellan dem och med
de Store, hwilka ock Nils derföre wisade sin tacksamhet genom
att upphöja dem och nedtrycka allmogen.
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termäl, uppkom sa wäl dcraf som af Folkets owilja öfwer
tionde och andra tryckande bördor ett blodigt folkuppror,
förnämligast i Skäne. Emot Pommern gjorde Nils (1.27)
ett onyttigt härtäg och när (1128) mellan Harald Kesiaoch Erik, Erit Epegods söner, om deras fädernearf upp»
kommo stridigheter, hwilka blefwo bäde blodiga och urartade
till stöflingar i landet, satt Nils helt stilla en owcrksam ästä-
dare, lemnande ät Knut Lavard att tillwägabringa förlikning
ock fred, hwilket ock lyckades honom. Knuts fonjenster och
folkets kärlek till honom ädrogo honom ett dödligt hat af
Konung Nils, som war afundsjuk pä hans alllnännahpllning,
men än mer af Konungens son Magnus, som fruktade ut-
gäugen wid ett kommande konungawal och af Henrik Ska»
teläar ), eu sonsson af Swen Estrithson. Knut blef af
Nils (1130) stämd till allmänt Thing i Nibe och der ankla-
gad för att tillägga sig högre wärdighet än honom tillkom,
men isynnerhet for att trakta efter Danmarks Nikc. Knut
förswarade sig wältaligt, manligt och ädelt, sä att Konung
Nils mäste finna sig tillfredsställd och Prins Magnus med
honom tillika ingick brödrawänstap. Men, ärct derpä blef Knut
lockad öfwer till Seland och der högeligen lömskt mördad af Mag-
nus sjclf, biträdd af Henrik Skatelaar m. fl. sammanswurue.
Följden häraf blef ett allmänt uppror och att Kon. Nils
mäste gifwa efter för Folkets wilja och lcmdförwisa Magnns.
med derjemte edlig försäkran att icke utan des. samtycke ätcr-
kalla honom. Magnus, som (1129) blifwit af W-st-Götcrnc
wald till Konung, begaf sig till Swerigc; men blef, kort
derpä, sjelfmyndigt äterkallad af Kon. Nils, hwarigcnom
förorsakades ett nytt uppror af Folket, som undcrblästes bäde
af Harald ock än mer af Erik, för att hämnas deras broders
mord. Ett inbördes krig stod för dörren och Folket, i behof
af anförare, utsäg dertill Prins Erik och willc gifwa honom
konunganamn. Erit afböjde wä! detta, men ropade sä myc-
ket högre pä hämd. Han blef öfwcrrumplad och stogcn pä
lutland, hwarefter han mäste draga tillbaka till Seland,
der han werkligcn blef nämnd till Konung. Härefter drcf
Erik sä mycket lfrigare pä hämd, sökte hjelp af Tysta Kejsa-
ren, men wann ändock ingenting, ty Kon. Nils lät föröd-
mjuka sig att af Kejsaren köpa fred. Det sä började inbör-
des friget fortsattes bäde till lands och sjös (1131—1133),
men alltid olyckligt för Erik, som för de mänga slag, han
förlorade och att han sä ofta mäste fly, af folket fick til.Nl.m-

') Fader till den i Swenssa historien omtalade Magnus Henrikson.
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net Harfot. Slutligen hade Erit (wintern 1134) fattat fast
fot wid Lund, ber hans parti förstärktes af mänga mäktiga,
inflytelserika men med Nils och Magnus mismöjde män.
Här beslöt dä Erik att afbida fienden, som sä snart honom möjligt
war ockfä ankom (Annandag Pingst, 4 Juni 1134) och med
en öfwcrmättan stor här landsteg i Skäne wid den lilla
Fotewiks-bugten. men blef af Erik sä hastigt och tillika
kraftigt anfallen, att der strar war snarare en flytt och ne-
derlag än ett ordentligt fältstag. Magnus och Henrik Ska-
telaar stupade, till löu för mordet pä Knut Lavard ock Kon.
Nils. sjclf lätt särad, undkom, genom en bondes tillhjelp.
till sina stepp dit ock Harald Kefia ftrar efter flyende anlände.
Efter denna seger fick Erik tillnamnet Gymun eller Gmune,
den namnkunnige eller den, som bör wara ihägkomst. Med
qwarlefworna af sin här begaf sig Nils skyndsammast till
Seland och derifrän till lutland. der han ät Harald Kefiagas konunganamn och halfwa Riket samt bestämde honom till
sin efterträdare. Dä emellertid hans parti alltmer minskades
beslöt Ntls att försöka för sig winna södra lutland, hwadan
han, emot wänncrs räd, obetänksamt") begaf sig till Sles-
wig. men blef under sjelfwa intaget (25 Juni 1134) ihjäl»
slagen af St. Knuts Gilles bröder, till hämd för mordet pä
Knut Lavard.

Erik Gmun gick efter Fotewiksflaget öfwer till Dan-
mark och blcf, efter Nils' död, af folket pä Thingen wald
till Konung. Bäde af hämd (för hans anslutning till Nils)
och af fruktan lät han (1135), tillfångataga och dräpa brö-
dren Harald Kcsia och 7 hans ännu leswande söner (den ät-
tondc, Olof, räddade sig med flykten). Ett stort täg mot
Vendcn företogs (1130) och afgick till Nugcn der Konung
Erik nitog Arkona och twingade inw.: att antaga kristna
läran, hwilken de dock öfwergäfwo, sä snart Kon. kort derpä
äterwände till Danmark. Dä allt gick efter Eriks önskan,
werte äswcn hans mod och wcrtsamhet. Under de inhemska
trigen och Nils' längwariga swaga regering, hade lagarne
förlorat deras traft. Denng fotte nu Kon. Erik äterställa
genom alfwarliga strafftillämpningar utan nägot anseende till
person, isynnerhet emot de <Htore, när de förorättade nägon af

') Han besinnad? icke bland annat att der.had? Knut Lavard bott,
att der fanns S-t Knuts Gille, hwars Ålderman och förswarare
Knut Lavard warit och, hwars medlemmar (liksom andra Gil>
lens) enligt stadgarne woro samfäldt fiyldige att hämnas en
Gillebroders död.
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Folket. Härigenom förwärfwade Erik allmogens kärlek men
de Stores hat, hwilket omsider (113?) utlnast i uppror pä
Seland, derifrän Erik dä fördrefs, men dämpades wid hans
ätertomst frän lutland. Pä den Norske Magnus Blindes
föranledande företog Erik (s. ä.) ett tag till Norge (jfr sid.
103), öfwer hwars utgäng Erik sjelf war högst obclaten och
Danska Folket högeligen mistnöjdt. När dertill tom att, Kon.
war mycket försumlig och gjorde intet, som war Folket till
bästa eller Riket till gagn, sä började mistnöjct bliswa all-
mänt och allt starkare, som de stores makt ansenligt wert un-
der Nils' länga och swaga regering, hwaremot Erik i allt
sött främja Allmogens upptomst. Men allt detta kostade ho-
nom inom kort lifwet genom ett mord, som fastän det skedde
under öppet Thing, dock med stal tan kallas ett lönnmord').

') Detta fiedde d. l8 Sept. pä öppna Thinget af en enda ung,
högättad ock hämdgirig man, Sorteplov, hwars fader Kun»
gen hade lätit mörda och sedan för honom ej gifwit bot. I
bestämd afsigt att i allas äsyn taga offentlig hämd pä Kon.,
infann sig Sorteplov, efter tidens bruk bewäpnad pa Thinget
och, pä af Kon. gifwet tecken att tala, framträdde Plov med
spjutet i hand till Kon. der han satt i domaresätet omgifwen
af sina män. Sorteplov säg Kon. skarpt an för att utröna om
han war klädd i brynja. Dä han förnam att sä ej war, stötte
han ögnablickligt spjutet twert igenom Kon. sä, att han med det»
samma föll pä sitt ansigte död till marken. Detta fledde sä raflt,
att ingen närwarande märkte det. Dä strax derföre stort buller
uppstod bland allmogen för Konungens plötsliga död och förfi-
ning efter hans baneman, gaf Plov, med tillnamnet denSmarte,
sjelf tillkänna att han nedgjort Kon. Ehuru, under den all-
männa willerwallan, han lätt kunnat undkomma, gjorde handel
icke! han lefde sedan länge t. o. m. i stort anseende, tills Eriks
son Swen lät aflifwa honom (1152). — Erik Emun, en son pä sido.
limen af E. Eyegod, war en tapper och dristig Herre, som icke
lät nedstä sig af nägon motgång, mycket wältalig, sä att han
dermed uträttade hos allmogen mer än med sina wapen: war
hurtig och wiste att reda sig ur hastigt påkommande faror, gif»
mild mot sina anhängare och wänner, men begifwen pä drycken»
fiap och wällust, ofta försumlig i att iakttaga Rikets angelägen»
heter, orolig, swekfull. äregirig, blodigt grym samt oförsonlig i
hämd och wrede, korteligen, en Tyran, som måhända i mildare
ock upplyftare tider kunnat bliswa en nyttig, men sannolikt al»
diig en god Konung.

Erik Lam'"') blef nu wald till Kon., eller snarare som

") Swen Estrithsons sonsson war mild, tålmodig, from och af ett
stillsamt uppförande, hwarsöre han fick tillnamnet Lam, d. w. s.



150

Dmt V
U.7—1157.

förmyndare"), oroades ftrar i början af sin regering utas
Harald Kesias son, Olof, (se sid. 148), som yrkade pä be-
kommande af sitt fäderncarf; dä Erik afslog detta derföre,
akt fadren ansägs bnrit afwog stöld emot fäderneslandet, be-
slöt Olof icke allenast, att mörda Erik Lam, ntan ock att göra an-
spräk pa hela Riket. Efter ett mistlpckadt mordförsök pä E.
(1138) begaf sig Olof till Swerige och Kon. Swcrker, hos
hwilken han alttid fann skydd. Genom löfte om större frihe-
ter lockade han Skäningarne att (113!)) wälja sig till Kon.
S. ä. wann han nägon fördel öfwer Eriks folk; men läg se-
dan under ätikilliga gänger, allt i Skäne och sist (1141)
omkring Ringsjön, dä han omkom. Derefter regerade Erit Lam
i fred och uppehöll sig mest i Lund. Utan minsta förbehäll
bortstänkte han (1141> till ärftlig egendom, under namn af
sold, tronans gods och domäner till sina Hirdmän (Härmän,
Herreman) fä att adelns makt igen betydligt tillwerte, och
tan man frän den tiden räkna de s. t. herregardarnetz
uppkomst. Ett täg mot de Vendiflc sjl>röfrarne 1145. aflopp
bäde olyckligt och skamligt. Erik sjuknade (114?) pä Seland,
hwarifrän han snart begaf sig till Odense: dä han likwäl der
icke förbättrades, afsadc han sig, i sitt hoffolls närwaro, re-
geringen och blef munk bland Knutsbröderue. Dä blef det
ock nödigt att se sig ont efter en annan Kon. och, ehuru Erik
icke wille hora omtalas nägon efterträdare sä länge han lefde,
mäste han dock gifwa efter och, i närwaro af Rikets Store,
utnämnde han dä dcrtill Swen samt förmanade Knut och Wal
demar att ätnöjas med deras fäderncarf; hwarefter Erik Lam
kort derpä dog.

Med Swen Grathe och Knut V började eti 10-ärigt bor-
gerligt krig: genom företrädarens utnämning och de Stores
bifall kunde Swen anse sig temmeligen wist om thronen;
men dock äterftod att fä allmogens eller det egentliga Folkets
samtycke, ty, ännu war detsamma i besittning af den gamla
rättigheten, att wcilja hwilken kuug det wille, blott walet
stadnadc inom konungahuset. Af den orsaken begaf sig Swen

d e-n Spake; han besatt en ogemen personlig tapperhet, men
saknade alla egenskaper som regent, hwadan han blef bäd? till
werldsliga och andliga maktens förderf samt Danska Rikets
stora förfall.

') Nemligen för de tre unga Prinsarne, Swen, Erik Emuns
son, Waldemar, Knut Lavards son, och Knut. son af
Magnus Nilsson, hwilka syntes lika arfberättigade, men woro
alla för unga.
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Woldemoi I
1N54—1.57)

till Seland för att utwerta sitt utnämnande; han blcf ock
dcr antagen äfwensom pä smäöarne och Fycn, af Halländ-
ningar, Skäningar och i Bleking. Samtidigt dermed sitte
Knut, fom icke ansäg sig bunden af företrädarens wilja, att
för sig fä ett Rike i lutland; hwilket ock lyckades honom,
emedan lutarne förtröto Swens utwäljandc dem oätsporda
och emedan de alltid hyst mycken kärlek för Knuts fader. Knut,
som insäg att hans parti dock war det sw, gaste, beflöt att
genom rasthet ersätta hwad honom fattades i styrta och, an-
grep derföre pä Seland sin medtäflare innan denne blifwit
rätt fast pä thronen, men blef af Swen flagen pä Seland,
hwarcfter de drogo, Swen till Stänc ock Knut till lutland
samt stilleständ dem emellan slutades (1148). Och war deras
regeringstid sedan ej annat än en kedja är efter är, affreds-
brott och förlikning, utan nägou ärlig mening, samt, för fi-
landet efter cnwäldet och hwaranbras undanträngande, ett
förödmjukande tiggeri om främmande hjelp samt ett anstöt-
ligt smicker för bisperne och klcrcsiet. Sä blef (l152) inför
och genom Tysta Kejsaren öfwercnskomm.t att, Knut skulle
afsäga sig Riket (lutland) och ätnöjas med Seland som län
af Swen (dä Waldemar blef utnämnd till Hertig i lutland),
och Swen fjclf som lanspligtig under Kejsaren ock Tysta Riket
fä Danmark samt erkänna sig för Kejsarens "man." Men, hem-
kommen ur sin nödställda belägenhet, nekade Swen firar bäde till
Kejsaren, skriftligt, och till Knut, att uppfylla de aftalade wilko-
ren, hwadan, under Waldemars bemedling, som hade borgat för
äftalets uppfyllande, ett nytt fördrag upprättades, enligt hwil-
ket Knut skulle afsäga sig Riket och i stället för detta och Se-
land, ätnöja sig med spridda egendomar pä lutland, Seland
och i Skäne. Derefter räknade dä Swen sig sjelf och anlags
cifwen wara "ensam" Kon. till 1154. Men, ester att hafwa
gjort sig Waldemar till owän, öfwerfölls Swen (s. a.) af
Waldemar och Knut gemensamt och säg sig dä nödsakad att
gä i sjelfwillig landsflykt (till Tystland) der han tillbragte
omkring 3 är. "

Under denna tid regerade, som samkonungar,
Knut och Waldemar till l157; men dä äterkom Swen, som
medelst hot af Tyst hjelp samt list emot Waldemar lyckades
änyo blifwa Kon., dock pä det wiltor att de alla tre stulle
bära konunganamn och Riket trestiftas sä att, efter Walde-mars dclningsförstag, lutland med tillhörande öar fiulle till-
komma honom sjelf, Seland med smä-öarne Knut och Skäne,
Halland med Bleking och Bornholm Swen. Men icke eller
nu blef samdrägten längwarig, ty af och genom Swen till-
ställdes stridigheter, under hwilka pä lömskt sätt af Swens
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Waldemar i gjorde strar till sitt hufwudsakliga sträf-
wande det, att tufwa Vendcrne, ehuru folket bar en gansta
stor fruktan för dessa fiender. Men förrän han kunde mot
dem företaga nägot alfwarligt, mäste han först betrygga sig
mot sina grannar, hwarför han förskaffade sig Tysta Kejsarens
wänstap, derigcnomatt han tillfredsstälde Kejsarens fäfänga
(1162) med att taga Danmark som län af honom. Af de
mänga härnadståg, alla anförda af den outtröttlige biskop
Absalon, hwilka Waldemar företog emot Venderne, bäde för
att utrota sjöröfweriet och bland dem införa kristendomen,
war märkligast det, som försiggick 1168 och som slutade med
det starkt bcfastade Arkonas intagande och Nugens eröfring.
Det bekanta Julin, nu Wollin intogs (1177) likasä Stettin
m. fl. städer pä Poinmersta kusten. För att stydda för infall
ifrän landsidan upprättades äter Dannewirke och uppfördes
af sten. De borgerliga oroligheter, som pä denna tid herr-
fiade i Norge (sid. IUS o. flj.) föranledde Waldemar att blanda sig
i detta Nikes angelägenheter. Waldemars twist med den oro-
liga crtebifiopen Eskil, slutade med dennes friwilliga landsflykt;
efter 7 är ät. .kom wäl Estil, men fick aldrig sitt förra anseende
igen, och afsade sig den erkebistopliga wärdigheten, utnämnde
(1177) Absalon till sin efterträdare och ändade sina dagar i
kloster. — Folkets missnöje öfwcr att detz gamla rättigheter
kränktes, öfwer de kyrkliga mistbru.cn, öfwer de erkebistopliga
och kungliga fogdarnes förtryck, öfwer tiondcns indrifwande
och öfwer "förbudet mot pressernas giftermäl, utbrast i uppror
bland de djerfwa Skäningarne, för hwilka erkebislop Absalon
mäste fly undan. Waldemar bcgaf sig sjelf öfwer till Skäne,
reste omkring och lugnade folket, som likwcil när Absalon icke
wille gifwa efter i frägan om tionden, gjorde ny uppresning,
dä Waldemar mäste uppträda med wapenmatt och tillfogade
(1181) de upproriske ett stort nederlag. Bönderne mäste un-
derkasta sig, men tionden blef dock icke införd. Waldemar I

folk och med hans wctstap, i Roestild (i Ang. 1127) dödades
Knut ock Waldemar särades, hwaraf päföljde ficndtlighetcr
mellau Swen och Waldemar, hwilka slutades med Sw.ns
nederlag och tillfängatagande pä Grathe»hed *) samt död
för en bondes yre (d. 23 Ott. 1157).

c) Ett nytt tidskifte, omwexlande med gränsornas
utwidgning och inre söndring (1157—1337).

*)Giathe- eller, nu Graheden, S.omWiborg. sages afnä»
gra bafwa sittnamn efter denna för Swen olyckliga händelse; hwar»
emot andra uppgifwa att, Swen fick sitt tillnamn just af detta ställe.
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Knut VI hade redan (1170) blifwit smord till Fadrens
efterträdare, men ansäg dock klokast att iakttaga den gamla
plägsedcn att mottaga hyllning pä Thingcn. Den Pommer-
ske Hertigen Bugislav hade af Frankrike blifwit retad till
anfall mot, Danmark; men Erkebiskop Adsalon ilade honom
till möte och wann (1184) en fullständig seger, hwarcfter Vor-
Pommcrn lades under Danmark; detsamma blef, efter flere
täg förhållandet med Mecklenburg, hwarcfter Knut antog ti-
teln Slavernes Konung. Härefter företog Knut flere täg
till Estland, cröfrade en stor del af landet, byggde kyrkor och
kristnade inbyggarne, hwil.a likwäl, sä snart Danskarne woro
borta, nrdrefwo kyrkorna, afföllo ifrän kristendomen och fort-
satte deras sjöröfwcrier. Den owcintade utgängen för herti-
gen i Pommern hade gifwit anledning till ett förbund mel-
lan flere Nord-Tysta Furstar emot Danmark, hwilket blef sa
mycket farligare som Biskop Waldemar i Sleswig förenade
sig med dem. Genom list blef biskopen tillfängatagen och
satt i fängelse och mot de andra förbundna hade Knut, un-
derstödd af sin tappre broder Waldemar och Erkebistop Ab-
salon, lysande framgäng, sä att Lubeck och Hamburg under-
kastade sig, den Holsteinsta grefwen tillfängatogs och Dan»
marks gränsor utwidgades ända till Elbeflodcn. Knut den
Vl dog barnlös 1202 och efterträddes af brödren

dog 1182. Han war en tapper och werksam regeut. som
upplyftadc Riket frän des. djupa förfall till yttre anseende och
inre ordning. Han war som Folket sade "Danmarks för-swarare och Vendernes sträck."

Waldemar il Seier eller Segraren, fom med stor
högtidlighet hyllades i Lubeck af fullmäktige frän Lubeck, Ham-
burg, adeln i Holstcin och Lauenburg, Furstarnc i Pommern,
Nugen och Mecklenburg hwarjemte grefwen af Holstein köpte
sin frihet med att afftä" hela Holstein, som Waldemar förlä»
nade ät sin systcrsson, den tappre Albert af Drlamunde.
— I Norges och Sweriges oroligheter blandade sig Walde-
mar, utan att hafwa samma framgäng, som i andra företag
(se sid. 119 och Kongslcnafiaget i Swerige). — När Päf-wcn predikade ett korstag mot hedningarne kring Östersjön,
war Waldemar stra.r tillreds att deri deltaga, sä mycket hcldresom det öfwerensstämde med hans egna afsigter. Derpä in-
togs ön Ösel och stora landsträckor af Preussen. Men
Waldemars stora lycka framkallade mot honom ett förbund
af flcrc Nord-Tysta furstar och städer. Waldemar slingrade
dock förbundet genom sina segerrika wapcn och twang till
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fred. Härester företog Waldemar fm ryktbara tag till Estland,
der, under Erkcbistop Sunescns anförande, han med en stor
här och stolta landade (1219). Esterne syntes i början of-
werrastade, underkastade sig och antogo kristendomen; men
kort e.tcr öfwerrastadc de det Danska lägret, i grannstapet af
Ncwal, ledo dock ett fullkomligt nederlag, hwarcfter hela
Estland eröfradcs och inbygganic twingades att läia döpa
sig. Nu hade Danmark blifwit makligare än det warit allt-
ftdan Knut den Stores tid. Holstein, Lauenburg, Mecklen-
burg, Nugen, Pommern, Estland och Ösel samt delar af
Preussen och Kurland hyllade Waldemar som deras herre.
7'cn, nu inträffade en händelse, som i ett ögonblick störtade
tillsamman dcn stolta byggnad, pä hwilken Waldemar l, Knut
VI och Waldemar II sjelf arbetat och frukten af alla deras
fegrar tillintetgjordes. Waldemar neml. hade en dag jemte
sin son Waldemar jagat pä ön Lyö, wid Fpen. Trött af
ansträngning hade han med sitt följe laggt sig att hwila.
Här öfwerrumplades han af Gref Henrik af Schwerin
och togs af honom tillika med sonen Waldemar tillfänga och
bortfördes (1223) utan att det förmärktes af det kungliga
följet, som tycktes begrafwet i sömn. Wid underrättelsen om
hans fängcnstap syntes allt i Danmark slaget med förskräckelse
och förwirring och de eröfrade länderna, hwilka blott sam-
manhöllos af Waldemars mäktiga arm, begagnade hans
fränwaro och rest. sig. Ett försök att befria Konungen gjor-
des af Albert af Qrlamunde, som under tiden war Riksföre-
ftändare; men det mitzlyckades och Albert blef tillfängatagen
i slaget wid Mölin (Jan. 1225) och Waldemar mäste be-
qwäma sig att antaga de härda fredswilkor'), honom före»
strefwos och äterlom,' efter nära 3 ärs fängcnstap (Julafton
1255) till Danmark, der han fann allt i en sorglig förwir-
ring. Han gjorde wäl ett försök att hämnas, hwiltet i bör-
jan gick lyckligt, men efter nederlaget wid Bornhövcd (122?)
skyndade han att göra fred med sina talrika fiender och an-
wände sina äterstäcndc dagar, nästan oafbrutet, till Landets
inre förkofran. Af alla de stora eröfringarne äterstodo blott
Nugen, uägra sträckor i Mecklenburg, Preussen, Estland samt
titeln Slavcrnas Konung. Waldemar dog 1241 och Icmnade
Riket till sonen'").

') Lösen .N.«ott T silfwer, afsägelse af alla Slavista och Nendissa
besittningar samt alla eröfringar söder om Glbe.

") Under Waldemar Seiers tid samlades och strefwos de^provinsi-
allagar efter hwilka, genom flere århundraden, Staten ordnades
och styrdes, neml._ (efter deras älder) 1) den Skånska
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Erik VI Plogpenning '). Emcdan Waldemar II be-
gått ett fel. iom i denna tid war icke owanligt. det neml.
att stycka Riket genom att tillägga de yngre söne.nc wis-sa delar dcraf, uppkom här samma följd som pä andra stal'
len, neml. oroliqh.ter mellan bröderna. Södra lurlcmd ocb
dest besittning bl^f det, hwarom i följande tid fördes en ren
blodigaste kamp, hwilken efter mer än 100 är slutades sä,
att Södra Intland nästan alldcl.s blef stil,dr frän mix-ers
landet. När hertigen i Södra lutland, Abel, yrkade va
att detta wore hans fädernearf samt en fri och oafhängig
besittning och de öfrigc brödernc giorde med honom gemen-
sam sal/ utbröt ett fterärigt krig, under hwllket de wigtigastc
städer bäde i Norra och Södra lutland lades i asta.' Slut-
ligen mäste Adel uppgifwa sina ogrundade anspråk och taga
Södra lutland som län af Kon. Erik. Härefter beslöt Erik
att göra ett täg till Estland, der Dansta waldet hotades.

werldsliga lagen, _) den gamla eller också Kung
Waldemars Selands,a lag, 3) den nya eller
Kung Eriks Seland sk a lag och 4) den lutska
lagen. Den första stående krigshären eller Thinglid hade
efter hand rakat i förfall, och ehuru upplifwad under Knut vi
blef desi underhäll för kostbart för Konungarne, särdeles dä den
icke längre motswarade sitt ändamål, sedan ett rytteri hade blif»
wit en nodwändig beståndsdel af en krigshär. I stället uppkom
i s. k. "Waldemarernes tid" bruket att Konungen gaf. sina män
jordegendom, mot det att desse förpliglade sig att pä egen be-

kostnad följa honom i krig. En hwar, som sålunda gick i Konun-
gens tjenst, kallades hans lcrnsmand, V..fall och blef för-
bunden att pä första uppbud infinna sig för krigstjenst till häst.åtföljd af fler? eller färre ryttare, för hwilkas utrustning och un-
derhäll han sjelf mäste swara. Häremot ätnjöto la.nsmc.nden
(Hc. rmcrnd, sednarc Herremän) befrielse frän ätskilliqa all»
manna bördor. Och war detta början till ett eget adelsstånd,
som med länswäsendet först framträdde som län sa del, men
sedan utwecklade sig till bördsadel och ett privilegie-
rad, adelsstånd, som i förening med prestwäldet allt mer
nedtryckte bondeståndet och bragte de största olyckor öfwer
Danmark.

') För att bestrida kostnaderna wid det Estländfia taget påbjöd
Konung Erik en ledingskatt af hwarje plog och erhöll han
häraf sitt tillnamn. Waldemar hade före sin död begått d.n po-
litiffa oklokhet, som i denna tid war icke owanlig, neml. att
dela Riket mellan sina söner. Erik ssulle behälla Seland, Fyen
och Norra lutland; A bel. fick Södra lutland. Kristoffer.
Laaland och Falster, Knut, Bleking och Waldemars sonsson
Nikolaus, Norra Halland. Samma orsak hade här likasom
annorstädes, samma följder, neml. inbördes oroligheter m. m.
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Efter att detta war lyckligen siutadt, wille han wända
sig mot de Holsteinsta Grefwarne ock ställde sitt täg genom
Södra lutland. Han blef dä af brödren Abel inbjuden,
men med hans wetstap tillfängatagen och med hans tillåtelse
halshuggen och nedsänkt i Slien (1250).

Abel, som allmänt misstänktes för Konungamordct,
friade sig genom en mened och besteg sålunda den med bro-
derblod befläckad thronen, men njöt icke länge af sin dyrköpta
konnngawärdighet, ty (1252) stupade han i ett fältslag mot
Friserne.

Kristoffer I, dcn förres broder, blef wald till Konung,
med förbigäcnde af Abels söner Waldemar och Erik, kan-
ske fördens.uld att de icke woro myndige. Emellertid medför-
de detta de bedröfligaste, genom fiere ärhundradcn fortfaran-
de följder, ithy Södra lutland stiljdes frän Nitet och Dan-
mark inweckladcs i förderfliga krig med Hcriigarne af Södra
lutland och Grefwarne af Holstcin. En förlikning ingicks
wä1(1253), dä Kristoffer erkändes wara förmyndare för Abels
barn och Hertig Waldemar bekom Södra lutland i förlä-
ning, men den för framtiden sä wigtiga stridsfrägan VM
säsom ärftligt eller personligt län lemnadcs oakgjord.
När Katholsta Kyrkan i Danmark (med Erkebistop Jakob
Erlandsen) fick i spetsen för sig en dertill sticklig förman utbröt
dcn länge förberedda stridenmellan kyrkan och konunga»
makten hwilken sedan fortfor i öfwer 70 är. Början skedde dä
Erkebistopen wille förändra den gamla Skänssa kyrkolagen.
Bönderne togo dä del i saken, somlige för Kungen, somligc
för Erkebistopen och förwirringcn steg till det högsta. Erke-
bistopen sammankallade kyrkoförsamlingar och Kommgen Dan-
nehof. Slutligen lät Kristoffer fängsla den gcnsträiwige Er-
kebistopen (genom hans egcn' broder, Niets Erlandsen).
Men kort derpä och^ under den allmänna förwirringcn dog
Konung Kristoffer plötsligen (1259) i Ribe, förgifwen (af
domprosten Arnfaft).

Erik Glipping, Kristoffers son war wid dennes död
endast iu är och fick till förmyndare sin moder, dcn kloka och
oförfärade Margretha kallad dcn Swarte, för sin mörka
ansigtsfärg eller Spranghest, för sin dristiga ridt. Hennes
försök till förlikning med Erkebistopen, genom att lösgifwa
honom misslyckades och snarare förwärrade hennes ställning.
larimar af Riigen gjorde ett infall pä Seland, for der
fram med ytterlig härjning och grymhet samt slog i grund
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(wid Nestwed 1259) den uppbädade bondehären. Hertigen
af Södra lutlcmd i förening med Grefwen af Holstein gjor>
de (1261) ockia ett infall, hwarwid slutligen i slaget pä Lo»
hede bäde Drottning Margretha och hennes son blefwo till-
fängatagna. Sedan, efter kloka underhandlingar, det lyckats
henne att först sjelf och sedan sonen att återkomma, återstod all-
tid twisten med erkebistopen och tillkom (1284) ett sjöröfwar-
krig med Norge hwilket sedan med korta afbrott fortfor un-
der 25 är under grymhet och wäld som erinrade om Vcnder-
ne. Af sitt fleräriga deltagande i Sw.rigcs ixhemsta orolig-
heter skördade Eris Glipping hwarken ära eller fördel. Erik
eröfrade (1271) Södra lutland och behöll det under Kronan
i 12 är. Danmark led icke allenast af ett upprorM och öf-
wermodigt pr.sterstap utan ock af «r tygellös och oregl-rlig
adel, som till och med inlät sig i körrädista förbindelser med
Konungens och Rikets fiender. Ibland dessa, och med an-
ledning af Konungens orättmätiga regering, hans opålitlig-
het i löften ock tygcllösa leder, sammcmswuro sig 12, af
hwilka begge hufwudmänne:. (128K) lönnmördade Kon. Erik
wid byn Finderup i Wiborgs grannskap, hwarest han, efter
en jagt, under natten sof i en lada.

Erik Menved war wid fadrens död blott 12 är och
ftob under sin moders, Agnes, förmyndcrsiap. Af d? sam-manswurne adelsmännen blefwo 9 förklarade fredlöse. De
hade dock förut räddat sig unoan till Norska Konungen Erik
Prestehatare. Med hans tiilhjclp och genom egna medel
ordnade nu desse ett förbund, som med makalös grymhet
rasade mot sitt eget fädernesland. Konung Erik fick utstä ny
kamp med de prästerlige, hwitten(l3o3) slutades sä att Konun-
gen »Me erlägga betydliga böter. Med Norge stöts fred i
Kjödenhavn (1309), hwilken, med några förändringar, ftad-
fästades (1310) genom freden i Helsingborg, i hwilken Nor-
dens alla 3 Riken deltogo. Utgången af Erik Mcnvcds upp-
trädande i Swcrige under de denna tid uppkomna borgerliga
oroligheter, är af Swensta Historien kändt. Erik Mcnved
gjorde ett försök att förnya Danmarks wäloe i Norra Tyst-
land. Städerne Rostock och Wismar mäste underkasta sig ock
fjelfwa staden Llibcck walde Erik till fin skyddsherre. Bland
adeln uppstod en ny sammanswärjnn.g. som dock upptäcktes.
Några af de sammanswurne afrättades, andra undkomma ge-
nom flykten. Den farligaste af de sammanswurne waremel
lertid Konungens egen "broder, Kristoffer, som i förbund
med sin faders mördare och sin broders dödsfiender icke drog
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Kristoffer II lyckades att dlifwa wald till Erik Men»
veds efterträdare. Wid hans uppstigande pä thronen wisade
sig följden af prestwäldets och adelns, först hwar för sig, se»
dan med förenade krafter, 80-ariga strid mot konungamakten.
Konungarne mäste neml. innan de tillträdde regeringen, ut-
färda och beediga en s. !. Handfccstning, cil kapitulation,som lcmuade ät dem c,war blott en skugga af makt. Allden-
stund dessa handsästningar rörde endast presterstapets förwärf-
wade rättigheter och adelns privilegier, sa blcfwo derigenom
borgare- och bondestäudens rättigheter alldeles förbisedda,
hwarigenom dessa twä'stånds anseende aftog i samma män,
som de förras tillwertc. Under det Kristoffer' ännu lag i strid
med de andlige höjde adeln upprorsfanan, fä att Kristoffer
mäste lemna thron och rike. Sedan han, med främmande
biträde gjort ett misslyckadt försök att äterwinna filt rike, för»
klarade hans fiender thronen ledig ock walde till Konung
Waldemar, Hertig i Södra Intland. Denne mäste med för-
läningar belöna sina anhängare. Denna Riket förswaganbe
styckning i förening med den tyranniska Regeringen uppwäckte
allmän förbittring och i flcre provinser uppror. Häraf be-
tjenade sig Kristoffer, som med främmande hjelp lyckades (1330)
äterwinna sin thron. Ett nytt olyckligt krig mot Holsteinsta
Greiwcn slutades med fred i Kiel (1332)'0ch war till slut
hans makt inskränkt till Skandcrborg, ett stycke af Laaland
och nägra delar af Estland. Efter att halwa undgått en af
twä adelsmän anlagd mordbrand, dog Kristoffer (1332), sä-som den sämsta och'»lyckligaste Konung, som innehaft Dan-
sia thronen.

Efter Kristoffers död war Danmark i 8 är utan Konung
och nära sin undergång. Denna förckoms dock af en lutfi
Adelsman, Niels Ebbesen, som i 2 är, äuda till sin död
(1342) kämpade for fäderneslandets befrielse.

i betänkande att härja sitt fäderneslands kuster. Utur en ny
kamp med prestwäldet gick Erik") som segrare och dog barn»
lös (1319; hans 14 föncr hade alla dödt i yngre är).

'.En? Menwed war en rättstassens Regent, som förtjänat en
bättre lott, än brottas mot en upprorisk adel och prestestand
samt en onaturlig bro. er. Med något stal lägges honom till
lai bans begär for lyr och de mänga ,rig, han förde, bwilka
icke alla woro nödroändiga.

") D7ldemar stall bafwa fatt tillnamnet A t terdaq^ derföre att
g.nom hans stora egenskaper dagen tycktes liksom äter ga upp

Waldemar 11l Atterdag") blcf, sedan äldre brodern,
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Otto, afsagt sig throncn, (1340) pä Wiborg-Thing wald till
Konung. Hans första bemödanden gingo ut pä den styckade
Statens återförening. Härwid war han dock icke nogräknad
i affeende pä medlen. Dels genom list, dels genom töp,
underhandlingar och makt lyckades han inom fä är äterwinna
Norra lutland, Seland, Fyen, Laaland och Falstcr. I Dan-
mark rasade pesten, här kallad den Sorte död, 1348. Den
för Danmark onyttiga provinsen Estland såldes. Ibland
adeln, isynnerhet pä Intland, uppstod starkt mistnöjc med
Waldemar, som (först 1360) lyckades twinga de upproriska
till fred. Följderna af Magnns Smeks och Drottning Blan-
kas besök hos Waldemar (135U) i Kjöbeuhavn äro kända af
Swensta Historien, äswensom huru han förstod att frän
Swerige återtaga Skänc, Halland och Bleking: likaså Gott»
lands "eröfring (1361) och Wisbp's förstöring. Genom list
tillwägabragte Waldemar (1363) förlösning mellan sin ll-
äriga dotter Margreta och Magnus Smeks 23-äriqa son
Häkan. Pä lutland uppstod (1368) ett nytt uppror, för
hwilkct Waldemar säg sig twungcn att lemna Danmark och
söka hjelp utomlands. När han omsider, efter afflutad fred,
(1372) älerkom till Riket, fäg han frukterna af 30 ärs mö-
dor nästan alldeles förstörda. Han lyckades dock, genom sin
synnerliga klokhet och »verksamhet att i Riket äterföra ordning
och läka dcst djupaste sär. Under det Waldemar war syssel-
satt med anläggningar till Södra lutlands crösring, öfwer-
rastade honom döden (1375), och utslocknade med honom Est-
rithista ätten pä manssidan.

Efter Waldemars död blef, ibland andra tronpreten-
denter, häns dottcrsson, den 6-arige Norska Prinsen Olof
wald till Konung. Dä hans fader Konung Hätan i Norge
(1380) dog, blef Olof ocksä Konung i Norge och salnnda
början gjord till dessa begge Rikens förening, hwilken sedan
fortfor utan afbrott i 434 är. Drottning Margretha förestod,
som förinyndare, regeringen och säg sig af omständigheterna
lwungen, att (1386) till Holsteinsta Grefwen öfwerlemna
Södra lutland som ärftligt ock tillika odelbart län.
Denne war den första som antog titeln: Hertig af Schletz»
wig. Aret derpä (ell. 1387) dog Olof 1? är gammal och
elncdan Margaretha hade under förniyndaretidcn tillwunnit

va Danmarto förmörkad, himmel. Andra förklarade det af Wal-
demars wanliga ordspråk. I morgen er det att er Dag.
när i nägon af sina planer han af ett owänladt hinder twmga-
des till 'uppffof.
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sig allmän kärlek, blef hon wid Niksförcständarssapet bibehäl-
len och säsom arfwingc efter fin son Olof, i Norge (1388) erkänd
för regerande Drottning. Iftän och med hennes strid med
Mecklcnburgfla huset och till Kalmare Unionens upplösning,
äro hufwuddragen af Danmarks historia kända i sammanhang
med den Swenfia").

Fredrik L antog anbudet af Danmarks thron, sedan
hans brorson Kristian II blifwit afsatt, hyllades pä Wiborg-
Thing, drog gcnoni Fyen till Seland der hans truppar snart
besatte det öppna landet. Kjöbenhavn och Malmö öppnade
dock icke sina portar förrän i början af är 1524. A.wen
Norge, som annars war .Kristian II mycket tillgifwct, men
dcr Dansta adeln nu begynt, fä stort inflytande/ antog Fre-
drik. Förbund stöts med till trygghet mot Kristian.
Severin Norby öfwerlemnade Gottland. Fastän Kristian
II misslyckats i sitt försök att införa Reformationen och ehuru,
wid Fredrik I.« uppstigande pä throncn, det katholsta preftcr.
stapet syntes i sina rättigheter befcistadt mer än förr, hade
dock prestwäldct, det sedc-förderfwade prcsterstapet samt hela
den katholsta läro- och kyrkobyggnaden ädragit sig allmän
owilja och wackt uppmärksamhet för reformationen:' densam-
ma gynnades ock af Kon. Fredrik samt utwcckladc sig i Dan-
mark utan nägot mallens päbud. Hufwudmanncn för refor-
mationcn härltädes war Hans Taufen^'), soiu (Is2i>) bör-
jade sitt werk i Widorg. En herredag sammankallades (1527)
i Odense och der afstodo prcstcrne en del af sina rättigheter,
för att rädda de öfriga lamt bcwiliades tolerans ät protc-
ftantcrne. Pressernas giftcrniäl blcfwo citcr tillätna och re-
formationen gjorde sä stora framsteg nnder Fredrik Il« tre
sista rcgcringsär, att dcn war införd i nästan alla Rikets

') Under dessa tider utbildade sig adeln ifrån länsadel till ärftlig
adel och, som wid hwaije ny handfästning förstod att bewaka sina
vrivilegiers utvidgande sq att till ock med presterstapet efter hand
fick siäppa till as sina, Äfmen uppkom ett Riksråd, hwilkethelt småningom wext? regenterne ända öfwer hufwudet. Unio»
nen hade den olika werkan i Swerige ock Danmark, att, ehuru
mycket det förra betrycktes, dock derslädes utbildade sig ett jjelf-
ständigt, modigt ock frih.t.älstande bäde borgare och bondestånd,
hwilka deremot i Danmark allt mer förtrycktes och ncdstönko.

") Han war en fattig bondson ifmn Fyen, hade hemtat sin första
underwisning af nnmkar ock för sina stora naturgafwor af Ka<
tholikerne fatt understöd till en resa ät Tystland för större ut»
bildning. Men, derunder drogs han, liksom mänga andra, till
Luther i Wittenberg ock — hemkom en ifrig Lutheran.
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städer. — Med biständ af sin mäktiga fwäger Kejsar Karl V
habe det lyckats Kristian II att i Holland fä utrustad en flotta,
med hwilken han (i flutet af 1531) landsteg i Norge, der han
i början hade framgäng, men icke kunde intaga nägon fast
plats. Han mäste inläta sig i underhandlingar, lockades till
Köpenhamn, blef tillfångatagen och (1532) msatt pä Slottet
Sonderburg, der han satt i nära 17 är, flyttades (1459) till
Kallundborg der han dog (1559). När Kon. Fredrik I dog
(1533) uppstod oenighet om konungawalet mellan preftwäldet
och adeln och mellan latholikcr och lutheraner hwaraf följde
en rnellan-regering af ett eller egentligen tre ar; ty först efter
den tiden blef den nywalde Konungen allmänt erkänd. En
herredag sammankallades i Kövenhamn (1533), men pä den-
samma afgjordes endast stadfästelse pä adelns och pressernas
privilegier, enligt Odcnse-reccst, och blefwo lutheranerna
tillika inskränkta t sina förunnade friheter, men konungawalet
uppstöts. Nägra dermcd mismöjde wände sig till Kon. Fre-
driks äldste Son, Hertig Kristian af Schlesvig, med upp-
maning att sätta sig i besittning af thronen, hwillet han dock
wägrade för att icke uppwäcka ett borgerligt trig. .Liibcckar-
ne, afundsjuka pä Holländarnes mcdgifna bandelsförmoner,
gjorde, (under förcwändning för Kristian 11, som ock pä män-
ga ställen hyllades,) infall först pä lutland, sedan pä Se-
land. Kriget, som efter Holländska anförarn, GrefweKrist-
offer af Dldenburg. kallades Grefwefejden. slutades till

Lubeckarnes nackdel (1535) och de olika partierna blefwo slut-
ligen ense om Konungawalet (1536).

>.) iftanßeformationens till enwaldets(1660) införande.
Kristian Hl'» första ögnamärke war Reformationens

införande och ifrän Riksdagen i Köpenhamn (1536) kan evan»
gelista läran anses som Stats-Religion i Danmark. I Kon.
Kristian III:» handfästning upphäfoes Norges sjelfständighet
som ett eget Rike. Det Lutherska kyrkowäsendet ordnades ge-
nom tillhjelp af doktor Bugenhagen. Köpenhamns Uni-
versitet inrättades 1537 och för underwisningswerk i allmän-
het sörjde Kon. Kristian med berömlig omtanke. Med Frank-
rike flöts förbund föx att trygga landet mot Kristian II:» magar,
hwilka, med understöd af Kejsar Karl V. hotade att med makt
göra gällande deras fordringar pä Danska thronen. Möte
med Gustaf Wasa i Brömscbro (1541). Det Oldenburgstc?
huset delade fins emellan Hertigdömena Schleswig och Holstein
lamt grenade sig (1544) i twä hufwudlinier. as hwilka den
kungliga fortfor att innehafwa Dunsta thronen och den
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hertigliga, eller af residenset kallad den Gottorpfla, regerade.
oetafsöndradcHolstcin. Hanseftädernashandclswäldeinstränktes
betydligi under Kristians regeringstid. Aiwen för lagwäsendet
sörjde Kon. Kristian 111, som dog pä Koldinghuus (1 Jan. 1559).

Fredrik 11, wald (1536) och till efterträdare hyllad pä
Riksdagen i Köpenhamn (1542) besteg ftrar efter fadrens död
Dansta throncn. Ditmarflen eröfrades (1559). Det Nordiska
7-ärakrigct(ls63) stutades med freden i Stettin(ls7o). Da-
niel RMzau's fälttag i Swerige (1565—1568). Fästningen
KronMg anlades, 1574 och blef färdig, 1583. Hansefta-
dernas makt och handel inskränktes Ytterligare och i samma
män tillwerte den Dansta. Stridigheterne med Schlcsvtg bi-
lades i Odense (1579). Kommunitetet, der 10u studerande
stulle njuta fri kost, stiftades (1569).

Kristian IV, som wid fadrens död war 12 ar, stod un-
der fyra Niksrädcrs förmpnderflap (till 1596). Desse förde
regeringen i allmänhet oklanderligt och drogo berömward
omsorg om den unge Konungens uppfostran. Det af före-
trädarnc eft^_tta Norge tillwann sig Kristians största upp-
märksamhet. Nästan ärligen besökte han detta Rike, en, tlll
och med twä gängor. Krig med Swerige (1611). Fred .

Knäred (1613). Kristian deltog (1625) i Tysta 30-ärakr.get.
blef slagen (1626) af Tilly, wid Luther am Varemberge t
Braunschwcig, stutade fred i Lubeck (1626) och återfick Hol-
stcin samt Schlesvig. Vetenskaper, handel, handtwerker.ci,
lag. och förswarswäsendet samt postwerket woro i »vidsträck-
tast, omfäng föremal för Kristians outtröttliga werksamhet.
Städer och fästningar anlades. Danmarks första stående
krigshär, sedan Thinglid upphörde, upprättades (1«15). Ett
.lyckligt krig med Swerige (1643-1645). Fred t Bromsebro
(1645). Emellertid tilltogo klagomälen öfwer det tryckande
adelswäldet, särdeles ifrän borgareftändct; dock ännu utan
nägon werkan, thy det allsmäktiga Nädet likasom hela adeln
satte sig öfwer sjelfwa Konungens uppmaningar till delta-
gande i kostnader för Rikets förswar; äfwensä strandade mot
ben mäktiga adeln Konungens alla försök att upplyfta det
nedtryckta'bondeständet. Kristian IV dog (1648) som en as
Danmarks mest utmärktaKonungar. — Efter hans död stod thro -

nen ledig i 2 mänadcr ochRiket styrdes af 4 de högsta Rilsembets-
männen. Pä Riksdagen i Köpenhamn (1648) waldes slutligen

Fredrik 111, dä konungamatten ännu mer än förut in-

skränktes. Ett nära förbund afstöts med Holland. Med
Swerige begyntes krig (1657) och flöts genom frederna i

Noeslilbe (1658) och i Köpenhamn (1660). Folket, i syn-
nerhet borgarståndet och med detsamma prefterne tillsircfwo
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Kristian v war den förste Konung, som t följd af rege-
mentsförändringen, besteg Danska thronen utan föregäende hand»
fästning. En ny adel — grefwar och baroner— infördes. Ol-
denburg och Delmenhorst förwärfwades. Dannebrogs-orden stif-
tades (1671) och Elephant.r-Orden förnyades. Krig med Swerige
(1675—1679). Fred i Lund. I den inre statshushällningen herr-
siade mycken wertfamhet. Handel och fabrikswäsende upphjelptes.

Fredrik IV ärfde efter sin fader tillika med thronen äf-
wcn twiftighetcrna med Gottorp. Krig med Swerige och
fred i Traventhal (1700). Schleswig äterförenades med Dan-
mark (1721). Bondeståndet upplpftadcs genom upphäfwandet af
det s. k. Bornedflapet. Köpenhamn befästades (1713). Fredrik
IV dog (1730) ansedd som en af Danmarks bästa Konungar.

Kristian VI tillwägabragte förändringar med de höge
embetsmänncn. Bondeståndet förtrycktes alltmer. Omsorg
egnades ät wetenffaperne och för upplysningens spridande; ge-
nom dälig ftatshushällning och drottningens yppighet, förslö-
sades landets tillgängar och rubbades det) penningwäscnde.

Fredrik V lossade nägot pä det tryckta bondestcindets band;
befordrade handel och manufakturer, men införde ocksä monopolier
och handclsförbud. Flere konstnärliga och wälgörande anstalter
grundades, nlcn dercmot försämrades Rikets penningwäscnbc.

Kristian VII. Rysta Kejsaren Peter 111, härstammade
frän Gottorpsta limen, och hans son (Storfursten, sedermera
Kejsarn) Paul ärfde hertigdömet Holstcin; men, emot grcfsta-
pcrna Oldcnburg och Delmenhorst, öfwerlcmnade han det
till Danska Konungahuset, till hwilket nämnde hertigdöme
sedan omedelbart hört. När Kon. Kristian, för sinnesswag-
hct, war urftänd att längre föra regeringen, nämndes (1784)
till medrcgent hans 16-äriga son Fredrik, som (1788) all-
deles upphäfde lifegenftapen, ingick (1801) förbund med
Nytzland mot England, hwaraf följden blef att en Engelsk
flotta wisade sig för Köpenhamn: slaget pä Köpenhamns redd
(s. ä.) wcrkade ftilleständ och Rystlands förändrade politik?-

Adeln skulden för alla de olyckor, som drabbade Riket. Slutli-
gen gick det pä Riksdagen iKöpenhamn (1660) derhän att desse
twä Ständ twingade adeln att förklaraDanmark för ett ärft-
ligt Konungarike, bäde pä mans- och qwinnosidan, att de gam»
la hanbfästningarne affiaffades och Konungen skulle sjelf gifwa
Riket den Regeringsform han fann för godt, d. w. s. att enwäl-
det infördes. Fredrik 111 dog (1670) och war utmärkt för sin
klokhet, sin personliga tapperhet och sin stora fasthet i karakteren.
d) 1660—1831. eller ifrän enwäldets till Ständer-

församlingens införande.
ie7^__l«99

Flt.lil IV
Nio«—l73o

1731!_.17«.

,7t<«—lliO».

17<S__l7»«



164

Fv<»i_l VI

»nitton VII!

med Kejsar Pauls tort derefter timade död, medförde fred;
men dä Frankrike uppfordrade Danmark att deltaga i spärr-
ningsätgärderna mot England, bestöt Engelska Regeringen,
fruktande att Danska flottan skulle kunna falla i händerna pä
Franska Kejsaren Napoleon, att änyo angripa Danmark.
Köpenhamn besköts (? Sept. 180?) och Danstarne sägo sig
twungna att utlemna sin flotta *), som af Engelsmännentogs och
behölls som god pris. Swerige förklarades krig (20 Febr. 1808).

Fredrlk VI, som (13 Mars 1808) tillträdde Regeringen,
förblef, äfwen som sjelfständig Konung, trogen förbundet med
Frankrike. Staten roar inwccklad i ett dubbelt krig, beröf-
wad sin trigsflotta, penningwäsendct i oreda och handeln nä-
stan förstörd af Engelsmännen. Med Swerige stöts fred, (i
Jönköping 1809); men med England fortsattes kriget, under
oerhörda ansträngningar. Dä man (1813) föreslog Danmark
att wända sina wapen emot Frankrike och till Swerige af-
träda Norge, fanns intet annat wal än, för andra gängen
kasta sig i Franska Kejsarens armar och med-honom inlåta sig i
tamp mot det öfriga Europa. En förenad krigshär af Ryssar,
Tystar och Swcnstar (80,000 man) under Swensta Kronprinsens
befäl, gick dä öfwer Danmarks gränsor. Slag wid Bornhöved
(7 Dec.) och wid Sehested (10 Dec. 1813). Oaktadt tap-
pert motstånd kunde dock det förswcigade Danmark icke fort-
sätta en sä olika strid. Fred flöts i Kiel (14 Jan. 1814)
dä Danmark mäste: till Swerige afträda Norge, emot ersätt-
ning af Swensta Pommern ock ön Nugen, (hwil.a sedan
lemnades till Preussen emot Hertigdömet Lauenburg) och till
England afftä ön Helgoland. Freden begagnade Kon. Fre-
drik till förbättringar i Landets inre förhällanden, Uti alla
grenar och (genom förordningen af 28 Maj 1831) stänkte
han Riket en "raadssivende Stcrnderforfattning" for-
medelst införande af Provinsial-Ständer. Huru denna af
hela Folket med glädje emottagna författning, hos detsamma
slog allt djupare rötter samt huru densamma utwccklade sig.
fick Kon. Fredrik VI ej länge se, tp han dog _83l», lemnande
thronen ät sin styfbrodcrs Son

Kristian Vlll, hwars förnämsta ätgöranden woro bi-
behållande och utweckling af företrädarens ätgärder. Dog
1848 och lemnade thronen ät fin Son

Fredrik VII. som (1848) gas Danmark en konstitutionel
författning och för bibehällcmdet af Hertigdömena haft att
beftä ett kostsamt och ansträngande krig mot TystaFörbundet.

') 18 Lmieflepp, 1? Fregatter, 8 Briggar och 32 mindre fartyg;
och utom dessa, flottans alla wäl försedda förråder.
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Namliet Finland anses härleda sig frän det forntysta
ordet Fennen (,ärr, moras) och betyder kärrland, således
detsamma som inbemssa benämningen Suomi eller Suo-
menmaa. Gränserna äro: iN. till Norge (Norja). i
Ö. till Norge ock Nystland (Wenchä), i S. till Finfla Wi-
ten (Suomenlahti). i SW. till Östersjön (Itämeri) och
i W. tillBottniska Wiken (Pohjanlahti), Swerige (Ruotsi)
längs Torne- och Muonio-elfwar samt Norge.

1) Storfurstendömet Finland.
§. 1. Namn. Gränsor. Storlek.

Inom dessa gränsor omfattar landet 3,290 Finska qw.
mil eller 76 millioner tunnland. Ifrän nordligaste punkten,
wid Skorajokis inflöde i Tana-elf (Tenojoki) till sydli-
gaste udden, Hangö-udd (Hankoniemi) räknas 108 mil och,
största utsträckningen i öster och wester, omkr. 55 mil.

Geogr. läget är: 59" 48' —70" 6' Nordlig bredd och 38" 10' —
50° 25' Ostlig längd.

§. 3. Beståndsdelar och Indelningar.

Äfwen förekommer en annan Indelning, neml.: Gamla (för-
ut Rysta) Finland och, Nya Finland; det förra motswarar
landet Ö. om Kymene-elf och S. om Nyflott; det sednare, hela den
återstående delen af Sior-Furstendöm...

I Mlesiaftikt hänseende delas Finland i: 1 Erkebistops-
döme(Abo) och 2 Bistopsstift (Borga och Kuopio). Hwarje af
dessa underafdelas i Profterier eller Kontralter och dessa omfatta
Pastorater. hwilka beftä af en eller flere församlingar. De
Grekiska församlingarna, lyda under Metropoliten i Petersburg.

I ofwannämnda omfäng bestar Finland af, 9 Land»
stap, neml.:,l) EgentligaFinland, 2) Satakunda (Sata-
wnta), 3) Åland, 4) Nyland (Uusimaa), 5) Tavastland
(Hä.n,e). 6) Savolaks (Savo), 7) Karelen (Karjala),
8) Österbotten (Pobianmaa) och 9) hithörande delar af We^
fterbotten och Lappland (Lappi).
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I Adminiftratift hänseende, eller i och för för den Allm.
Ordningens m. m. handhafwcmde delas Landet, under 8
Guvernörer, i 8. ?än, neml..- 1) Uleciborgs och Kajana,
2) Wasa, 3) Abo och Björneborgs, i) Nylands, 5)
Wiborgtz, 6) Kuopio, 7) S:t Mikkels och 8) Tava
stehus Lätt; hwarje län underafdclas i: Härader (nndcr
Kronofogdar) och dessa i Länsmans-distrikter hwilka ofta
äro desamma som Socknar; i städerna finnes Magistrat
d. a. Borgmästare och Näd, eller ock Ordningsman och
Ordningsrätt.

I Juridiskt hänseende eller för lagstipningen och rätt-
wisans wärdande finnas 3 Hös-Rätter (Abo, Wasa och
Wiborg), under hwilka, såsom underdonistolar, lyda (pä
Landet) Lagmans- och Härads-Rätter, hwangenom upp-
kommer indelningen i Lag- och Dom-sagor samt ii städer-
na), Rädstufwu-Rätt, äfwen i nägra Kämnärs-Nätt
och Poliskammare.

§. 3. Markens beskaffenhet. Höjdsträckningar. Berg
Afsluttningar. Wattendrag.

Marken, i allmänhet, är titt största delen ojemn, en
oafbruten omwerling af höjder och djup, med endast fä be-
tydligare slätter, och wisar sig sädan, som skulle den, i en
aflägsen forntid, wartt en hafsbotten; den upptages nu: till
minsta delen af redan odlad jord, af nära dubbelt sä mycket
berg och sjöar hwardcra, samt af 19 gänger sä mycket kärr,
mossar, hög- samt läg-lända skogs- och swedje-marker.

Höjdsträckningarna äro mänga, men i allmänhet läga
(ingen öfwer 1,200 fot). Den förnämsta är Maanselkä,
fom utgär ifrän Norska fjällryggen och fortsätter östligt längs
Norska gränsen och sedan genom Lappland till Nysta grän-sen, derifrän i S. hufwudrigtning dels pä gränsen mot Nyst-
land och dels inät Finland.

Ifrän Maanselkä utgä flere grenar, och af dem äro märkligast
följande 4, neml.: l) den Karelska grenen, genom delar af
Gavolaks och Karelen; 2) den Savolalska grenen, tillhoran,
de westra Savolaks och i söder förenande sig med den förra samt
utgörande skillnaden emellan mellersta och östra Finlands »vattendrag;
3) Tavastländska armen, som sträcker sig först sydligt mellan
Satakunda och Tavastland samt genom detta landstcips mellersta del
till emot Nyland, men gar sedan nordwestligt fram till Bottniska
Wiken och 4) Satakunda-armen, som med sydlig hufwud»rigtning genomgäl mellersta Satakunda.
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Genom nämnda höjdsträckningar bestämmas Finlands
afsluttningar och dest talrika wattendrags sammanhang
eller wattensyftemer. Afstuttningarna äro egentligen i,
neml.: till Norra Ishafwet, till Bottniska Wikcn, till Finska Wi
ken (ncml. a) direkte och b) pä omwäg till och genom Ladogasjön.

Wattensystemerna äro hufwudsalligen 5, ncml.:
1) det norra, som har sin afstuttning till norra Ishafwet

och omfattar wattcndragen norr om Maanselkä.
Hit hörer Gnareträsk, hwars aflopp heter Pa tsjo ki-

eller Patsvigs-elf, och Pulmajaur (träsk), hwars
aflopp öfwerst benämnes Gnarejo ki, sedan nordligare Te»
noj oki, som under benämningen T anaelf utgör gränsen
mellan Finland och Norge.

2) det nordwestra wattensystemet, som har sin afstutt-
ning till Bottniska wilen och omfattar wattcndragen söder
och wester om det egentliga Maanselkä, säledes i södra
Lappland och i Österbotten.

Hit höra Muonio- och Torne» elfwar, gränsflo»
derna mot Swerige, Kemijärv i, med afloppet Kemij o»
k i (47 mil); Oulunjärwi eller Ule a träsk med deh
för handeln ganfla wigtiga aflopp Ou.lunjo k i eller U l e»
e l^, utom mänga flere småsjöar och elfwar.

3) det sydwestra wattensystemet, som ocksä har sin af-
stuttning till Bottniska Wilen och omfattar wattcndragen
mellan Maanselkä i N. och Tavastländsta höjdgrenen iÖ.
och S., d. ä. säledes inom Satakunda och westra Ta-
vastland.

Hit hörer. detta systems centralsjö Pyhäjäi v i med
detz mängtaliga tillflöden af sjöar och mindre strömmar, hwil»
tas slutliga aflopp är den för sin rikedom pä lar och sik be»
kanta Kumo-elf.

4) det mellersta eller ost-tavastländfla systemet, som
har sin afstuttning till Finska Wikcn och omfattar roat-
tendragen mellan Maanselkä, Tavastländsta och Savo-
lakssta armarna samt en del af den Karelska och har sin
hufwudsamling i Päijäne sjön (18 mil läng, 3 mil bred)
samt utlopp genom den larrika Kymene-elf.

Märkligast hithörande af de nästan otaliga tillflödena äro.
Sjöarne Leppäwesi (25 qw. mil), Wesijärvi (37 mil,,
Kyywesi (43mil) Puo la w esi (42 mil). Päijänes utlopp
heter Kallis ström och gar till Ru otsal a inen sjö
(38 mil) hwarifran den laxrika Kymene-elf eller Kymi-
jok i utrinner och med 5 mynningar faller ut i Finska wilen;

5) det östra eller Savolaksfia wattensystemet, som pä
en omwäg till Ladogasjön har sin afstuttning till Finska
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Wiken och samlar ansenliga wattenmasfor till best cen-
tralsjö Gnonvesi, gemensam benämning pä flera sam»
manhängande sjöar i mellersta Savolaks.

Hit höra, ibland den öfriga stora mängden, sjöarne Kallades»
(10mil), Koirusvesi(23mil). U n nu kkav esi (22mil).
Oriwesi (14 mil), Höytiäinen, loutsenwesi (19
mil), Pihlajavesi (1? mil), hwarifrän »vattenmassan
genom Puumala sund flyter ut i den ö» och fjärdrika Sa i»
ma, som genom Wuoksen störtar nedför Imatra, Fin»
lands högsta (114 fot höga) wattenfall och gar i en öppen
bäge till liadoga, dit den ur 2 mynningar faller ut.

§. 4. Ortbeflrifning.

(i Westerbotten) Torneä (Tornio), pä Svensar'ö, nära
Torne-elfs mynning, obetydlig handel, mest med lar och lapp»
waror; (606 Inw.)

(i Öfterbott-n) Uleäborg (Oulu), pä en udde wid Ule-clf,
är Guvernörssäte och en af landets största handelsstäder
(5,761 Inw) Är anlagd 1605.

1) Uleaborgs och Kajana Län bestar af Finska Lappland,
Finska andelen af Westerbotten och norra delen af Öster-
botten.

Lappland är »vidsträckt, glest befolkadt (3 a 4 pers. pä qw.
miln), genomstrykes af en mängd berg och jordäsar, mellan
hwilka dalar, hedar, kärr och högmossar med hwarandra om»
werla. Jordman och klimat medgifwa blott ett inskränkt äker»
bruk: jagt, fiske och boflapsflötsel utgöra befolkningens egent»
liga näringsgrenar. Andelarna af Wester» och Österbotten utgöra
en landsträcka, som sluttar mot Bottniska wiken ifrän Maansel»
läs utgieninga. emellan sandhedar och en sä stor mängd sjöar
och sumpsträckor att man förliknat hela landet wid ett enda
ofantligt moras. Jordmanen är öfwerhufwudtaget swag. Natt»
froster, hwilka skada de odlade fälten, och mitzwertär äro icke
sällsynta.

Kajana (Kajaani) en liten stab wid södra stranden as
Kajana-a (518 Inw.> Är anlagd 1659 af Grefwe Brahe.

Söder om Uleäborg och längs wid Siikajoki-elf märkas
byarna Siikajoki, Revolaksoch Pulkkila, betan»
ta för Finska landtarmeens segrar under 18N8 ärs krig, neml.
d. ,8 April. 27 April och 2 Maj. Olk ij o ki, by i Salo Sm,
bekant för den konvention, som derstädes afslöts d. 19N0v., enl.
hwilken Swenssa och Finska krigshären måste utrymma hela
Finland och, således 1808 ars fälttag i Finland ändades.

Brahestad (Raahc) wid hafwet, i Salo S:n, har god
hamn och handel (2,300 Inw.). Anlades 1649 af Grefwe
P. Brahe.
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(i Österbotten) Gamla Karleby (Kokkola), wid en hafs-
wik, en af landets största handelsstäder (2,379 Inw.). —

Anlades l61(».

2) Wasa Län utgöres af södra Österbotten, nord»
östra hörnet af Satakunda och nordwestraTavast»land.

Denna del af Österbotten är ett lågland, som tyckes »varit
en hafsbotten, småningom ofwan hafsytan upphöjd, är Fin»
lands största, endast af laga kullar och nägon enstaka betydli»
gare höjd ojemnade siätt: södra delen har bördig lerjord, är
odlad och sädesrik, särdeles S. om Wasa och längs Kyro»elf;
(den storkorniga, eftersökta Wasa.rägen). Satakunda» och
Ta»v_stländsta andelarna äro ojemna, till största delen upp»
tagna af skogar, moar, sjöar och kärr, samt mindre gynsamma
för jordbruk.

Kristinestad (Ristiina) wid hafwet, med beqwäm hamn
och ansenlig handel; (2,400 Inw.). Anlagd 1649 af Gref-
we Brahe.Iyvästylä, wid Päijännes norra strand (587 Inw.).
Erhöll stadsprivilegicr 1837.

Napo, by i Storkyro S:n, der, efter en skarp strid.
Ryssarne segrade (d. 19 Febr. 1714). Oraw ais, en by i
Wörä Sm, der, ester 14 timmars blodig strid, (d. 14 Sept.
1808) Ryska öfwermakten segrade. Frän 1308 3rs krig be-
kanta äro här »vidare: Lappo-Storby, Lappo Sm, der
Ryssarne (14 Juli) besegrades. Ala vo, Kuortane Sm, der
(l? Aug.) Ryssarne 3nyo besegrades; Karstula, Gaari»
järvi Sm, der en afdelning af Finffa hären led nederlag (d.
2l Aug.) Ruonabro. Kuortane Sm, der, (d. 1 Sept.)
en skarp strid föreföll, efter hwilten Finska hären, ehuru obe»
segrad dock lemnade slagfältet. Salmi, der (d. 2 Sept.)
Finnarne wäl behöllo segern, men dock sägo sig twungna att
draga sig tillbaka.

Wafa (Waasa) wid en fjerd af hafwet. säte för Guvernören
och en Hof-Nätt; har flere undcrwisningsanftalter. nägra
mindre fabriker och ansenlig handel: (3,665 Inw.). An-
lagd 1606.

Kastö (Kastinen), pä en ö i hafwet, inom Ncrpes S.n,
har förträfflig hamn, mindre betydande handel, men godt
strömmingsfiske (729 Inw.). „Anlades 1785 och ämnades till
allmän stapclhamn för södra Österbotten.

Nykarleby (Uusi-Karlepyy), betydlig handelsstad; an-
lades 1617 och war landshöfdingsäte 1648—1687.

lakobsstad (Pictarsaari), wid hafwet, en ansenlig han»
dclsstad (1,542 Inw.). Anlades 1653 af Enkegrefwinnan
Ebba de la Gardie, född Brahe.
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3) Äbo och Björneborgs Län med Ålands Hös

dingedöme bestar af egentliga Finnland, westraoch större delen af Satakunda samt Åland.
Egentliga Finland ar till de inre delarna jemnare; kuster»

na och norra delen äro bergiga och klippfulla. Kustlandet och
skärgarden höra till landets bäst odlade ock befolkade delar.
Satakunda-andelen .ar till största delen flack, Åland utgöres
af en stor ö (fasta Åland) ock en mängd holmar, klippor och
skär. Sädesafkastningen forslar icke till behofwet.

(i Satakunda) Björneborg lPori), pä södra stranden
af Kuumo-elf, 3 mil ofwan om utloppet; en aflcmdetswig-
tigare handelsstäder (6,243 Inw.); nedbrann i Maj 1852.—
Redan 1365 erhöll Ulvilankylä (Gammelby) stadsprivile-
gier; 1558 flyttades staden pä Kungsgärden Björneborgs ägor.

Ramno (Nauma), wid hafwet; medelmättig handel
(2,334 Inw.). Erhöll stadsprivilegier 1441.

Tammerfors (Tampcn), wid Näsijärvis och Pphä-
järvis förening, är Finlands största fabriksstad (bomullsma-
nufakturi, pappersbruk, garfweri m. m.; (3,200 Inw.). An-
lades 1779 och erhöll fristadsprivilegicr 1821.

(i egentliga Finland) Nystad (Uusi Kaupunki), wid
hafwet, med beqwäm hamn och betydlig träwaruhandel. (2,890
Inw.). Fredsslut 1721.

Nädendal (Naantali) wio hafwet, gammal (är 1443)
och nu ringa stad; vlie , linne-och bomullswäfnader tillwerkas
i myckenhet (560 Inw.).

Äbo (Turku) wid Delet och gcnomflutcn af Aurajoki,
är Finlands äldsta och märkligaste stad, fordna hufwudstaden,
utgångspunkten för landets odling, ännu genom sin handel
och näringsflit den wigtigaste: fäte för en Hofrätt, landets
crkebiffop "och länets guvernör,„ flere underwisningswerk och
inrättningar, (17,180 Inw.). Abo anläggning fledde widden
tiden dä Swenstarne och med dem kristendomen fick fast fot i
landet (1157). — Fred 1743.

(Pä Åland) K a stelholm, kungsgård med ett f. d.
befäst slott, der Kon. Erik xiv satt sängen. Ec kerö, tull.
kammare och gränsepostkontor. Degerby, tullkammare,
Wid Bomarsund lag Skarpans fästningswerk, som
_854 intogs och förstördes af Engelsmän och Fransmän, hwilka
ock togo hela össocken i besittning, ätminstone för tillfället.

4) Nylands Län utgöres af westra och större delen af
Nyland (till Kymenelf) och en del af sydöstra Tavaftland.

Särdeles i kustlandet rader en oafhruten omwexling as
höjder och dälder; kusten är af en mäng. inträngande hafs»
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Helsingfors (Helsinki) pä en i hafwet utskjutande land-
tunga, är Finlands nuwarande hufwudstad, säte för General-
guvernören, Kejserliga Senaten, landets höglla styrelse- och
förwaltningswerk, länets Guvernör, Aleranders Universitet,
m. fl. .vetenskapliga och underwisningsanstalter, har betydlig
handel och twä förträffliga hamnar och är station för Fin-
lands lilla örlogsflotta. (19,401 Inw. inberäknade Lifgar-
dets och Sjöekipagcts församlingar». Här afgjordes 1741—
1743 arens krig. — Anlades (1550) wid Wasa-äns utlopp,

men flyttades (1042) till sitt nuwarande läge.

(i Nyland) Ekenäs (Eikniemi), pä en i hafwet utskju-
tande landtunga. (1,445 Inw.) numer obetydlig handel. —

Anlades (1529) af den pä sin tid mäktige och son: bondplä-
gare bekante Erik Flcmming.

wilar sönderskuren i landtungor och berguddar samt ätföljd af
klippor och skär. Marken är wal odlad och länet är det bäst
befolkade i Finland.

Borga (Porvoo) wid en liten wik och Vorgä-äns utlopp,
är Biskopssäte, har gymnasium, men obetydlig handel. (2,950
Inw.). Pä landtdagen härstädes (1809) grundlades Finlands
nuwarande statsstick/ Borga omtalas som stad redan 1424.

Lowisa (Lowiisa) wid en liten hafswik, med medelmät-
tig rörelse. (2,700 Inw.). — Anlades 1745 med namnet
Degerby, men erhöll 1752 namnet Lowisa efter däwarande
Drottning Lowisa Ulrika. War säte för landshöfdingen öf-
wer Kymcnegärds Län (1743—1778).

Gustaf swärn ett litet fäste pä Hangö'Udd, anlagdt
1789. Sjöflag 17<4. Sweaborg (Wiapori. en stark fästning,

mil utanför Helsingfors, pä 7 holmar, d. s. kallade Wargskä-
ren; början med anläggningen skedde l?_9 under ledning af Grefwe
A. Ehrenswärd, hwars graf finnes pä Kommendantsgärden, ä
Wargön. Utom garnisonen, .280 Inw. Station för en del af
Rysta örlogsflottan i Östersjön. Werelä, en by N. ifrän Lowisa,
bekant för fredsslutet 1799. Anjala, en sätesgärd i samma trakt,
bekant af Anjala» Förbundet (l?88..
5) Tavasteh.us Län innefattar sydwestra Tavast-

land och Östra Satakunda. (I Tavastland) Tava
stehus (Hämeenlinna), länets enda stad, guvernörssäte
(2,580 Inw.)

(I Satakunda) Liuksiala, f. d. Kungsgärd, tillhörig.
(ifrän l58l) Kon. Grik xiv-g Enkedrottning, Katrina Mäns.
dotter, som här dog (l612).

«) S:t Mikkels Län bestar af Tavastland öster om
Päijäne och mellersta Savolaks och är sä WUt af sjöar
att fa trakter pä jorden kunna med detsamma jemföras.
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(i Savolaks) T.t Mikkel (Mittel.), wid en nordweftUg

wil af Saima, (sedan 1843) Guveinörsä.e. (560 Inw.).
Stadsprivilegier 1838.

Ryflott (Savonlinna) obetydlig stad (840 Inw.). StadS-
privilegier 1816.

(i Tavastland) Heinola (960 Inw.). War säte fölLandshövdingen öfwer Kymenegärds län (1778—1831) och öf»
wer S-t Mikkels (till 18_i3).

Porosalmi, ett trängt patz S. O. ifrän G:t Mikkel,
der ett fältstag stod 1789. Parkumäki. i trakten af Ny»
flott; fältslag 1789, dä Swenstarna segrade. Puumalasund. riksgräns (1743—1809); sjöstrid ,789.

7) Kuopio Län utgöres afnordöstra Tavastland, nor»
ra Savolaks och norra Karelen.

Marken i allmänhet ojemn, till stor del upptagen af sjöar,
kärr, myror och mossar: jordmanen är omwerlande ock sades»
förrädet kan i manliga är wara tillräckligt, men boskapsskötseln
lemnar stora ofw.rs.ot. af isynnerhet smör, som numer af»
sättes till Nytzland.

8» Wiborgs Län, största delen af gamla Finland, be»
står af en del af sydöstra Tavastland, sydligaste
Savolaks, södra Karelen och af östra Nyland (isrän
Kymene-elf).

Marken öfwerallt ojemn; sjöar, trast, sandhedar ock moar
2ro talrika; men fä och obetydliga slätter finnas. Jordmanen
är i allmänhet swag och spannmälsbehofwet måste fyllas ifrån
RMcmd.

(i Savolaks) Kuopio, pä en halfö i Kallawesi sjön,
är säte för Guvernören och en biskop. (2,850 Inw.). An-
lades 1776.

(i Karelen) loensuu (130 Inw.). Anlagd 1848.
Toivola, midt emot Kuopio, bekant frän 1898 ärs

krig. Wirta bro der Finska hären (2? Okt. 1808) besegrade
Ryssame.

(i Savolaks) Willmanstrand (Lappcenranta) wid Sai-
maS södra fjärd, är nu obetydlig (1,100 Inw.).

Anlades 1650, fick stadsprivilegier 1727. Fältslag (3S.pt.
1?_1) i hwilket Ryssarne segrade, och emedan detta war för.
sta striden fick detta krig namn af Lappeenrannan sota.

(i Karelen) Wiborg (Wiipuri) wid Finska Wiken, är
wäl befäst, säte för en Hofrätt och länets Guvernör, flere
undclwisningswerf. betydlig träwaruhandel (8,365 Inw.).

Af Torkel Knutson anlades (1293) Wiborgs slott,
pä en holme nära staden, som fick sina privilegier (1493) och
förlags med murar (omkring <<??.. Wiborg sk a smällen
(1495). Sjöslag (1790). Wiborgska gatloppet, da
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med stor förlust Kon. Gustaf "l lyckades rädda den i milen
instängda stärgärdsflottan.

Keksholm (Käkisalmi) pä en ö i Wuoksens mynnings-
armar, betydlig handel med Karelens produkter (1,440 Inw.).
Hufwudort i f. d. Keksholms Län; fick privilegier 1617.

Sordavala (Sortavala, Rysta Serdopol), wid norra
stranden af Ladoga, (670 Inw.) handel pä Petersburg. Ar

anlagd omkr. 161? ock fick handelsvrivilegier 1629.
(i Nyland) Fredrikshamn (Hämma), pä en udde i

Finsta Wiken (3,370 Inw.) medelmättig handel. Anlades
1656 under namn af Wek kel als och erhöll (1723) sitt
nuwarande namn efter Kon. Fredrik 7 som aret förut be-
gynte deh befästande. Fredsslut 1809.

Walk i ala (i Tawastland)bekant för den skarpa strid, som
hölls (29 April 1790) nära »vid Sockenkyrkan och i hwilken Kon.
Gustaf l» segrade. S w ensksund eller Ru o tsinsal m».
iFinsta Wiken, utanför Fredrikshamn; sjöstag. 1789»
i hwilket Swenstarne segrade, (9 Juli 1790). dä Rysta skar»
gärdsfiottan blef i grund flaaen. Högland, ö i Finska
Wiken der ett icke afgörande sjöflag stod (1? Juli 1788).

§. 5 Jordman. Klimat. Wertlighet. Inbyggare.
Jordmanen är af mycken olikhet: det inre af Lappland

och norra Österbotten äro bergland i smätt, med mellanlig-
gande sandmoar, högmossar, kärr, myror och sjöar; kuststräc-
kan af Österbotten är en af läga kullar ojemnad lägflätt (den
största i landet), med i N. mera mager sandjord, men i S.
bördig lerjord. Sydwestra Finland har, mellan sina mänga
höjder, öppna bördiga dälder; sydöstra Finland har hopträng-
da däldcr, pä en del ställen mycket sandblandad och stenbunden
jord, som äter pä andra ställen bestar af jäslera: de inre
delarna upptagas dels af sjöar, träff, mossar och myror, dels
af moar, stenbunden mark och berg. men sakna icke god till-
gäng pä odlingsbar mark. — Klimatet är i allmänhet härdt.
men luften ren och sund: wintern är sträng och läng (inor-
den B—9, i södern 5—6 mänader), men under den korta som-
marn är wärmcn ganska stark. Af nu anförda förhållanden
följer att wextligheten, i en stor del af landet icke motswa-
rar des bchof. i en annan är sör detsamma tillräcklig och i
wissa fall demtöfwer.

Inbyggarne, hwilka är 1850 räknades till 1,636,915.
utgöras till största delen af Finnar, i 2 hufwudftammar.
neml. Tavaster i wdwcstra, ochKarelare i nordöstra delen,
varförutan finnas Lappar, i de nordligaste delarna. Swen
står, Pä Äland, i lufterna af Nyland och i Wiborgs Lan:
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detzutom andra nationer, spridda. Hufwudspraket är wäl
Finsta, men äfwen mänga icke-Swcnflar tala Swensta,
som fortfar att wara landets embetsspräk. Lapparne här»
städes likna fina ftamförwandter i Swerige och Norge.
Finnarne äro till karakteren, i allmänhet: oförsträck-
te, ftändaktlge, tappre och gästfrie, mindre arbetsamme
än häglöse, men egensinnige, euwise, ihärdige och outtröttlige
i utförandet af ett företaget werk, här och "der osnygge samt
böjde för fylleri och widftepelse. Österbottningarne äro ut-
märkta för deras händighet i allehanda slöjder och Nyländ-
ningarne wisa i sitt yttre lika stort öfwermod som i karakte-
ren slapphet. Finnar och Swcnstar bekänna sig till Evangelisk-
Lutherska Religionen.

Hufwudnäringarne äro: åkerbruk — hwilket drifwes
ända till södra stranden af Enare-träst — gifwcr betydligt
öfwer landets egna behof, särdeles räg, (i Wasa och Nylands
Län); skogsbruk, som, genom förädling af skogsprodukterna,
utgör allmogens förnämsta penningkälla, ehuru stegarna (hus-
wudsakligen björk, gran och tall) äro wid kusterna i allmän,
het uthuggna och, föröfrigt, gl-nom det brukliga swedjandet,
mycket medtagna; bostapsstötsel. som i allmänhet idkas
mmore sorgfälligt — liksom ängsssötseln försumligt — ger
(dock cgentl. hornbostapen) betydligt utöfwer landets egna
behof; siste, hufwudsakligen af strömming och lar, samt
handel, neml. utriles. ty den inre är föga listig. Konst'
fliten är inskränkt, ty fabnkswerksamheten stär ännu pä en
lag ståndpunkt och handtwerkeriernas tillwerkningar wittna i
allmänhet om föga konstfärdighet. Allmogens hus_slöjd är
dock icke obetydlig och lemnar till afsalu isynnerhet wäfda och
stickade gröfrc ylletyger, trädkärl m. M.

De förnämsta utförselwarorna äro: flogsprodukter:
plank och bräder (Björneborg och Wiborg). pottaska, beck och
tjära (Österbotten), trädkärl (Nystad och Naumo) och wed (syd-
westra kusten); bostapsflötselprodukter, sist ock flälspeck
samt stundom äkerbruksprodukter, räg (Nyland och Wasa
Län) linfrö och kummin. De förnämsta införswarorna äro:
salt, metaller och metallarbeten, socker, kaffe, the, kryddor,
winer, läder samt siden-, bomulls- och ylletyger m. m.
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Ifrän äldsta tider till Swenska wäldets böljan och Kristendomens
införande (1157).

Underrättelserna om Landets och Folkets tillstånd äro
bäde fä och osäkra. I Swenska sagorna nämnas lotar,
Jättar o. s. w. som Finlands äldste Inbyggare. Ifrän
Asiens hedar kommo sedan Lappar och Finnar, undanträn-
gande sa wäl de förra bcbyggarne som hwarandva efterhand.
Den siita inwandringen, Fmnar, delade sig i twä grenar,
neml. Tavaster (Hämeelaiset), hwilka bosatte sig i Landets
sydwcstta del. och, Karelare (Karjalais.t), hwtlka intogo
den uordwestra delen. De af Tavaftlän^sta stammen, som
stadnadc i nuwarande Abo län kallades Sumer och Finnar
(Suomalaiset). hwilken benämning sedan blef gemensam för
hela befolkningen; men det är först 100 är e. Kr. föd. som
Finnar omtalas. Likasom andra folk pä lägre bil. ningsgrad
bildade de icke nägot ordnadt samhälle, utau sannolikt woro
de, under husfäders och stamäldstes förmanskap, förenade till
mindre samfund. — Finnarne hade tidtals härjat pä Swen-
ska kusterna. Detta gjorde Swenska Konungarne benägne att
lyhna till Päfwarnes uppmaningaratt, för kristna religionens
utbredande, kufwa och kristna Finnarne.

Ofwerfigt af Finlands Politiska Historia.

Erik IX, den Helige, tog det första alfwarsamma steget till
Kristendomens införande. Åtföljd af Upsala-bissopen Henrik,
landsteg han pä sydwcstra kusten. Finnarna mötte honom, men
besegrades, mäste lata döpa sig och kristna läran utbreddes med
eld och swärd. Kon. Erik äterwänrc samma ar, men Biskop
Henri! qwarstadnade. Efter Kon. Eriks död blcf för nägon tid ett
ftilleständ i sä wäl kristendomens som Swenska wäldets ut-
bredande och de kristnas undergång syntes oundwiklig, när
(1200) Engelsmannen Thomas anlände och upprättade det
af Henrik päbörjade werk. Men, både kristendomen och Swen-
ska makten fingo först en bestämd öfwerwigt med och genom
Birger Jarl, dä han (1249) landsteg i Tavastland, besegrade
Tavasterne och twang dem till kristendom. Till säkerhet för
framtiden lät han uppföra Kronoborg eller Tavastborg.
De wälgörande »verkningarna af Birger Jarls fudslagar och
Magnus Laduläs'S inrättningar spridde sig äfwen till Fin»
land; och Erik _X:« samt Birger Jarls werl fullbordades af

Ifrän Kristendomens till Reformationens början
1157-1523
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Torkel Knutsson, dä han företog ett krigstäg mot de i östra
delen boende, ännu hedniska Karelarne, hwilka kufwadcs och
döptes, hwarefter Wiborgs flott anlades (1293). Emedan
Ryssarne ansägo sig som Karelens öfwerhcrrar ock der till
och med utbred. Grekisk-kristna läran, kommo Swenftar och
Ryssar nu för första gängen i omedelbar beröring
med hwarandra. I stere är fördes dem emellan, med wcr-
landc lycka, en strid, som bestod mest i plundrings- och härj-
ningstag, tills de s. k. Hansestäderna bemedlade fred (1323,
i Oreckowitz, wid Newa's utlopp ur Ladoga). Enligt den-
na delades Karelen, fa att Rpssarne fingo östra delen
(nuwarandc Keksholms härader och Karelen), SwenstarneWiborgs Län. da gränsen stnlle följa Spfterbäck, widare ös-
wcr Wuoksen till sjön Puruwefi och sedan mot N. till
Maansclkä; dock förblef denna obestämd och uppgicks närma-
re först efter fredsslutet i Teusina (1595). — Sedan Swen-
starne efterhand, dock utan egentliga krigstag, utbrcdt sittöfwerwälbe och med detsamma kristendomen' wunnit insteg
äfwen i de nordligare delarnc, hade sålunda nästan hela
Finland kommit under Swcnstt wcildc, hwarmed ock tillika
följde att Finnarnes utweckling och bildning antogo Swenfipregcl, som fulländades dä Metths Kettilmuudson, som war
Guvernör öfwer Landet, förbättrade detz tillständ genom om-sorg om detz uppodling och. genom införandet af Swcnst lag
och rättegängsordning, stadgade ett Swenstt samhällsstick.
Under Magnus Smets egen regering utarmades landet, dels
af obetydliga och onyttiga strider med Ryssarne, dels af di-
gerdöden och dels af härda utpressningar. Erik XII. som,
genom förlikningen 1357, crhällit Finland, sökte förbättra
tlllständet, nedsatte skatterna och war den första, som ordnade
Finska handeln pä Stockholm. Dä Hakan uppsattes pä
Swenska thronen, blef rättighet gifwcn ät Finska lagmannen,
prestcrstapet ock 12 män af allmogen att deltaga i konnnga»
walet: sednare tillkom äfwen den, att sända ombud till
Sweriges riksdagar. När af de mäktige i Swerige kronan
erbjöds ät Albrecht af Mecklenburg, höllo Fiunarne med
Häkan. Albrecht bcgaf sig dä fjclf öfwer till Finland (1303)
och wann, genom bewiljade sörmäncr, sitt ändamäl, sä godt
sig göra lät, emedan hela Finland war en förläning ät Bo
Jonsson Grip. Under Kalmar-Unionen led Finland, liksom
Swerige, af denna misiförftädda och än mer olyckligt utförda
förening. Danmarks Konungar, som nödwändigt willc be-
herrfta Swerige, öfwertalade Nyssarne till infall, hwilka
wäl egentligen utgjordes af spridda härjningstag, men woro
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dock sä mycket olpckligare som de icke kunde med kraft mötaS
ifrån Swerige, för den uppmärksamhet, der måste egnas ät
Danffarnes förchafwandcn. Under det s. k. stora Rysta
kriget (1473—1510) war den bekanta Wiborgfla smällen
(30 Nov. 1495) den märkligaste tilldragelsen. Sedan fred
war wunnen med Ryssland, fortfor ännu oenigheten med
Danmark tills Gustaf I afstuddat det Danska oket och wuunit
ledighet att pä npphjelpcmdet af Landets inre tillständ wän-
da fina omsorger.

Ifran Reformationens början till Swenfta wäl-
dets stut 1525-1809.

Lutherska läran predikades första gängen i Finland är
1525 (af Magister Särkilaks, som studerat i Nittcnberg).
Oaktadt Konung Gustafs bemödanden för Landet? bästa, war li.-
wäl wid hans död ställningen i Finland icke just fördelaktig; en
följd af gjorda inkränkningar i handeln, misswcrlär ocv hun-
gersnöd samt krig med Ryssland (1555—1557). Under Jo-
han 111, som (1581) gas Finland titel af Storfursten»
döme, hindrades landets förkofran genom religionstwifter
och ett längwarigt krig (1572—1595) med Ryssland: ännu
sämre blef tillständet under Sigismunds tid, i följd af för-
hällandet mellan honom och hans farbroder Hertig Karl.
Finland förblef Sigismund tillgifwet förnämligast genom den
af honom till generalftäthällare utnämnde KlasFlemming,
som, genom sina förfoganden mot allmogen, gaf anledning
till ett uppror (1596.1597) det s. k. klubbkriget, hwilkct skall
kostat 11,000 mennissor liswct. Nedan 1599 woro Finnarne
kufwadc af Hertig Karl, hwilken som Konung uträttade mycket
för bäde Folkets och Landets bästa"): men deras krafter med-
togos genom dyr tid och genom kriget med Ryssland, hwilkct
flutadcs först med Stolbova-freden (1617), dä Ryssland äter.
lemnadc KckSholms län och afträdde Ingcrmanland. Med
Ewcnflarne belade Finnarne' krigsäran under Gustaf II Adolf,
Kristina och Karl X Gustaf. Därad af densamma kände
nationen icke sina djupa och blödande sär. Följderna afKri-
stinas siösaktighet och af Karl XI-8 reduktion erfor äfwen
Finland, som under denne Karls regering war förskonad, frän
krig. Sä mycket djupare erforos dess härjningar under Karl
XII_B kamp mot Czar Petter. Denne hade (redan 1703) ätcr-

') Konung Karl uppehöll sig gerna i Finland och för att lära
bättre känna deh tillstånd, och behof tog han. wid en hemresa till
Swerige, magen genom Österbotten och norr om Bottniska Wiken.
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tagit Ingermanland och laggt grunden till Rysslands nya
hufwudftao: iidtals hade han ock gjort infall i Finland, och
blcfwo, efter nederlaget wid Pultava, dessa af allt alfwar-sammare art. De befastade städerna Wiborg. Kctsholm och
Willmanstrand cröfradcs (1710) och utan möda tog Czaren
(1713) södra Finland, (1714) Österbotten och inom det arets
slut hade Swcnstarne mast utrymma Finland; men wid fre-
den i Nystad (1721) återfick Swerige nästan hela Finland,
utom södra delen af Karelen jcmte städerna Wiborg, Kels-
Holm och Sordawala. Det härunder härjade, pä allt ut-
blottade Finland, med en till högst 200.000 nedsjunken folk-
mängd, hcmtadc sig äter, dels genom sina egna innewänares
ihärdighet och ansträngningar, dels genom Swcnsiarnes biständ,
efter hwad deras eget utblottade tillständ medgaf, tills (1741 —

1743) Finland änyo blef skadeplatsen for det krig, som än»
dades med freden i Äbo (1743). dä Rpssarnc ätcrlemnade nästan
allt det inkräktade och behöllo endast östra Nyland, södra
Savolaks och ett stycke af Tavastland med städerna Fredriks-
hamn, Willmanstrand ock Npstolt. dä Kymene^el- blef riks-
gräns och för hwars förswar (1745) anlades Degerby,
sedermera Lowisa, och (1749) Swcaborg. Frihetstid... hade
för Finland samma följder som för Swerige. Den Nege»
ringsform, som (1772) af Gustaf 111 uppsattes samt För-
enings» och Säkerhets-akten (1789) äro ännu Finlandsgrundlagar. Kriget (1783—1790) och freden i Werälä ästab-
kommo icke nägon förändring i Finlands gränsor; men ge-
nom kriget aren 1808 och 1809 samt freden i Frcdrikshamn
(N Sevt. 1809) förlorade Swerige hela Finland jemte
Sland och blef dä gränsen den nuwarande.

Sä snart Finland war helt och hället besatt af Ryssarne
sammankallades i Borga en landtdag, pä hwilkcn stadfastades
landets religion och grundlagar samt de ät inwänarnc för-
unnade fri- ock rättigheter. Kejsar Alcrandcr hyllades som
Finlands Storfurste: alla skatter skulle blifwa oförändrade
och under 50 är skulle inwänarne srikallas frän skyldigheten
att uppsätta sin indelta anno, men i stället erlägga en s. t.
rotevalansafgift"). En Regeringskonselj inrattades och
bär (sedan 1816) namn af Kejserliga Senaten. I spetsen
för förwaltningen inom landet sattes en General-guvernör,som blef ordförande i öswerstprelsen och chef för trupperna i

») Härifrån är ett undantag gjordt med är _85_.

Finland under Rystt öfwerwälde.



181
landet.. Ofwerftyrelsen med alla cmbetSwerl flyttades (1817)
ifrän Abo till Helsingfors. För närwarande »värdas Finlandsangelägenheter wid thronen af en (sedan 1834 kallad) Mini»
fter-Stats-Sekreterare. Län.-indelningen bestämdes är 1831.

den fordna Swcnffa besittningen gränsar i W. och N. till
Finska wiken och är en mindre del af det nuwarande Rysta
Guvcrncmcntet Ingermanland eller nu wanligen S:t Pe-
tersburg. I denna del märkas:

S:t Petersburg, wid Newa's mänggreniga utlopp i
Finsta wiken. Rysta Kejsardömets hufwud- och residensstad,
en af jordens största och praktfullast byggda städer; (450,000
Inw.). Är Nysta Rikets första sjöbandelsstad samt hufwud»
sätet för dess wcteustaper och konftflit. Staden grundlades är 1703.

II) Ingermanland,

Kronstadt, pä en ö i Finska Wiken, omlr. 7 mil ifrän
S.t Petersburg, med en start fästning, är hufwudsta.ion för
Nysta Östcrsjö-flottan, har sjöarsenal, fieppswarf och 3 ham-
nar (40,000 Inw.). — Grundlagd är 1703.

Oranienb aum (1.500 Intv.). Czarskoe-Selo, Gat_
sch in a (7.000 Inw.) äro tillika Kejserliga lustslott. Sch lus.
selburg. fordom Nöteborg (3.600 Inw.) befäst, pä en h-lme i
Newa's utflöde ur Ladoga; Ivanogorod, Jama ock Koporie
moro fordom befästade ock äro bekanta i krigshistorien ifrån Gustaf li
Adolfs och frän Karl xu-5 tid. Nar »v a. »vid Narowa ock gränsen mot
Estland. (4,«ott Inw.). Bekant för Swenstarnes seger, 30 Now. 1700»

Ingermanland innehades redan i 13.de århundradet af
Rpssarne. Den Swcnsla besittningen deras, genom hwilken
Ryssarne afstängdes ifrän Finfla Wiken, afträddes i Stolbova-
freden (1617) och utgjordes af fästningarne Ivanogorod,
Jama, Koporie och Nöteborg med alla dcrunder warande
Mn, men ätereröfrades (1703) och till Ryssland formligen
äterftälldes genom freden i Nystad (1721).

Detta Nysta Guverncment gränsar i N. till Finsta
Wilcn, i O. till Ingcrmcmland, t S. till Liffland och i W.
till Östersjön, innehåller 322 qw. mil. med 284,000 Inb.,

III) Estland.
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är slättland med obetydliga wattendrag och indelas nu t
4 kretsar, neml.: Reval, Hapsal, Weissenftein och
Wesenberg.

Här märkas: Reval ell. Revel, wid en bugt afFinska
Wiken, Guvernementsftaden, trängt byggd, med oregelbundna
gator, god och wäl befästad hamn samt god handel, (23,000
Inw.). Bland dch ftere underwisnings-anftalter mä märkas
ett Gymnasium, af Kon. Gustaf II Adolf ftiftadt (1631).
Kretsstädcrna Haftsal, wid en bugt afÖstersjön (948 Inw.),
Weissenftein (3.0441nw.) och Wesenberg (1,276 Inw).

Baltischvort, hamn wid Rogervik. Hithörande öar äro:
Dagö. med fyrbäken Dagerort, Wrangel. Wormö.
Nukö och Nargö.

Namnet Esthland. kanske riktigare Estland, är sanno-
likast att härleda ur Estniska språket, der det strifwes Gsti»
ma, hwilkct betyder ett framför liggande land, neml.
här med hänseende till de längre ifrän Finsta Witen belägna
inländerna. Inbyggarne hafwa sannolikt tillhört en gammal
Orientalist-keltisk folkstam, men ifrän hwilket land och när de här
nedsatt sig, derom saknas alla historiska underrättelser; sä
mycket wct man att de i 2.dra ärh. est. Kristi födelse här
woro bosatte och utgjorde ett ej obetydligt föll inom unge-
färligen samma gränsor, som nu för tiden. Scdnare och
ännu i B:de ärh. omtalas infall af sä wäl Swenstar som
Dunstar, hwilka da hwarje gäng gjort landet under sig statt-
styldigt. Danska Kon. Knut den belige hade (1078) under-
laggt sig Estland och beflöt (1085), till Kristendomen om-
wända Inbygg., hwilket dock mist lyckades. Efterne woro ibland
de enwisafte att emotstä kristna lärans antagande. Danfia
Kon. Waldemars korstag (Sid. 153) blef utan synnerlig pä-
följd och ännu mindre uträttades af Johan I af Swerige.
Tystar, med tillhjclp ifrän Liffland, derKristendomen tidigare
slagit rot, werkade lyckligare. Först omkr. 1226 kom kristen-
domen till nägon stadga härftädeS. Danssarne. som efter-
hand laggt under sig landet, pantsatte det bos Marlgrcfwen
af Brandenburg, af hwilken äter Tysta Orden*) (1346)

')Tyska Orden stiftades i Jerusalem (omlr. .200) ock bar
der namn af Marianerbröder. Bortträngd ur lerusa»
lem tog stormästaren sitt säte i Venedig, Mot wilkor att Or»
den skulle hälla i styr de wilda Preussarne (mellan Weich»
sel ock Niemen). upplåts (1230) af Hertigen af Masovien (f.».
ett Woiwodflap af nuwarande Kon. R. Polen) ät Orden ett
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nu ett Rysta Kejsardömets Guvcrncment. gränsar i N. till
Estland, i Ö. till PeiPus°sM, i S.O. Nll Guvcrncment:
Pftow och Witebst, i S. till Duna-floden, som för största
delen utgör stilnaden ifrän Kurland och i W. till Riga»
Wiken. innehåller 8-900 qw. mil, med 750.000 Inb.,
samt indelas nu i 9 kretsar, neml.: Riga, Wolmar,
Wenden, Walk, Doryat, Werro, Pernau och Fellin
samt Arensburg l-ör ön Ösel) och är en sortsättning af det stora
5.0.-Europeiska stättlandet. — Förnämsta wattendragen
äro: (till endel) Peipus-sjön med des) tillflöde den lilla Gm-
bach-flodcn, Pernau-floden, som faller ut i Pernau-bugten
af Rigawikcn och Diina. som upprinner pä westra stuttningen
af Rysta Landthöjdcn och här till det mesta är gränsflod samt
faller ut i Rigawilen. Här märkas:

inlöste det. Ryssarne, under Iwan I. anföllo Orden, men blefwo
af densammas härmästare, Herman von Plettenberg.
(1502) slagne, hwarpä följde en 50-ärig wapenhwila. När
denna gick till ända och Ryssarne kort derpä, under Iwan 11,
gjorde ett nytt anfall, ga. Estland sig under Swerige (156l)
och förblcf sä ända till Nystad-freden (1721) dä det afträd-
deS till Nyt_land.

IV) Liffland,

Riga, Guvernementsstad, pä högra Dunaftranden, 1^
mil ofwanför utloppet, i en sandig trakt, befäst, högst betyd-
lig utskeppning af spannmäl, hampa, lin, linfrö, segelduk,
tjära och läder; är Nphlands audra handelsstad wid Öster»
sjön (omkr. 70.000 Inw.). — Riga anlades är 1200 af den
ifrän Bremen hit anlände biskop Albert; utstod belägring (1600)
af Kon. Karl »_ och af Kon. Gustaf »i Adolf (I62l) samt kapitu.
lerade (s. ä.) efter ett hårdnackad, förswar.

stycke land mellan floderna Weichfel ock Drewenz (en del af nw.
Ost.Preussen). Ifrän 5r 1230 till är 1283 hade Orden eröfrat
kustlandet till Niemen; 1300 satte Orden sig i besittning af
Pomerellen (mellan nedra Neichsel och öfra Netze)
och 1309 blef Marienburg.wid Weichsel. Ordens hufwudort.
Genom köp af Kejsar Sigismund blef Orden (1401) i besitt,
ning af Ny-Mark Brandenburg och (140t) genom eröfring frän
Lithauerne, af Samogitien. Men när Ryssarne (1560) anföllo
Orden, afträdde Härmästaren Gotthard Kettler, Liwland
till Polen och behöll föl sig (1561) Kurland och Semgallen st-som län af Pohlen. hwarmed ock Orden upplöstes.
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Dunamunde, nu en fästning utanför Dunas utlopp, är (120l>

till ett kloster anlagd af Visko» Albert: förswarades hjeltemodigt af
Swenssarne under ett ars belägring af Polackarne. — Wenden,
kretsstad. »vid Aa. (2,700 Inw.) belägrades och intogs af Pohlac.
karne (1603). Pernau, wid Pernau's utlopp, trelsstad (4.600
Inw.); intogs (1600) af Sw.ns.arne. Hit stormdrefs Gustaf n
Adolf (1621) pä sitt egnaflepp. Dorpat, wid Embach. kretsstad.
med ett pä samlingar ritt Universitet, af Kon. Gustaf ll Adolf stif»
tadt (1632). Intogs af Swenstarne (1600) ock afRyssarne (1704).
— Kokenhusen, »vid Duna, en af Lisslands äldre märkliga
orter, fick stadsprivilegier 1650, men »var förstörd redan 1669. Togs.
och ätertogs ömsewis af Swenskar och Pohlackar under krigsären
1600—1605. Kirctholm, wid Duna. en liten befäst ort. der
Kon. Karl _x, under lifsfaia. led ett stort nederlag (1605). Kardis
en by inwid Estländfka gränsen. Kr.dss.ut 1661.

Namnet Liffland härleder sig ifrän Estniska ordenLiwa,
sand, och Ma, land, således betydande ett sandland. Stör-
re delen af det land, som de gamle Liwerne bebodde, bestod
ockfä af sandmark. (Under tidernas lopp har namnet blifwit
flrifwct oriktigt först af Tystar Livland, af språkets brist pä
w, och sedan af andra ännu mer orätt liffland). Liwerne
tillhörde Estniska folkgreuen, men ifrån hwilket land ochnär de hit hafwa inwandrat kan icke bestämmas, ty Liwerne
sakna historia och historiestrifwarc för tiden till 1226 e. Kristi
födelse. Man wet blott att de i 2-dra ärhundradct af wär
tideräkning innehade Landet och, för de tiderna, woro af be-
tydenhet. — I följd af ömsesidiga sjöröfwartäg och en efter-
hand wunncn närmare kännedom om ilandet, stär äfwen Li-wernes historia i mycket sammanhang med Danskars, Norr-
mäns och Swcnstars historia. Dansiarne stola, redan omkr.
ar 130 eft. Kristi födelse, här gjort infall och med sig bort-
fört ett omätligt byte: pä 1000-talet försökte de att här in-
föra kristendomen, dock utan särdeles framgång, förnämligast
dcrföre att det skulle sic med wäld. I detta war lyckligare,
omkr. 100 är sednarc, en missionär Meinhard, som i säll-
skap med nägra Bremistc köpmän (1185) ämnade sig till
Wisbp. men stormdrefs till Dunas utlopp. Genom foglig-
het wann han för sig en Liwist familj-chef och fick pä hans
gärd, Dxkull, bygga en kyrka. Densamma förstörde wäl
Liwerne kort efter, men det oaktadt spriddcS dock kristendomen,
fastän smäningom. och blef Meinhard Liwlands första biskop
intill sin död (1196). Ifrån Bremen kom (1200). ännu man-
starkare. Biskop Albert, som fortsatte omwändelsewerkct, un-
derstudd af Tysta handlande, hwilka förmäddes hör bosätta
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sia. En andelig Riddarorden, Swärdsbärare, Swärds»
rlddare. stiftades (1238) och skulle utgöra de» lilla koloniens
krigsstyrka. Denne gjorde dock sä wäl Biskop Albert som
staden Riga och hela Landet af sig beroende. Men, efter
ett nederlag mot Lithauernc blefwo liswcirds-riddarne benäg-
ne att införlifwa sig med Tysta Orden") och, under Päfwens
bemedling, afslöts (l238) en förening mellan dcm; dockstulle
Liwland behälla sin styrelse och Härmästare. När Rys-
sarne, efter tilländagängcn 50-ärig wapenhwila, anföllo Or-
den, afträdde (1561) däwarande Härmäftaren, Gotthard
Kettler, Liwland till Pohlen. Men härigenom icke blott
inwccklades Landet i Pohlens krig sä wäl med Rytzland som med
Swerige. utan blef ock oftast sjelfwa krigsskådeplatsen. Sär-
deles tryckande war detta under krigen med Swerige (ifrän
1600) tills slutligen, genom stillcständet i Stumsdorff,
(1629) Liwland öster om Duna och nägra kuststäder intill
Weichseln för alltid till Swerige afträddes. De sistnämnda
äterlemnades (^635) wid den dä förlängda wapenhwilan och
genom fredsslutet i Oliva (1660) blefwo gränsorna desamma,som 1635 ars fördrag stadgat. I Liwland wcrkftälldes Kon.
Karl XI:» reduktion med lika stor orättwisa som stränghet,
hwaraf följden blef ett bittert hat, som sedan förorsakade ensscre gängor ädagalagd owilja bland den Liwländsta adeln.
Under 10 är (1700—1710) blef sedan Liwland skadeplatsen
för en del af Kon. Karl XII.B och Czar Peters kamp emot
hwarandra. Sistnämnda ar af Ryssarne tillfullo eröfradt,
afträddes Landet till dcm formligt genom freden i Nystad
(1721) och har allt fedan tillhört RyiNand.

en af Konungariket Preussens provinser, med titel af hertig-
döme. jemte Furftendömet Rugen innehåller 574 qw. mil
med 472,580 Inbyggare och är, genom Överflödens nederstalopp. delad i 2 hufwuddelar, neml. HinterPommern i Ö.
och Vor Pommern i W. om Odcr. Vor-Pommcrn, som warit
Swcnfi besittning, bestar af Gamla Vor-Pommern eller en
del af nw. Furstendömet Stettins Styrelse-Område
och Nya Vor-Pommern äfwen kallad Swensta Pom-mern d. ä. nuwarandc Styrelse-Området Stralsund.Vor-Pommern gränsar i N. till Östersjön, i Ö. till Öder-

') Se Not. Sid. 182.

V) Pommern,
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floden, i S. och W. till Mecklenburg och är. till ptanS be-
skaffenhet, en fortsättning af det. mot Östersjöns sandkuster
sluttande, Nord-Tysta flått- och låglandet. De förnämsta
wattendragen äro: 1) nedersta Odcr, som genom Groyc
och Kleinc Haff faller ut i Östersjön ined 3 armar, neml.:
Diwenow, den östra, Swine, den mellersta och Peene.
den wcstra; 2) lnstflodcn Ucker, som faller i Klcine Haff och
3) Peene, som faller i Peenemunde. af Klcine Haff.

1) Styrelse-Området Stettin indelas nu i 12 kret-sar, af hwilka blott 5 höra titt Vor-Pommcrn, neml.: Ran-
dowsta, Uckermunde, Anklam, Demmin och Usedom»Wollin. Här märkas:

Stettin, wid Öder, hela Provinsen Pommerns och
Nandowsta kretsens hufwudftad, är stark, befäst, wackert och wäl
byggd, har mänga undcrwisningsanstaltcr, samt stora manu»
faktur- och fabriks-anläggningar och ärKonnnga-Rikct Preus-sens första sjöhandelsstat», <(38,000 Inw.). — Odelades af Dan-
starn. (1177). Fredsslut 1570: gafsig godwiUigt till Swenstarne(l63».

Uckermunde, kort ofwan Uckcrs ullopp, krctsstadcn,
med äkerbruk och handel (2,800 Inw.). — I det här warai.de
stöttet togo, under Nordiska kriget, mellan 1?l5 ock 1718, efter
hwarandra, fyra monarker qwarter. neinl.^ Fredrik Wilhelm I, Pe»
ter >, August >__ och Stanislaus Lesczi,»sty.

Pasewalk, wid Ucker, med äkerbruk och boskapsskötsel
(5,400 Inw.), — Bekant för de Kejserliges tryckande besättande
(1627—1630) och exempellösa mitzhandling (!631).

Anklam. wld Peene, kretsstad med äkerbruk, fiere slags
fabriker och listig handel (7.300 Inw.).—Demmin, kretsstad.
wid Peene, som här bildar en liten hamn: äkerbruk, ffsseri och
ätstilliga fabriker, (5.600 Inw.). - Swinemunde, wid
Swine och pä ön Usedom, hufwudstadea i Uscdom-Wollinsta
kretsen, är Kon. Riket Preussens andra hamnplats och den
egentliga hamnen för Stettin (3,900 Inw.). — Wid den utan.
för Peenemunde liggande ön Ruden ankrade Gustaf il Adolf
(1630) men landsteg sedan pä Usedom; ön och staden intogos af de
Kejserlige (1637).

Wollin, pa ön af samma namn och wid Diwenow,
äkerbruk, fiskeri och sjöhandel (3,500 Inw.). — Wollin war.
under Nendeines tid, den stora och blomstrande staden Julin, en
medelpunkt för Nordens handel med det öfriga Europa och i detz
grannskap läg det gamla, ryktbara »vikingafästet lomsborg. (Om
dessas, sidd. 76, 152). Ön och staden intogos af Swenstarne (1630)
och af de Kejserlige (1637).

2) Styrelse-Området Stralsund, Pommerns nord-
ligaste del. indelas nu i 4 kretsar, neml.: Bergen, Franz»
burg, Greifswald och Grimmen. Här märkas:
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Stralsund, wid den smala hafswiken Gellen, som Mer

fasta landet ifrän ön Rugen. är Stprelf.-Omrädeis hufwudstad(16,000 Inw.) har flere undcrwisningsanftalter. fabriker och
god handel. — Belägring under 30'äriga kriget ~1628) af Wal<
l«nstein samt. (1715) af Danmark och Pohlen.

Wolgast, wid Peene, med god hamn och liflig handel
(4.300 Inw.). — Intogs af Swenflarne (1631) och af de Kejser-
ltge (1637).

Greifswald, fäte för Swenska Pommerns och Nugens
högsta justitie-mpndigheter. ett uiliocriTitet (stift. 1454) och an-
dra underwisningswerk (10,000 Inw.). — Belägrades (1831)
förgäfwes af Swenflarne och war den sista Pommerska stad, som ät
dem gaf sig.

Eftersom Germanerne frän norr och öster drogo mot
söder och wefter, följde efter dcm ett, i alla afseenden, dem
olikt folk, som pa nomaders wis utbredde sig i Europa fram
mellan Adriatiska hafwet och Finsta Wiken. Delta folk kal-
lades Vender, af West-Europeerne men af Öft-Europeernc
Slaver, och fick för öfrigt sina särskilda nationsnamn, efter
be lokaler, der en hwar hord af dem bildade sig till stat. I
Östersjöns kustländer nedsatte sig Vendcrne i förra hälften
af 6:te århundradet, ända frän Eidern till Finsta Wiken eller
tfrän Danfia gränsen till Estland och upprättade flere egna
ftniftater'), alla utmärkande sig för grymma sjöröfwerier.
plundringar och ödcläggelser i grannländerna; isynnerhet fingo
Danstarnc till dem plikta för, hwad de i äldre tider brutit mot

Bergen, ungefär i midten pä Rugen, kretsstad (3,800
Inw.) — Puttbus, en köping pä Niigen, med residensflott
Dr (sedan 1607) Furftarne af Puttbus. — Pä udden Artona
stod fordom den Utnämnda Vendifla fästningen och Vendernes wida
beryktade förnämsta afgudatempel. Arkona intogs af Danstarna
(1137, sid. 148) och Inbyggarne twingades att antaga kristendomen,
frän hwilken de lilwäl ätergingo sä snart Danska flottan war ur
sigte. Det da starkt befästade Arkona jemte hela Rugen intogs äter
<1168) af Danstarne. Det Vendifla afgudatemplet förstördes, Vu»
den Svantevits bild sönderslogs och Riigen kristnades samt la»
des under Roessildsta Stiftet. Rugen hade i längliga tider egna
furstar, hwilka likwäl i 150 är woro Danfla Vasaller. Sedan 1648
har Rugen delat öden med det öfriga Vor-Pommern.

") Närmast Danfla gränsen bodde Wagrer; södelifrän dem
Obotriter, i nuwarande Mecklenburg och efter dem Vilzer.Htminstone till Öder.
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andra folt. Den Vcudista hord, som bosatte sig i nuwa»
rande Pommern, kallade Landet Po Most. Po More, d.
ä. wid hafwct. Den styrdes af Furstar, ända till i 12:te är-
hundradet dä de dels underkufwades af Danstarue (1184—1227,
sidd. 152, 153) dels undanträngdes af Tystar och dels blefwo
twungna att antaga kristendomen. Under denna tid fickPommern
Hertigar, af hwilka den förste, Swantibor I, dog 110?
och den siste, Vogislao XIV, dog 1637. Under 30-änga kri-
get war Pomme»n flere gängor skadeplatsen och led otroligt.
De Kejserliga inryckte och besatte Pommern (1627—1631),
och (1630) ankommo Swcnstarne. hwilta funno Landetutplun»
dradt. De Kejserlige öfwerswämmade Landet änpo (163?)
men mäfte (1638) utrymnia detsamma, dock utplundradt. Vor-
Pommern samt Stettin") och Garz, Damm, Golnow af
Hinter-Pommern samt Stettiner Haff och de 3 Odcrmynnin-
garne afträddes till Swerige såsom eröfring, i Wcftphalifia
freden (1648). Under Sweriges anfallskrig (1674—1679)
mot Kurfursten af Brandenburg, intog denne Sweriges be-
sittningar i Pommern, men nödgades att i freden (1679) i
S:t Gcrmain atcrlemna allt, utom de smä besittningarne i
Hinter-Pommern eller öster om Öder. I Pommern inträngde
(1710) Danstarne, hwilka understöddes af Ryssar och Kon.
August i Polen och, sedan (1713) Kon. i Preussen förklarat
Swerige krig, intog han utan swärighet nästan hela
Pommern, men wid freden (1720) behöll han endast Stet-
tin och Gamla Vor-Pommern, således intill Peeneftröm»men i W., emot erläggande af 2,600.000 Thaler. Swen»
sia Pommern besattes (1808) af en Frans! truppstyrka, för
att understödja Danmark. Sedan en del (Spaniorerne) af
den Franska invasionshären af missnöje med det för dem lik-
giltiga kriget gjort uppror mot det Franska befälet och lyckats
flytta öfwer till Danmark samt Franska Kejsaren förändrat
planer, äterkallades äterstodcn af hären och befittningstagan'
det upphörde (1809). När Danmark i freden i Kiel (1814)
afträdde Norge till Swerige lcmnades Swenska Pommern ät
Danmark, som, mot Hcrtigd. Lauenburg och 2.100,000 Tha»
ler. (1815) bytte det med Preussen, som det alltsedan tillhört.

') Räknades denna tid till Hinter-Pommern.
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det förra med titel af Hertigdöme, det sednare af Furftendöme,
utgöra ml största delen af Hannovcrsta Landdrostiet Stade,
innehälla tillsamman 11? qw. mil med 221,100 Inbyggare,
begränsas i N. af Nordsjön, i öster af Glbe-floden, i
S.O. ock S. af Landdrostiet Lunebnrg och i W. af Weser-
fioden och den fria Riksstaden Bremens område samt
är till yt-beftaffenheten ett lågland med fruktbar marsch»
jord. Här märkas: Stade, nära Schwinge-flodcns utlopp
i Elbe. hcrtigdömets och Landdrostiets huftvudstad. swagt be-
fäst, (5,700 Inw.) Buxtehude. wid Este's inflöde i
Elbe, med spannmals- och srukthandcl (2,200 Inw.). —

Verden. wid Wcsers biflod Aller, Furstendömcts hufwud-
ftad, med äkerbruk, bostapsstötscl och. ibland andra stadsnä-
ringar, bryggerier samt listig (5,000 Inw.).

VI) Bremen och Beroen,

Hert.gdl.met Bremen har uppstått ifrän början af ett
bistopsdömc, ,som Franlcrncs Konung, sedermera Romerfie
Kejsaren Karl d. Store (788) upprättade med säte i staden
Bremen. När af Kejsar Ludvig d. Fromme det i Ham-
burg däwarande crkebistopssätet (81?) flyttades till Bremen,
inrättades bär ett crkebistopssäte, hwars förste innehafware blef
Ansgarius. Erkcbistoparne nöjde sig icke med staden Bre-
mens inskränkta omrädc utan bragtc efterhand under sig hcr-
tigdömena i Stiftet Brenicn jemtc regerande matten, hwar-
med början gjordes af Erkcbistop Adaldag (död 988). Ifrän
det att crtebisiop Georg (1558-1566), som gynnade prote-
st.anterne, sjelf antog denna lära, blef erkestiftet cvangclistt.
Ar 1644 intogo Swenstarnc erkestiftet och. till ersättning för
krigsomkostnaderna, i Wcftphalista freden (1648) behöllo bet
som eröfrat Hertigdöme och Rikslän. Under det s. k.
Noroista kriget erösrade Danskarne (1712) denna besittning,
som af dem såldes (1715) till Hannover, till hwilket Nite
Swerige i,freden 1720 formligt afträdde den emot 190,000
Thaler. Ar 1803 besattes Hertigdömet Bremen af Frans-
männen, hwilka (1806) afträdde det till Prcusseu, hwarefter
och flutligcn (1813) det ätcrförenadcs med Hannover. —

Furftendömet Verden har uppkommit af ett ocksä af Karl d.
Store stiftadt dissopsstift (786) och har sedan delat öden med
Hertigdömet Bremen.
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ett Herrskap, liggande inom och nu hörande till Stor-Her-
tigdomet Mccklenburg-Schwcrin, innehållande 3; qw. mil,
med 15,200 .Inbyggare. Här märkes: Wismar, wid en
liten wik af Östersjön, är hufwudftaben och har rätt liflig
handel, (10.200 Inw.) war en tid medlem af Hanseförbundet.
Genom Westfaliska freden (1648) öfwergick Wismar ifrän Meckle».
burg till Swerige. som (1803) sälde det äter till Mecklenburg» Schwen».

VII) Wismar
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Sid.

A.
Aalborg . . . 132.
Aal^sund ...58.
Aarhuus ... 132.
Aasgaardstrand . 56.
Aerröe. . . .132.
Aerröekjöbing. . 132.
Alavo . . . .17!
Alebeck. ...28
Alfhem. . . . 64.
Alingsås . . . 38.
Alkwettern . . 21.
Almwik .

. . 31.
Alrelstad ... 72
Alsen . . . .132
Altona.... 134
Alvastra ...28.
Amager .

.
. 13!.

Amt: Agershuus. 54.
~ Bergenhuus

S. 57, 58.
N. 57.

..
Viatsbergs . 56

~ Busteruds . 55.
~ Finmarkens . 66
~ Hedemarkens. 54.
.. Kristians. . 55.
„ Laurwiks och

larlsbergs 55.
~ Listers o. Man.

dals. 57.
~ Ncdences m.m. 57.
.. Nordlands . 59.
.. Romsdals 57. 58.
~ Gmaalehn-nes 55.
~ Stavanger . —

.. Lhrondhjems
N. 59.
S. 58.

Andrarum. . . 33,
Ängeln. . . . '32.
Anjala. . . . «?3.
Ankarsrum . . 31.
Anklam. . . . 186.
Arboga. Stad . 20.

Sid.
Arboga-a .9. 20. 21.
Arendal ...57.
Arkona. . . 157.
Alwika. ...23.
Affersund ...22.
Rugustenborg. . .32.
Augvaldsnees 88. 71.
Avestad. ...25.
Urewalla ...37.

B.
Baltischport . . 182
Narthelemy . . 48.
Bergen 58. 99. 187.
Berg.nhuus . . 28.
Bergquara . .31.
Billingen ... 7.
Billingfors . . 34.
Bleking . . 5. 31.
Hjurwik ... 30.
8jä1b0.... 28
Björneborg . . 172.
Björwigen . . 54
Bodöe ....59.
Bofors. ...22
Bogesund . . . 38.
Bohus, fästning. 41.

„ län. . 5. 39.
Bogesund ...38.
Boren ....8.
Borg ....132.
Borgholm. . . 31.
Borga ....173
Borkhult ...28
Bornholm. . .131.

1134.
Bornhöved . .<154.

j164.
Boras ....38.
Botten. ... 9.
Borholm ...28.
Bragernäs. . . 55.
Nrahestad. . . 1?l».
Bremen . . .189,
Vrevik . . . . 5N
Bromtze ... 37 s

Sid.
Brunbäck ...25.
Bruzaholm . . 29.
BräwaUaslätt . 28.
Brawilen ... 8.
Brömse-bro och

bäck. 31.
Burtehude. . . _»9.
By.elfwen. . 3. 23.
Båtstad ...32.
Backe»fors. . . 39.
Balt. Lilla . . .29.

~ Samsöe .
—

~ Stora . .

—

C.
Carlberg . . . 16
Cimb.itshamn . 33.
Ezarfloe Selö .18!.

D.
Dagerort . . . 182.
Dagö ....182.
Dalarne ... 5.

~ Wester och
Öster 24.

Dalbosiön. . . 2..
Dal»elfwen . . 8.
Dalsland . . 5. 38.
Danaholm . . 4N.
Danmark 125.126.135.

..
Kyrka . 17.

Dannemora . . 18.
Negerby . . . 172.
Demmin .

. . 186.
Diwenow. . . 186.
Dorpat . . . 184.
Dovl..fj-ld . . 52.
Drammen-.lv . 53.

stad . 55.
Drottningholm . 16.
Dröbak. ...55.
Dufnäs . . . 17.
Dolta .... 22.
Duna .... 183.
Dunamun.- . . 184.
D.de.hultswik . 31.

Register, a)
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Sid.,

E
Eckernförde . . 1..2.
Edet, Lilla .

. 39.
Egersund ... 57.
Eiderströmmen
Eidsvold ...55.
Ekenäs. . . .173
Ekssö ....29.
Eld. ....128.
Elfdalen . . . 23.
Elfsborg, Gamla 4v.

Nya . 41.
Elfsnabben . . 17.
Elfwedal ... 25.
Elgaräs. ... 37.
Elsenö, .

. . 13l
Elverum . . . 56
Emma,, . . 8. 30.
(inare-träss . . 169.
Engelbrech tsholm e>. 22
Engelholm . . 33
Enköping . . . 17.
Enonveft . . .170
Eskilstuna, stad o. ä 19.
Estland. . . .181
Eyafjeld lökul . 133.

F.
Fahlu, grufwa . 25

>. län o. stad 24.
Falan . . . . 36.
Falkenberg, stad. 35.

5.9.—
Falköping... 36
Falster . . . . 12?
Falsterbo ...34
Farsund ...57.
Femern . . . 132.
Feragen ... 9.
Fermansbo . .21,
Ferna ....21
Figeholm ...31
Filipstad

...23
Filé ellerFille.fjeld 52.

. . .157.
Finland . . .165
Finmarken . .60.

Sid.
Finspong ...28.
Fina ....22
Fitie ....72.
Fjorde i Norige:
.. Alten . . . 53.
~ 8u11e... —

~ Hardanger .

—

~ Kristiania .
—

.. Porsanger . —

~ Romsdalö .
—

.. Sogne . . —

~ Gtawanger . —

~ Gwinesund . —

~ Tana ...
—

~ Throndhjems —

~ Waranger . 53
Flckkefjord. . . 57.
Flensborg . . . 132.
Fle.ohopp. . . 31.
Flian ....9.
Fl.._wäg . . . I<7.
Fogdön. ... 19.
Forsbacka. . 39. 43.
Forsjö

....20.
Forsmai. ... 17.
Forstena ...39.
Fo-ewik . 34. 148.
Foxerna . . . 38.
Freder!.ia . . .132.
Fredrikshald . . 55.
Fredriks!, anm. . 175.
Frednkssta . . 55.
Fredrikssteen . . 55.
Fritzöe.... 56
Fryken ....23.
Fryksdalen . . 23.
Fyen . . 127. <31.
Fyllebro. slag . 36.
Fyriswald. . . l?
Fyrisån ... 9.
Fämun.ö.elv ocl'

s>ö 9. 53
Färlof ....104.
Färöarna. 127. 133.

G.
Galtström. . .44.
Gamlcbyn. . . 31
Vaml.bvwiken . 3'
Gcmfm.lbo . . 22

Vid.
Gammelstilla. . 43.
Gardarsholm. . 133.
Garp?nb,'rg . . 25.
Gatastoz. „ . . 17.
Gatschin.l . . .181.
Nefle ....4..
Oefleborgs län . 42.
Geiser . . . .133
Germundered. . 39.
Gestilren ...37.
Gestrikland, . 6. 42.
Gimdalens ffc>g. ?.

Glan ....8.
Glommen. . . 53.
Nlucksburg . . 132.
Gluckstadt. .

. 134.
Gottland . .5. 41.
bettorp . . . !32.
Grcrnland... 74.
Glaninge ... 44,
Hrathehed. . . 152.
Greifswald . . ,87.
Grenna. . . . 29.
Grimmen . . .187.
Grimstad ... 57.
Gripsholm . . 19.
Grislehamn . . 16.
Grundset ... 56.
Grönland . . .121.
»Grönzinka. . . 43.
Gudbrandsdalen. 52.
Hudenaa . .

. 132.
Guldborgssund . ,29.
Vuldsmedshyttan 22.
Gullspängs.elf . 9.
Gustafswärn . .173.
Gusum. ... 28.
Gvsinge ...43.
Galsjö ....44.
Höljen.... 46.
Göta-elf 0. kanal 9.

.. Rike . 5. 26.

H
Hafs. ell. Hafurs.

fjord 67.
Haga ....16.
Halonsbelle . . 69.
yalland

. . 5. 35.
Hallberg ... 7.
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Sid.

Hallingdalen. . 53.
Halmstad, län och

stad 35. .
Halnefjeld. . . 52.
Hummer, Lille . 55.
Hammerfest . . 60.
Hangö-udd . . 173.
Haparanda . . 45. '
Hapsal. . . . 182.
Hardangerfield . 52, ;
Harefjord ... 9.
Harg . . 17. 20. i
Hedeby.... 138. '
Hedemora... 24. ,
Heinola . . .174.'
Hella .... 133.
HelagsfMet . 6. 53. f
Helgeandsholmen 15,
Helge-ä . . 9. 32.
Helleforh . . . 20.
Helsingborg . . 34
Helsingfors . . 173. '
Hclsingland 6. 42. 43.
Helsingöcr. . . 131,
Herjeadalen . 6. 43, >
Hernösand, län o.

stad 44.
Herrewadsbro , 2>.
Hindöen ... 59,
Hisingen . 39. 108
Hjelmarekanal . 9,
Hjelmaren. . . 7
Hjo 36.
Hjörungavaag . 76
Hosva ....37.
Högland . . . 175,
Holmestrand . . 55.
Holmsboe. . . 56
Holstein. . 128. 134.
Horn-Avan . . 7.
Hornborga-sjön > 9,
Horten.... 56. .
Huditswall . . 43. .
Hunneberg. . . 7. .
Husaby. . . . 37. .
Husqwarna . . 29.
Husum . . . 132. .
Hwidsten . . . 55
Hwolum . . . 106.
Hätuna , - . 17. .

Sid.
Höganäs . . . 34.
Helen ....35.
Hörneäfors . . 45.

I.
Ildcvolden . .115.
Imatra . . .170.
Indals-elswen . 8,
Ångermanland . 18 l.
Isala .... 25.
Ise-fjord . . . 128.
Island 121. 127. 133.
Iwanogorod . . 181.
lakobsstad . .171.
Jama ....181.
lemNand . . 6. 43.
loensuu . . . 174,
lohannisfors . 45,
lomeborg. 76. 92.
lonsered » . . 41.
Julin . . 152. 186.
lutland . 127. 132.
Iyväskylä. . . «7<.
läder ....2!.
Jönköping, län . 28.

stad . 29.

K.
Kajana . . . 170.
KaMsström . .169.
Kallav.si . . . 170.
Kallundborg . .131.
Kalmar, län o. stad 30.
Kaldis. . . .184
Karelen . .

. 167.
Karleby

...37.
~ Gamla . 171.
~ Ny . .

—

Karlsborg. . . 37.
Karlshamn . . 32.
Karlstoga. . . 21.
Karlskrona, län. 31.

stad . 32.
Karlstad, län. . 22.

„ stad . . 23.
Karmansbo . . 2<.
Karstula . . . 171.

Sid.
Kastö ....171.
Kastclholm . . 172.
Keksholm. . . l?5.
Kemi-iärvi . . 169.
Kengis.... 46.
Kiel. . . 124. 134.
Kihlsbergen . . 21.
Kinne.ulle . . 7.
Kirckholm . . .184.
Kjöbenhavn . .131.
Kjöge ....—

.. bugt 128. —

Klar-elfwen . . 9.
Klippan

...33.
Kloster. ... 25.
Knäred. ...35.
Kokenhusen . .184.

' Kolbäcks-ä . . 9.
' Kolmord-N . . 7.
Kongelf . . . 39.
Kongsbacka . . 35.
Kongsberg . . 55.
Kongslcna . . 37.
Kongsör . ." . 21.
Koporie . . . 181.
Kopparberget. . 25.
Korsöer . . . 131.
Krabbla . . . 133.
Krageröe ...56.
Kristiania... 23.
Kristianopel . . 33.
KMianshavn . 131.
Kristianstad, län o,

stad 32.
Kristiansund . . 58.
Kristinehamn. . 23.
Kristinestad . . 171.
Kronborg . . . 162.
Kroneborg. . .131.
Kronobergs län . 29.
Kronstadt. . . 181.
Kulla-wiken . . 33.
Kullen ....39.
Kuopio, län och

stad 174.
Kuumo-elf . . 169.
Kymene<elf . . 169
Käglan. ... 7.
Köln ....

6.
Köping. ...20.
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Sid.f

L.
Laaland . . . 127.
3aga»än . . 9. 30.
Laholm ...35.
Langeland. . . 127.
Langesund. . . 56.
Landskrona . . 34.
Langfjeld . . . 52.
Lappland . . 6. 44
Lappo.Stor.by . 171.
Larfshed . . . 37.
Latorp ....22.
Lauenburg . . 134,
Laurwik ...56.
Lauiwi.s-fjorK . 56.

LetzöeVerks Wand 53.
Le.-elfwen. . . 9.
Leufsta.... 18.
Libbershög . . 136.
Lidan ...9. 36.
Lidköping ...—

Lissland . . .183.
Liimfjord . . . 128.
Lillesand ...57
Linde ....22.
Lindesjöar. 21. 22
Lindes.Nces .

. 53.
Lindholm ...16.
Linköping, län o.

stad 26,
Liuksiala .

. .173.
Lofodden . .

. 59.
Loheden . . .157.
Lougen.... 53.
Lowisa ....173.
Ljungan ... 8.
Ljusne-elf. . . 8.
Luleä, län o. stad 45.
Lund .... 33
Längheden... 7.
Lyckeby-ä ... 8.
Lyrstoghlden . . 92.
Lyö 154.
Läby.wad. . .17.

M.
Maanselkä. . . .68
Mcere .... 71

Sid.
Magers. ... 53. '
Malmköping . . 19. !
Malmö, län o. stad 33.!
Marieboe .

.
. 132. '

Mandal ...57. '
Mariefred... 19 '
Marienburg . . 183. !
Mariestad, län o. '

stad 36.
Marnas . . . 24. !
Marstrand. . . 40 «
Medelpad . .6. 44 '
Medevi. .

. . 28. '
Middelfart . . 132.'

sund . 129. !
Mittel. S:t 173. ,74. '
Mjösen.Stor . 53. '
Modum . . . 55. '
M01de.... 58 l
Mora, äng o. stenar 16. ,
Moflöenws-ström 60. ,

ö . . 59. !
Moh .... 55.
Motala, köping. 27.

~ ström . <—

Muonio.elf . 8. 169
Mälaren ... 7.
Möckeln . . 9. 21. -
Möcklen ... 9. «
Mölndal . . . 41.!
Mölln ....154 Z
Mönsterås . . 31.^
Mörrum-ä . 8. 30. .

N.
N«sie ....84.
Napo ....171.
Nargö ....182.
Narwa. . . . 181.
N.ri.e . . .5. 21.
Nestwed . . .157.
Newa ....181.
'.lidaros ...58.
Nid-elfwen . . 58
Nipsä ....132.
Nissa-än . . 9. 96.
Njurunda elf. . 8
Nora, jjö o. stad 22.
Norberg, grufwor 21.

Sid.
Nordkap . . . 53.
Nordkyn ... 53.
Nordmöer. . . 58.
Nordncrs-udde . 116.
Nordre-elf. . . 39.
Norge ... 5, 51.
Norrbotten . . 45.
Norrköping . . 27.
Norrland . . 5. 42.
Norrtelge. . . 16.
No.s>elf ... 9.
Nukö .... 182.
Nveborg . . .132.
Nyeköbing. . . —

Nyköping . . . 131.
Nyland, län. . 172.
Nystott . . .174.
Nystad.... 172.
Nyqwarn... 17.
Nädendal . . . 172.
Nääs .... 39.
Nöteborg . . . 181.

D.
Odensee-sjord och

stad 131.
Oerafe. lökul. . 133.
Oldcnburg. . . —

Oldesloe .
. . 134.

Ollijoki . . .170.
Omberg ... 7.
Opdal

....66.
Oppboga ...22.
Opslo . . 54. 96.
Oranicnbaum. . 181.
Oravais . . .171.
Orecbowitz . .178.
Ornäs .... 25.
Osebakken... 56.

P.
Parkumäli . .174.
Pasewalk . . . 186.
Patcchclm. . . 31.
Peene ....186.
Peipus_sjön . . Itz3.
Pernau. . 183. 184.
Persberg . 22. 24.
Petersburg . .181.
Pipperwigen . . 54,



Sid.
Pite.elf ... 8.
Piteä, län o. stad 45.
Pommern. . . 185.
Porosalmi. . .174.
Porsgrund . . 56.
Pultkila . . .170.
Pulmajaur . . 169.
Puttbus . . . 187.
Puumal.., sund
Päijäne . .

. 169.
Pyhäjärvi. . . 169.
Pästallawik . . 31.

R.
Ragunda elf . . 8.
Ramlösa . . . 34.
Ramundaboda . 22.
Randers, fjord o.

stad 132.
Randsfjordo.wat-

tendrag 53.
Rankhyttan . . 25.
Rastarkalf. .

. 71.
Ratzeburg . . 134.
Raumo . . . 172.
Rejkiawil . . . 133.
Rendsburg .

. 134.
Reval ....182.
Reymyre ...29.
Revolaks . . . 170.
Ribe ....132.
Riddarhyttan . 21.
Riga ....183.
Ristöe, Lilla . . 71.
Robertsfors . . 45.
Roestilde . . .131.
Roggen ... 9.
Romeleklint . . 7.
Romsdalen . . 58.
Ronneby, köping 32.

a . . 8.
Rosersv.rg . . 16.
Roslagen ...16.
Rören.... 8.
Ruden ....186.
Rudljöbing . .132.
Ätunn ....24.

Sid.
Ruona-bro . .171.
Ruotsensalmi . 175
Rydboholm 16. 39.
Riigen.... 187.
Räfsnäs ...19.
Ränninge . . . 19.
Rönne. . . . 131.
Röras ....59.

S.
Sceheim ...69.
Scellöe ...81.
Scctersdalen . . 53.
Sagan . . 9. 20.
Saima. . . . 170.
Sala ....20.
Salmi. .

. .171.
Saltströmmen . 59.
Samsö . . . 127.
Sandefjord . . 56.
Sandö.... 44.
Garpsborg 55. 85.
Satakunda . . 167.
Sauesund... 84.
Savolaks . . .167.
Schlesmig 128. 132.
Schley.... 132.
Schlysselburg . 181.
Veland. .

.
. 127.

Sefwar ...45.
Sehested . . . 164.
Selet ....46.
Sewa>an ... 9.
Seveberget .

. 6.
Sigtuna ...16.
Siikajoti . . . 170.
Siljan ....?.

Slagen . . .128.
Slagernshorn . 132.
Skagern ... 9.
S-agersholm. . 37.
Zkagstöls-tind . 52.
Skandinav, fjällr. 6.
Skanör ...34.
Skara ....36.
Skarpans. . . 172.
Skebo ....17.
Sk-llefte-elf . . 8.

Sid-
Skellefteå, stad . 45.
Hkenninge. . . 27.
Skepsta

...20.
Zkillingaryd .

. 23.
Stjen .... 56.
Skokloster . . 18.
Skultuna .

.
. 2l.

, Skäne 5. 32. 33. 135.
Sköfde. ...36.
Smedjebacken . 26.
Smaland ... 5.
Snarum .

.
. 55.

. Sneehcetten . . 53.
. _>oggendal . . 5?.
, Sognefjeld .

. 52.
. Sömmen .

. 8. 26.
. Sonderburg . . 132.

, Hoon ....55.
. Sordavala . . 175.
. Sotenäs ...73»

. Sparrsätra . .17.
, Sperillen ... 53.

. Stade ....189.
. Stathelle ...56-

, Stat-udden .
. 53.

, Btawanger . . 5?.
, Steinkjccr .

. . 8t.
, Steinawäg . .111).

, Stensö.udde . . 30.
, Stettin . . . 186-

' Stift: Aalborgs
! „ Aarhuus 128. 132.

. „ Agershuus5l. 57-
. „ Fyens 123. 131-
. „ Göteborgs . 42.

. ,, Kalmar . .
—

. .. Karlstads. . 26-
' ,, Kristiansands

'
„ Laalands 123. 132.
,, Linköpings . 42.
„ Lunds. .

. 42.
„ Ribe . 128. 132.
„ Selands 127. 13l.
„ Skara . . 42.
,, Strengnäs . 25.
„ Tromsöe 5l. 59.
,, Thrond»

hjtms —. 58,
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Sid.

Stift: Upsala . 25.
~ Westeräs. . 26.
~ Wexiö. . . 42,
„

Wiborgs 128. 132.
.. Wisby . . 42-

Stillestad. 59. 87,

Stockholm .
. 15-

-län . 16-
Stora Luleå Natten 7>
Stora Windelen ?.

Stora Lule°elf . 8-
Stor-sjön. . . 7>
Gtor.Uman . . 7-
Stor»an. .27. 31.
Stralsund. . . 187,
Strengnäs . . 19,
Stråken ... 9,
Strömbeck . . 45,
Strömmen . . 56.
Strömsyolm. . 2<-

kanal. 9.
Strömstad . . 40.
Strömsöe. . . 55.
Strömöe . . . 133.
Stuhmsdorff. . 185.
Stängebro . . 28
Slängan . . 8. 26.
Städjan ... 7.
Stördalsören . 59.
Sulitelma... ?.

Sundswall . . 44.
Swabenswerk . 43.
Svanstein. . . 46.
Swart-elfwen 9. 21.
Swartlä ... 46.
Swartän 8.20.21.26.
Sweaborg . . 183.
Swea Land . 5. 15.
Swelwik ... 56.
Swenstsund . .175.
Swerige ... 5,
Swerresborg. . 58.
Swerrestein . .114.
Swinesund .

. 53.
Swine. fl. . . 186.
Swinemunde. .

—

Swärdssö... 25.
Swollbr ... 81.
Syltoppen . . 7
Säln .... 25.

Sid.
Säther ... 24.
Sätra . . 21. 37.
Söderfors. . . 18.
Söderhamn . . 43.
Söderköping . . 27.
Södermanland 5. 18.
Södertelge kanal 9,

stad . 16.
Söder Törn. . 16.
Södra Stäke . 16.
Sölvesborg . . 32.
Sönderborg . . —

Söndmöe': . 5?. 53.

T.
Taberg . 7. 24. 29.
Tammerfors . . 172.
Tana.elf . 53. 169.
Tången ... 55.
Tavastland . . —

Tavastehus, län o.
stad 173.

Thorshavn . . 132.
Thorshälla . . 19.

~ ä . . 9.
Tidaholm ... 37.
Tidan ....9.
Timeden ... 7.
Toivola . . . 174.
Tolfmilastogen . 7.
Tondern . . . 132.
Torne-elf . . . 169.
Torneä . . . 170.
Torneäfors .

. 46.
Torneä.träst . . 7.
Torridals.elv. . 57.
Travest. . . . 134.
Trelleborg . . 34.
Trollhätte. kanal. 9.
Tromsö. ...60
Trondhjem . . 58-
Trosa ....18-
Tryssilds-elv. 9. 53-
Tullgam ... 19-
Tumba . . . 1?>
Tunaberg ... 20.
Tvedestrand . . 57.
Tylöstog ... 7.

Vid.
Tärna ....19.
Töndern . . . »32.
Tönningen . . 132.
Tönsberg, fjord. 55,

stad , —

u.
Ucker fl. . . . 186.
Uckermunde . . —

Uddewalla . . 40.
Ule.elf. . . . 169.
Uleäborg . . .170.
Ulricehamn . . 38.
Ulriksdal ... 16.
Upland 5. 16. 17. 20.
Ume-elf ... 8.
Umeå, län . . 44.
Umeä, stad . . 17.
Upperud . . . 39.
Upsala, Gamla . 17.

~ högar . . 17.
~ län o. stad 17.
~»... 9.

Usedom ... 186.
Utö ....17.

V
Vadsöe ...60.
Vcerdalen. . . 52.
Vwrdalsören. . 59.
Valders-dalen . 52.

~ Wattendrag 53.
Vallöe.... 56.
Vendsyssel . . 132.
Verben . . . 189.
Vesteraalens ö»flock 59.
Vordingborg. . 131.
Vormen-elv . . 53.
VorPommernlBslB6.

W
Wadstena... 24.
Naldemarswit . 28,
Nalkiala . . .175.
Waläfen ...22.
Wanäs.udde. . 37.
Warberg ... 35.
Wardöe .60.
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Sid.

Wardöehuus. . 60.
Nargö . . . 173.
Warnan ...23.
Warnum-wiken . 23.
Warpan

...24.
Warwiken . . 27.
Wasa ....171.
Watzbotten . . 38.
Marhalm... 16.
Wedewäg. . . 22.
Weissenstein . .182.
Wenden 184.
Wenern ... 8.
Wenersborg, län 37.

stad . 38.
Werelä . . .173.
Wermland . 5. 22.

Näs . 24.
Wesenberg . . 182.
Westerbotten 6. 44. 45.
Westergöt.

land 5. 36. 37. 39.
Westerwik. . . 31.
Westeräs, län och

stad 20.
3_.estmanlands.2o. 21.
Wettern ... 7.
Weriö, län. o. stad 31.
Wiborg . 132. 174.
Wid-aa . .

. 132.
Wik ....25.

Sid.
Willingsberg. . 22.
Willmanstrand . 174.
Wimmerby . . 30.
Wira .... 17.
Wirtabro .

.
. 174.

Nisby. län o. stad 41.
Wisingsö ... 29.
Wismar .

. . 190.
Wittsjö

...33.
Wolgast . . . 187.
Wollin. .

. . 186.
Worms .

. . 182.
Woxna-elf . . 8.
Wrangel . ~ . 182.
Wreta-kloster . 28.
Wuoksen . . .170.

A.
Ymes.fjeld . . 52.
Ystad ....34
Yxkull.... 184.

Ä.
Abo, län och stad 172.
Rhus ....33.
Hker ....20
Åland . . . .172
Amäl ....38.
Angerman-elf . 3.

Sid
Ångermanland 6. 44.
Hreflutan ...?

Arnäs ....37.
Urskogen ... 7.
Asnen ....
Ätwidaberg , . 28.

Ö.
Ödemorden .

. 7.
Öfwerrum . .31.
Öieren.... 53.
Ölands Älunbruk 31.
Örby .... I?.
Örbyhus ... 18.
Örebro, läno. stad 21.
Öregrund ... 16.
Öresund ... 129
Örkedals-ören . 59.
Örnstöldswik . 44,
Ösel ....—

Östen .... 9.
Österby ...18.
Österbotten .

. 167.
Österdalen .

. 52.
Öster-Risöer . . 57.
Östersund, län . 43.

„ stad. . 44.
Östhammar . . 16.
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Sid.l

A.
Aasta ....83.
Abel, hertig . . 155.
Abel. ton. . .156
Absalon, biskop
Adaldag, erkebisk. 189°
Adzer, Nordens

Primas 145.
Alberic, kardinal —

Albert, bistop . 184.
Albert af Orla»

munde 153.
Alfifa ....88.
Alfifason ...—

Ansgarius 138. 189.
Astrid .... 77.

B.
Baggal . . .117.
Bagget . . . 117.
Bagler. . . . 117.
Birkebener . .112.
Bogislav XIV . 188.

D.
Dale Gudbrand . 73.
Dan Mikilatti . 136.
Danegeld . . . 140
Dannehof . . 136.
Dannerljung . . 136.
Dannewirke . .138.
Daunflir . .

. 135.
Dofre ....65.

E
Ebba, erkebiffop 137.
Edmund leinsida 141.
Eidftvia Lov. . 65.
Einar Thambe»

fljoelver 82.
Ellisif .... 93.
Emma.... 142.
Gli! I . . . 138.
Elil Blodyre. . 68.

Sid.
Erik Eiegod . . 144.
Erik Emun 103. 147.

148.
Erik Glipping . 156.
Erik Harfot .

. 148.
Erik Jarl... 82.
Erik Lam. . . 149.
Erik Menved. . 157.
Erik Plogpenning 155.
Erik Prestbatare 123
Erling Skakkel 10.113.
Elling Skjalgson 87.
Erling Steenvceg 119.
Estil, bistop... 19.
Estil, erkebistop. 152.
Estrith. . . . 90.
Ethelred . 7». 140.
Eystein I . . . Ittl.
Eystein n . . 105.
Eystein Meila . 112.

F
Fredrik i .

.
. 160.

Fredrik n . . . 162.
Fredrik ni . .

—

Fredrik lv . . 163.
Fredrik v . . . 163.
Fredrik vi . . 164.
Fredrik vil . . —

Frode Fridgode . 136.
Frostethings.lov. 70.

G
Georg, etkebislop 189.
Goa .... 63.
Godeftid . . . 137.
Gol ... . 63.
Gorm den Gamle 138.
Glefwefejden. . 161.
Glegolius Dagson 108.
Grimkjeld, bistop 88.
Glägäsen ... 91.
Gudiod Bjölnson 72.
Gudlöd . . . 137.
Gulathingslov . 70.
Guldben... . .117.

Sid.
Gunhild . 69. 140.
Gultorm ...65,
Guttorm Sigurd»son 119.
Gyda . . 65. 67,

H.
, Haandfcrstning . 158.

, Hakon _ Adelsteen 69.
Hakon n Magnuson 99.

, Hakon 111 Härda»
bred 109.

. Hakon iv Swer»
leson 118.

, Hakon v Hakon»son 120.
, Hakon VI Halegg 123.
, Hakon d. Gamle 77.
, Hakon Erilson

Jarl 82. 87.
Hakon Galin. . 119.
Hakon Griotgard»son 66.
Hakon Ifwarson 96.
Hakon Sigurdson

Jarl 73. 75.
Halfdan Guldtand 64.
Halfdan Snälle . 137.
Halfdan Smarte 64. 69.
Halitger. . . 137.
Harald Blåa»

tand 75. 139.
Harald Gille. . 103.
Harald Graafell. 65.
Harald Grccnsse. 74.
Harald Guld» 64. 74.
Harald Haard.

raade 93. 95.
Harald Harefot . 142.
Harald Hein. .143.
Harald Hildetand 137.
Harald Hwitben. 64.
Harald Härfager. 65.
HaraldKesia 146.148.
Harald Klak. .137.
Hårde Knut . .142.

Register, d)



Sid.
Heidsivia-Lov. . 65
Hekla . . . .115
Hetlungar. . .115
Helge Hwasse . 13?
Henrik, biskop . 177
Henrik Skatelaar 147
Hirdflra, Magnus

Lagabcters 123
Hrolf pä Berga . ,83
Hunthiof ... 66

I,
Inge Baardson .119.
Ingel 5. aldson 105.
Inge n . . . 119.
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erkebiflop 156,
lernsida . . .123.
lomswikinga»taget 76
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Kettler, Gotthard 183
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Klubbkliget . .179
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Nils, lon. i Dan»
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Rörek Slynge-

baand 137.

S.
Sceming ...63.
Sighvat Skald . 91.
Sigurd i . 30. 10!.

Sigurd n Mund
Sigurd Jarl69.84. 91.
Sigurd Slemme»

degn 104.
Sigurd Snogoye 137.
Sigurd Syr . 83. 85.
Sigvald Jarl. . 81.
Skjold. . . .135.
Skule Jarl . . 119.
Sköldungar . . 135.
Slittungar . . 12».
501ve.... 64.
Solveig . . .

64.
Sorteplov. . . l!9.
Styrbjörn Starke 90.
Swantehwit . . 187.
Swantibor . . 188.
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Swen Estrithson

90. 142.
Swen Grathe . 150.
Swen Hakonson 82.
Swen Jarl . . 82.
Swen Knutson . 88.

. Swen Steinarson 99.
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Swerre Sigurdson 1 !3.
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Särlilaks, magist. 179.
Sölfwe Klofwe . 65,
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Tausen, Hans . 160.
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Thinglid . . .141.
Thora Morsterstang 89.
Thora pä Rimol 76.
Thorer af Steiga 99.
Thorer Klak. . 79.
Thorgels Sprata-
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Thorgild Tuestid 117.
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Tholkil Hafvi . 83.
Thoiolf Luseflägg 77.
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Ulf Jarl ...90
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Vilzer .... 187.
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Wagier . . . 187.
Waldemar i den

Store 151. 152.
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Ö
lÖrething . . .136

F. d. östlund ö» Verlingska Boktryckeriet,
Norrköping.
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