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Förord.

'C/fterföljande skildring af den skandinaviska halfön och
I dess folk är frukten af en följd resor, som jag vid
olika tider företog mellan 1871 och 1878 och under hvilka
jag sammanlagdt vistades nära fem år i de nordiska landen.

Redan från första stunden var min afsigt att åstad-
komma något mera än blott en naken resebeskrifning.
Ändamålet med mina färder var så väl att noggrant stu-
dera det för landens fysiska beskaffenhet kännetecknande,
som ock att göra mig fullt förtrogen med folkens seder
och bruk genom att lefva tillsammans med alla samhälls-
klasser i deras hem. Jag var dock öfvertygad om, att en
framställning af så väl det ena som det andra icke kunde
blifva trogen, så vida jag icke till den grad vann invånar-
nes vänskap och tillgifvenhet, att de ansåge mig såsom till-
hörande dem sjelfve. För att uppnå detta, förvärfvade jag
mig någon kunskap i deras språk, emedan jag viste, att
något^riktigt hjertligt förhållande aldrig skulle uppstå emel-
lan mig och landtbefolkningen och att jag aldrig skulle
fullt lära känna den samma, om vi icke kunde samtala med
hvarandra.

För att skaffa mig fullständig kännedom om landen
for jag icke efter någon på förhand uppgjord plan, utan
reste härs och tvärs och på olika tider af året, än från
Östersjön till Ishafvet, än från vester till öster. Jag har
berest hela kusten från Haparanda till Norges nordostligaste
punkt — en vagsträcka af 5,150 kilometer — och större
delen deraf både sommar och vinter. Dessutom har jag
farit på nästan alla vikar och fjordar, hvilka tillsammans
hafva en längd af 4,800 kilometer. »



VI

Jag har i detta arbete inryckt en kort framställning
af den förhistoriska tiden och vikingaåldern, hvarvid jag
betjenat mig af de svenske och norske fornforskarnes nya-
ste arbeten om dessa tidsskeden och af de senast utgifna
planschverken. Jag har låtit denna skildring följa, emedan
genom de forntida minnesmärkena mycket ljus sprides öf-
ver karaktären och sederna hos de nuvarande invånarne,
hvilka sannolikt äro de mest sjelfständiga, redbara och
rättsinniga bland Europas folk.

Jag har endast stödt mig på mina egna, personliga
iakttagelser, och läsaren kan vara förvissad, att skildrin-
garna af de bland folken rådande bruken icke äro gjorda
efter hörsagor, utan efter mina egna ögons vittnesbörd.
Med afseende på vetenskapliga frågor har jag vändt mig
till landens anseddaste auktoriteter.

Illustrationerna äro till största delen — porträtten alle-
sammans — gjorda, efter fotografier, som tagits uteslutande
för detta verk. De som framställa vinterscener i Lapp-
land äro utförda af en svensk konstnär, herr Hasse Berg-
man, hvilken rest i denna del af Sverige.

Boken har fått sin titel efter en af de märkligaste na-
turföreteelserna i nordligaste delen af dessa land, en natur-
företeelse, som jag många gånger med undran och beun^
dran skådat.

Jag framlägger härmed detta verk inför allmänheten i
den förhoppning, att hon måtte dela mitt intresse för Skan-
dinavien och dess folk.

Newyork, Februari 1881

f^AUL B. Du Chaillu.
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MIDNATTSSOLENS LAND.
,-0.-*~

1 KAPITLET.
Den skandinaviska halföns utseende.

i-ögt upp i den isiga norden ligger ett fagert land.
Det är härliga nejder med snöhölj da, ståtliga, djerft
sig resande berg, djupa, trånga, skogklädda dalar,
vindsopade högslätter och sluttningar, vilda bergpass,

klara, romantiska sjöar, omätliga björk-, gran- ock furu-
skogar, i kvilkas enslighet den rastlösa menniskoanden
så att säga vaggas till ro, vidsträckta, storartade jöklar,
som hvad storleken beträffar annanstädes i Europa sakna
motstycke, fjordar, hvilka skära djupt in i landet och om-
gifvas af en storslagen natur, otaliga bäckar, under hvil-
kas vandring mot hafvet ljus och skugga vexla på det
kristallklara vattnet allt efter solstrålames skiftande spel
och som på sin färd bilda oräkneliga kaskader och forsar
samt fylla luften med sin sorlande musik, och alfvar och
åar, som under sitt ilande lopp från höjderna nedstörta i
afgrunderna i praktfulla vattenfall, så hvita, klara och ögon-
fägnande att åskådaren aldrig tröttnar att betrakta dem.
De förefalla honom som en tsollsyn, på hvars verklighet
han knappast vågar tro. Ofantliga kala och öde landsträc-
kor, kärr och moar samt åsar, hvilka senare som oftast
äro öfversållade med rullstenar, som mångenstädes ligga
uppstaplade i stora massor, bilda en skarp motsats till
allt detta och göra på främlingen ett intryck af ödslighet,
från hvilket han förgäfves söker värja sig. Vid haf och
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sjö, på kullar och bergsluttningar, vid floder och i glän-
tor visar sig äfven mången tjusande utsigt, så täck och
romantisk, att man med glädje låter blicken dröja vid
den samma. Och fruktbara bergskjusor, af skogar och klip-
por omgifha dalar, gårdar och stugor, kring hvilka ljus-
håriga barn leka, samt större och mindre sträckor odlade
fält förete anslående taflor af stilla lugn och trefnad.

Sådana äro de kännetecknande dragen hos den skan-
dinaviska halfön, hvars kuster merendels äro dystra och
vilda. Norges natur är långt mera storartad och maje-
stätisk än Sveriges, men vissa delar af Östersjökusten er-
bjuda dock hänförande taflor.

I nordligaste delen af detta land skiner solen från
de sista dagarne i Maj till slutet af Juli både dag och
natt på fjäll, fjordar, alfvar, sjöar, skogar, dalar, städer,
köpingar, byar, åkrar och gårdar, och för den skull kunna
Sverige och Norge kallas "midnattssolens land". Medan
denna oafbrutna dag varar synas aldrig stjernorna och
månen har en blek färg samt sprider icke något sken
öfver jorden. Sommaren är kort och tillåter nätt och
jemt blomstren att spira upp, blomma och vissna bort,
samt landtmannen att berga sin skörd, som för öfrigt ibland
förstöres af frosten redan under nyssnämda årstid. Några
få veckor sedan midnattssolen upphört att lysa blifva da-
garne hastigt kortare och i midten af Augusti varder luf-
ten kylig och nätterna kallare, ehuru solen skiner varmt
om dagen. Derefter gulnar gräset och löfven skifta färg,
vissna samt falla af. Svalorna och andra flyttfåglar draga
till södern. Skymningen infinner sig åter; stjernorna tän-
das den ena efter den andra och tindra klart på det blek-
blå himlahvalfvet; månen uppträder åter som nattens her-
skare samt upplyser och förlänar lif åt den skandinaviska
vinterns långa och mörka dagar. Slutligen kommer den
tid, då solen helt och hållet försvinner. Himmelen flam-
mar i lågande ljus och månen samt stjernorna blekna för
norrskenets glans.

Skandinavia, huru ofta har jag icke vandrat på dina
snöklädda berg och höjder, i dina dalar, öfver dina islagda
sjöar och floder samt tyckt mig, då nordens snabba dra-
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o-are, renen, flög framåt, höra en röst som hviskade till
mig: "Du bar varit i många land, der ingen vinter råder
och der blomstren stå i flor hela året om, men har du
någonsin skådat sådana praktfulla nätter som dessa?" Och
tyst svarade jag: "Aldrig, aldrig!"

Detta land, som omfattar nära sexton breddgrader,
bebos hufvudsakligen af en ljushårig, blåögd, tapper, enkel,
ärlig och godsint folkstam. Den utgöres af afkomlingar
från nordmännen och vikingarne, hvilka i forna dagar, då
Europa låg fjättradt i slafveriets bojor, voro de enda fria
och sjelfständiga folk i denna verldsdel. De styrdes efter
lagar, som de sjelfva stiftat, och då de lemnade sina klip-
piga och stormiga kuster för att i fjärran land kämpa och
vinna byte, voro de modet och oförvägenheten förkropps-
ligade. I de land, som de eröfrade och i hvilka de bo-
satte sig, har deras nationallynne lemnat outplånliga spår
efter sig, som framträda än i dag. För den frihet det
eger och för sitt folks manliga egenskaper — dess van-
dringslusta, kärlek till sjön och håg för eröfringar i fj ärran
land — har England att tacka uppblandningen med skan-
dinaviskt blod och det är just på grund af att invånarne
härstamma från anglo-skandinaver och icke från anglo-
saxer, som landet intagit sin framstående ställning.

Vi anträda nu vår färd. Vi skola på präktiga vägar
och genom vilda trakter resa, så väl sommar som vinter,
från ena änden af landet till den andra samt derunder
många gånger genomkorsa det från haf till haf, och vi
skola dväljas bland folket för att få en inblick i dess lif.
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2 KAPITLET.
Från London till Göteborg. -— Svensk gästfrihet. —En svensk middags-

måltid. — Besynnerliga rätter. — Jernvägsresa i Sverige. — En mön-
stermatsal. — Vackra landskapstaflor.

4é I
4 slutet af Maj 1871 for jag från Newyork till Eng-

<^j % land och strax i början af Juni lemnade jag det
>§My hotell i London, der jag tagit in, samt gick ombord
j på ångbåten som hvar vecka afgår till Sverige. Ef-
kter att hafva företagit en af dessa långa utfärder i vagn,
genom hvilka främlingen får en föreställning om den un-
derbara stadens ofantliga storlek, inträffade jag vid Mill-
wall-dockorna i lagom tid för att hoppa om bord på båten,
som just höll på att gå genom en af slussarne. Luften
var tjock och disig, och vi ångade sakta och försigtigt
nedför Thames. Floden var som vanligt ända till trängsel
uppfyld med alla möjliga nationers fartyg, som komma
från och gå till alla trakter af verlden. Vår bestämmelse-
ort var Göteborg i Sverige. Passagerarne voro få och
allesammans svenskar med undantag af mig.

Dimman tilltog och blef på natten så tät att vi löpte
fara att torna på någon af de fiskarbåtar, som till stort
antal furmos i vår väg. Den svenske kaptenen var myc-
ket artig och talade utmärkt väl engelska. Jag hörde
honom aldrig svära. Innan han satte sig till bords, böjde
han hufvudet och läste för sig sjelf en bön, hvilket jag
sedermera fann vara ett allmänt bruk i Skandinavien.

Denna del af resan gick till följd af dimman icke så
fort som vi hoppats; dessutom hörde fartyget icke till de
snabbgående. Klockan omkring 10 på söndagsmorgonen
klarnade himlen plötsligt upp och vädret blef vackert ända
till slutet af resan. På eftermiddagen fingo vi i sigte
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Jutlands låga, kala och sandiga kust; på aftonen foro vi
förbi Skagens fyr, som ligger nära Danmarks nordspets,
och blefvo vittnen till en särdeles vacker solnedgång*.
Det mörkgula färgskimmer som följde på solskifvans för-
svinnande påminde något om zodiakaljuset vid ekvatorn.
Aftonrodnadens sken var klockan 10 så starkt, att vi en-
dast kunde se Jupiter och tre andra stjernor.

Tidigt på måndagsmorgonen kommo vi i sigte af den
kala, klippiga kusten. Inom kort ångade båten uppför
Göta älf. och klockan 5 lågo vi efter tre dagars resa vid
en af Göteborgs kajer. Sedan våra saker blifvit under-
sökta af tulltjenstemännen, tog jag in på hotell Göta käl-
lare, hvilket är det bästa der på platsen, men sämre än
månget med blygsammare anspråk i mindre svenska städer.
Göteborg är den andra staden i ordningen i Sverige och
landets förnämsta sjöstad. Det har en folkmängd på 76,000
personer och ligger vid vestkusten på 57° 42 n. Hvad
som genast gjorde ett godt intryck på mig var den snygg-
het som rådde öfverallt. Kanalerna, som stryka fram midt
igenom gatorna, erinrade mig om några af de holländska
städerna, men husens bygnadssätt var afgjordt franskt,
alldenstund det stora flertalet af befolkningen bor i hyrda
våningar. Villorna voro deremot uppförda i engelsk stil.

Jag hade erhållit rekommendationsbref af svensk-
norske ministern i Washington, herr Stenersen, och under
mitt uppehåll i London hade jag ytterligare fått sådana
af förre konsuln i Newyork samt af andra vänner. Ett
bland brefven var stäldt till ett af de förnämsta handels-
husen i Göteborg. Den äjdre af firmans delegare, herr
W., var medlem af riksdagens Första -kammare. Bolags-
männens vänlighet och belefvenhet samt det lugna, flärd-
fria sätt, hvarpå de sökte vara mig till hjelp, gjorde på
mig ett ytterst angenämt intryck. Den förträffliga engel-
ska, de talade, blef särdeles behaglig genom deras mjuka
uttal. De sade: "Välkommen till Sverige! Välkommen
till Skandinavien!"

Från Göteborg kan man färdas till Stockholm på tre
sätt, nämligen med, jernväg — hvartill åtgå tolf timmar
— till sjös eller med skjuts. Om den resande kan för-



8 MIDNATTSSOLENS LAND.

foga öfver sin tid, är kanal- och sjö-vägen att föredraga.
Den tager visserligen två eller tre dagar, men lemnar den
resande ett förträffligt tillfälle att se landet utan att blifva
uttröttad, och de flesta ångbåtarne äro mycket bekväma.

"Ni får lof att äta middag hös mig", sade den äldste
brodern i firman, ty ni kan icke resa förrän i morgon
bittida. Det går blott ett tåg om dagen till Stockholm."
På sådant sätt fick jag genast vid min ankomst till den
skandinaviska jorden erfara prof på befolkningens gästfrihet.

Vi åto middag klockan tre e. m. och jag kom, ehuru
för sent, under fund med att man bör vara klädd i frack
och hvit halsduk äfven om middagen serveras så tidigt
på dagen samt att svenskarne i afseende härpå äro mycket
nogräknade. Jag hade äran att föra värdinnan till mat-
salen. I Sverige föregås middagen ständigt af ett "smör-
gåsbord", som består af en mängd besynnerliga anrätt-
ningar, på hvilka svenskarne sätta stort värde.

Jag fördes till ett litet bord, det s. k. smörgåsbordet,
omkring hvilket vi alla skockade oss och hvarpå man upp-
dukat rökt renkött, skuret i små tunna skifvor, rökt lax
med förlorade ägg, färsk, rå, i skifvor skuren lax, kallad
graflax, på hvilken man ungefår en timme förut strött
salt, hårdkokta ägg, kaviar, prinskorf, en sorts ansjovis
som fiskas på vestkusten, rå, saltad norsk sill, öfvermåttan
fet och skuren i små stycken, sillsalat, gjord af inlagd
sill, små stycken kokt kött, potatis, ägg, rödbetor och rå
rödlök samt kryddad med peppar, ättika och olja; vidare
fans det rökt gåsbröst, gurkor, mjukt råg- och hvete-bröd
skuret i tunna skifvor, knäckebröd — en sorts utkafladt
hårdt bröd, bakadt af groft rågmjöl och försatt med kum-
min — siktadt bröd, mycket tunt och bakadt af finaste
siktadt mjöl, smör, gammal ost — den skarpaste ost man
kan äta — och kumminost, och slutligen stodo der tre
kristallflaskor, innehållande olika slags bränvin, nämligen
renadt, som tillverkas af råg eller potatis, pomerans, som
är en smula sött och tillverkas af renadt med en tillsats
af skarp pomeransolja, samt finkelbränvin eller icke renad
sprit. Omkring flaskorna stodo små, fina glas. Herrarne
i sällskapet togo sig såsom aptitsretare en sup af den ena
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eller andra sorten. Anrättningar och drycker förekommo
mig lika besynnerliga. Det hela var smakfullt ordnadt på
en snöhvit duk. Tallrikar, knifvar, gafflar och serveter
voro platserade som vid en "collation" *) och man åt stå-
ende. Då jag som gäst anmodades att taga först, viste
jag icke huru jag skulle bära mig åt. Värdinnan, som
märkte min förlägenhet, kom vänligt till min undsättning
och serverade sig sjelf först. Hon tog* en bit bröd, på
hvilken hon bredde smör, och utvalde med gaffeln några
godbitar. Jag samtalade med värden, men gaf under tiden
noga akt på henne, för att lära mig huru jag skulle bära
mig åt. Knifvar och gafflar användes på vanligt sätt.
Jag började med smör, bröd och renkött, hvilka saker
voro goda och då jag såg att alla de öfriga med välbehag
njöto af graflaxen, beslöt jag att pröfva huru den smakade
samt tog mig en bit. Jag hade emellertid knapt fått den
i munnen förrän jag, ehuru för sent, ångrade försöket. Det
läns ingen möjlighet att undkomma och jag måste äta upp
hvad jag tagit. Det började kvälja mig, men det enda jag
hade att göra var att svälja. Ett litet glas renadt, som
jag drack omedelbart derpå, räddade mig. Jag förnyade
icke den dagen försöket att äta graflax och gjorde ej hel-
ler om det på. mången god dag. Den rökta laxen var
vida bättre än graflaxen, men i alla fall elak nog*. Sill-
salaten, som anses för en stor läckerhet då sillen är fet,
smakade bra och åtskilliga andra saker tyckte jag mycket
om; i synnerhet var det rökta gåsbröstet förträffligt. Al-
drig kan jag förgäta mitt första intryck af den råa laxen.
Sedermera blef jag särdeles förtjust i sillsalat och sanningen
att säga äfven i alla andra anrättningar som bruka framsät-
tas på ett smörgåsbord med undantag dock af graflax, som
jag nu visserligen kan förtära men af hvilken jag såsom
jag allvarligt fruktar aldrig kan lära mig att njuta.

Smörgåsen var emellertid blott ett förspel till mid-
dagen — en aptitsretare. Vi begåfvo oss till ett stort
bord strax bredvid och satte oss vid det samma. Heders-
platsen till höger anvisades mig*. Maten och vinerna voro

Ö. a.*) "Gående" middag eller supé.
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de samma som i alla andra land. Vid måltidens början
välkomnar värden sin gäst med ett glas vin, hvarpå gä-
sten bugar sig för värdinnan och för värden. Under mid-
dagens lopp buga sig värd, värdinna och gäster med gla-
set i hand för hvarandra samt dricka sitt vin. Det är
seden att hvarje herre ledsagar det fruntimmer, han fört
till bordet, tillbaka till salongen, der samtliga gästerne,
enligt det vackra och alltid följda bruket, taga värdinnan
i hand och säga: "Tack för maten", på hvilka ord hon
svarar: "Välbekommet". Likadant gör man med värden,
hvarefter föräldrarne på samma sätt tackas af barnen,
hvilka från de tidigaste åren fått, lära sig att vara erkän-
samma mot dem som sörja för deras uppehälle. Så följer
ett allmänt utbyte af höflighetsbevis, hvarvid gästerna ofta
taga hvarandra i hand och buga sig. Sedan förflyter en
tämligen lång stund under samtal innan kaffet serveras.
Jag begrep icke meningen med dessa handtryckningar och
följaktligen hvarken tackade eller tog i hand. Sålunda
hade jag redan första dagen gjort mig skyldig till två för-
seelser: jag hade infunnit mig vid middagen utan att vara
klädd i frack och jag hade icke tackat för den gästfrihet
jag åtnjutit.

Som vädret var härligt föreslogs en promenad. "Ni
får lof att se vår lilla park", sade värden och värdinnan.
Det loftal de höllo öfver detta förlustelseställe *), var icke
öfverdrifvet. Det är göteborgames älsklingsplats om somma-
ren. Anläggningen med sina bland buskar och längs strän-
derna af en liten å sig slingrande gångar och med sina i rik
mängd öfverallt förekommande blommor var smakfull. En
liten inträdesafgiffc erlades. Åkdon insläptes ej. Våren
sades vara försenad åtta eller tio dagar, men hagtornen
hade dock börjat blomma och syrenerna, äppleträden och
hästkastanjerna stodo i fullt flor. Popplarna, almarna och
lindarna likaså; ekarna höllo just på att slå ut, gräset var
grönt och det hela erbjöd en täck tafla. len midt i par-
ken belägen paviljong spelade en god musikkår; skaror af
tama sparfvar kvittrade rundt omkring; i skuggan af trä-

Ö. a.*) Göteborgs trädgårdsförening.
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den vandrade, sutto, pratade hundradetals besökande eller
intogo förfriskningar vid de för sådant ändamål afsedda
borden samt utbytte de för detta folk så kännetecknande
höflighetsbetygelserna.

På sådant sätt förflöt första dagen af min vistelse i
Skandinavien. Den högst älskvärda familj, hvars gäst jag-
varit, affordrade mig ett löfte om besök vid min återkomst
till staden.

Jernvägen från Göteborg till Stockholm ar bygd af
staten och står under dess förvaltning. Den utgör hufvud-
vägen från vester till öster och förenar norra och södra
Sverige med hvarandra samt står i förbindelse med andra
punkter i landet och med Kristiania. Denna och den stora
södra stambanan äro de förnämsta stråkvägarne i Skan-
dinavien.

Följande morgon (13 Juni) klockan 6 var jag på väg*
till Stockholm som ligger 458 kilometer från Göteborg.
Vagnarna äro lika med dem som brukas i Europas alla
öfriga land. Hvarje resande får kostnadsfritt medföra en-
dast sjuttio skålpund resgods *) och den betalning som må-
ste erläggas för öfvervigt är ganska hög. Jag fick ej
taga mitt gevär med mig i kupeen, emedan det stred mot
ordningsreglerna, hvarför det måste göra mina öfriga saker
sällskap. Sedan jag lemnat Göteborg påminde landet mig
understundom om Amerika. Mångenstädes var det kalt
och bergigt. Åkerfälten omgifvas på somliga ställen af
stenmurar alldeles lika dem man vanligen får se i Ame-
rika; på andra ställen åter voro de inhägnade af gärdes-
gårdar. Små sjöar, skogsdungar, odlade fält och präktiga
ekar flögo efter hvartannat förbi. Bondgårdarne voro röd-
målade. Då vi kommo inåt landet, der växtligheten syn-
barligen var försenad, blef naturen allt mera och mera
äkta svensk. Låglända, kala, ofruktbara trakter, nakna
granithöjder, som buro vittnesbörd om isperiodens verk-
samhet, samt tall-, gran- och björk-skogar omvexlade med
odlingsbar mark, kärr och vidsträckta moar, och här och

*) Numera blott 25 kilogram. Ö. a.
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der framstucko sandfläckar, som voro täckta med rullsten
eller bevuxna med förkrympta träd.

Jernvägen är, under inseende af personer anstälde i
statens tjenst, bygd af de bästa material och mycken
omsorg har synbarligen nedlagts vid arbetet. Största spar-
samhet iakttages äfven i fråga om småsaker. Högar af
skrotjern lågo uppstaplade utmed linien. Allt odugligt jern
tillvaratages nämligen i och för omsmältning. Till och
med maskinernas och vagnshjulens smörjning sker på så-
dant sätt att man söker förekomma oljeförlust till följd af
drypning. Stationerna äro förträffligt underhållna och på
framsidan af hvar och en står dess namn rnåladt med
stora bokstäfver tillika med uppgift om afståndet från
Stockholm och Göteborg. Nästan alla omgifvas af plan-
teringar, och bekvämligheterna till de resandes tjenst äro
beundransvärdt väl ordnade. Jernvägstjenstemännen äro

ytterst tillmötesgående. Stationsinspektorerne, konduktö-
rerne, stationskarlarne och öfrige betjente visa sig alltid i
uniform. Ungefär hvar fjerdedels mil finnas små röda
stugor uppförda, som äro numrerade i ordningsföljd och be-
bos af banvaktare. Dessa senares göromål består i att åt
hvartdera hållet från sin egen stuga gå halfva vägen till
den närmaste för att se efter, om allt är klart. Vid alla
större vägöfvergångar står äfvenledes en banvakt. Staten
har nämligen ålagt vederbörande att till förekommande af
olyckor iakttaga alla nödiga försigtighetsmått.

På eftermiddagen stannade vi vid Katrineholms sta-
tion, ett af de bästa matställen på någon bana i Sverige.
Då jag hörde ropet: "Tjugu minuters uppehåll att äta
middag", störtade jag ur vagnen och rusade till matsalen,
ty den skarpa luften hade gjort mig hungrig. Mina er-
farenhetsrön från jernvägsresor i Amerika föllo mig* dess-
utom i minnet och jag* höll det icke alls för osannolikt
att med de tjugu minuterna i sjelfva verket blott mena-
des tio; deraf min brådska. Då jag inträdde i salen, skäm-
des jag emellertid öfver att på sådant sätt hafva knuffat
mina reskamrater. Der inne rådde lugn och stillhet, och
allting var väl ordnadt samt snygt. Öfverraskad af det
för mig nya i skådespelet stannade jag för att betrakta
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det samma. Midt i ett stort rum med fullkomligt rent

golf stod ett stort, med en snöhvit duk täckt bord, på
hvilket en mängd lockande saker voro framsatta, såsom
stor insjöfisk, rostbiff, 1-amkött, kyckling, soppa, potatis,
färska grönsaker, olika sorters bröd, puddingar, geléer, söt
mjölk, grädde, smör, ost och den alltid förekommande sur-
mjölken, som många åto före soppan. Maten var väl la-
gad och kötträtterna voro alldeles varma, emedan de ögon-
blicket förut tagits ur spisen. Trafvar med uppvärmda
tallrikar stodo i beredskap för de resande, knifvar, gafflar
och serveter lågo till hands. Det hela såg så trefligt,
gladt och aptitligt ut att man kunde tro det vara fråga
om en festmiddag för ett enskildt sällskap. Restauratrisen
hade på telegrafisk väg underrättats om tiden för vår an-
komst och tågen äro punktliga, så vida de icke hindras
af snöyra eller olyckshändelser. Jag var särdeles intres-
serad af att gifva akt på de resandes uppförande. Ingen
oordning egde rum. De gingo omkring midtbordet och togo
för sig af de rätter, som de tyckte bäst om samt satte
sig, sedan de försett sig med knifvar, gafflar, skedar och
servetter, vid små marmorbord, som stodo här och der i
rummet. Så snart de ville ånyo förse sig* med någonting,
reste de sig och betjenade sig sjelfva. Jag* lade i synner-
het märke till den måtta, som alla iakttogo. Ingen tog
för sig mera än han skulle hafva gjort vid en enskild
persons bord och hvar och en syntes tänka på att hans
granne också möjligen kunde tycka om den rätt, af hvil-
ken han sjelf höll på att taga sig. Emedan försäljning
af spritdrycker vid jernvägsstationerna är förbjuden af sty-
relsen, kunde man endast få öl eller lättare viner, som
serverades af nätta och flinka unga flickor. Ur en stor
behållare, som stod på ett bord, försågo de resande sig
sjelfva med kaffe; mjölk erhöll man kostnadsfritt.

Då middagen var slut och de utsatta tjugu minuterna
förflutit, gingo vi fram till en disk för att erlägga betal-
ning, hvilken mottogs af flickorna. Priset för den för-
träffliga måltiden jemte kaffe var 1 krona 25 öre — nu-
mera är det 1 kr. 75 öre — hvartill kommo tjugufem öre
för en halfbutelj öl. Jag lade märke till att hvarje gästs



14 MIDNATTSSOLENS LAND.

uppgift rörande den mängd vin eller öl han förtärt utan
vidare togs för god och ingen stod vid dörren för att öfva
kontroll. Då jag lemnade matsalen, kände jag mig mer
än någonsin intagen af det goda uppförande som folket
vid hvarje tillfälle iakttager.

Redan innan vi hunno till Katrineholm hade naturen,
under det jernvägen löpte utefter en smal, pittoresk sjö,
hvars stränder voro bevuxna med ek, gran, tall och björk,
blifvit allt vackrare och vackrare. Några af ekarne med
sina lummiga grenar utgjorde i sanning högst karaktäri-
stiska drag i taflan. När vi nalkades Sparreholm, blef
landskapet ännu härligare; bördiga fält, lunder, skogar,
sjöar och strömmar flögo förbi oss i snabb följd samt bil-
dade ett förtjusande panorama. Klockan 6 anlände vi till
Stockholm och strax efter min ankomst hade jag vid Gu-
staf Adolfs torg fått mig en bekväm bostad i hotell Ryd-
berg, der jag från mina fönster hade en ståtlig utsigt till
det kungliga slottet och hufvudstadens lifligaste del.

Följande morgon öfverraskades jag af att uppassaren
lade en räkning på mitt bord och jag drog helt naturligt
den slutsatsen att jag skulle betala hvar dag. För den
skull ville jag gifva honom det nödiga beloppet, men han
vägrade mycket höfligt och under många ursäkter att mot-
taga penningarna samt förklarade att man här brukade
dagligen lemna gästen en räkning, som tillika innehåller en
uppgift på huru stor skulden var föregående dag, allt i
afsigt att misstag genast skola kunna rättas. Detta goda
bruk befäste ytterligare den förmånliga tanke jag bildat
mig om folket och fördelaktigt vore, om det vunne efter-
följd hos hotellegare i andra del^r af Europa.

Mitt första besök gälde amerikanska beskickningen,
der jag varmt välkomnades af ministerresidenten general
C. C. Andrews från Minnesota. Ingen har på ett mera
hedrande sätt utomlands representerat Förenta staterna.
Under de sju år han vistades i Sverige vann han invånarnes
aktning och få främmande representanter hafva efterlemnat
så många vänner och ett så angenämt minne. I likhet
med mig* är han en stor beundrare af Skandinaviens folk.
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3 KAPITLET.
Stockholm. — Första intrycket. — Förtjusande fruntimmer. — Folkets höf-

lighet och sällskaplighet. — Lifvet utomhus. — Härliga omgifningar.
— Parker. — Djurgården. — Bosendal. — Söndagen. — En lärdoms-
anstalt. — Offentliga inrättningar och samlingar. — Skolor.

"^"

O] %4>et intryck det fagra, härliga Stockholm gör på den
_N _s% resande då han en klar Junidag anländer till det
<^}vy/ samma är tjusande. Delvis bygd på åtta, genom
-;

° broar förbundna holmar, hvilka ligga i den korta
I ström, som bildar Mälarens utlopp, har staden ett roman-

I tiskt läge, som är fullkomligt olikt alla andra hufvudstäders.
Det stora slottet, de Öppna platserna, trädgårdarne,

O biblioteken, de vetenskapliga inrättningarna, skolorna, kyr-
korna, stoderna, broarna, de präktiga kajerna, som bilda
det vackraste draget i stadens fysionomi och vid hvilka
fartyg* ständigt hålla på att lasta eller lossa, de många
små ångsluparne, som göra samma tjenst som omnibussar
och frakta folk från den ena holmen till den andra eller
till fasta landet, de vittnesbörd om samhällets blomstring
och förträffliga kommunalstyrelse, hvilka man öfverallt på-
träffar, allt detta i förening gör Stockholm till en af de
angenämaste städer i Europa.

Mälaren är omkring 120 kilometer lång och uppfyld
med öar och holmar, hvilkas antal uppgår till mera än
fjortonhundra. Ångbåtar och segelfartyg plöja på väg till
och från hafvet dess vågor. På stränderna, i hvilka djupa
vikar skära in, omvexla städer, byar, kyrkor, ruiner, herr-
och bond-gårdar, gamla slott, och moderna villor med än-
gar, vilda och tysta skogar, klara strömmar samt ofantliga
klippmassor. Östersjön å sin sida banar sig väg mellan
en skärgård och bildar en tjusande fjord, som företer den
svenska naturens hela karaktäristiska skaplynne. Stock-
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holm upptager en betydlig yta till följd af sina torg,
parker och rymliga kajer, skilda af breda vatten, som
i snabt lopp framila mellan holmarne. Många af gatorna
äro smala och sakna trottoarer samt äro dessutom lagda
med otuktad sten, illa dränerade och i midten eller vid
sidorna försedda med rännstenar i stället för trummor.
Det oaktadt är staden snygg. De flesta husen äro höga
och rappade samt påminna om husen i det gamla Paris;
somliga kvarter prydas dock af vackra bygnader. Till
och med på några af hufvudgatorna äro trottoarerna så
smala att man enligt bruket håller sig på den venstra
för att undvika allt för stor trängsel; skulle man hän-
delsevis befinna sig på oriktig* sida skyndar man att rätta
sitt misstag. Den äldsta stadsdelen är bygd på Stads-
holmen *), der det kungliga slottet höjer sig högt öfver de
omgifvande husen. Det är en stor och ädel bygnad, som
bland annat inrymmer en präktig tafvelsamling samt en
stor mängd märkliga och sällsynta föremål; i grannskapet
äro några af de ruskigaste och smalaste gatorna i Stock-
holm belägna och i denna stadsdel finnas ytterst få en-
skilda bygnader, som äro vackra. Befolkningen använder
sällan mera än en tiondedel eller högst en sjettedel af
sin inkomst till hyra och endast få bebo eget hus. Fler-
talet bor, liksom på fastlandet, i hyrda våningar och en-
dast i de förnämligare husen finnes portvakt. Alldenstund
icke några namnplåtar, som tillkännagifva hvar hyresgä-
sterna bo, finnas uppsatta vid ingången, är främlingen ofta
tvehågsen hvart han skall vända sig för att råka den
person han vill besöka. Operan har en särdeles förträff-
lig orkester, som skulle hedra London eller Paris, Berlin
eller Wien. De flesta teatrarna äro merendels stängda
under sommaren. I Stockholm finnas flera förlustelseställen,
till hvilka trädgårdar eller parker höra, och det är en out-
tömlig källa till nöje att strofva omkring i de senare un-
der det att man lyssnar till musikens toner och betraktar
folkskarorna.

*) De åtta holmarne, på hvilka staden delvis är bygd, heta Kungs-
holmen, Kiddarholmen, Helgeandsholmen, Stadsholmen, Skeppsholmen, Ka-
stellholmen, Strömsborg och Djurgården.
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Kungsträdgården är ett präktigt torg med stora träd
och en mängd olika sorters blommor samt prydt med en
vacker springbrunn och bronsstoder af Karl 12 och Karl
13. Berzelii park är en intagande plats, der en stånd-
bild i kroppsstorlek af den fräjdade kemisten, till hvilkens
ära parken fått sitt namn, är upprest. Den med blom-
mor och träd prydda Strömparterren har ett förtjusande
läge vid foten af Norrbro, och strömmen framilar i snabt
lopp på hvardera sidan om den samma. Ingen främling bör
underlåta att besöka den höjd som kallas Mosebacke, från
hvars öfversta del man eger den härligaste utsigt öfver sta-
den och dess omgifningar.

Flera hotell med väl möblerade och bekväma rum
finnas och prisen i de samma äro måttliga. Det nyaste,
Grand Hotel, ligger icke så väl till som Rydberg, men är
det enda som är försedt med hiss- och bad-inrättning. I
de enskilda husen finnas sällan badrum och befolkningen
måste, liksom i de flesta europeiska städer, gå till de of-
fentliga badanstalterna för att få sina kroppar tvagna.
Anda tills nyligen var det urmodiga sättet att bära upp
vattnet i husen rådande.

Under det främlingen vandrar på gatorna, tilldraga
sig* en mängd skyltar, på hvilka står: "Rum för resande",
hans uppmärksamhet och väcka förvåning hos den med
språket obekante amerikanen eller engelsmannen, som tror
att dessa ställen äro krogar (rum shops). De äro ju emel-
lertid någonting helt annat. Svenska resande som besöka
staden taga af ekonomiska skäl i. allmänhet in på de
samma.

Motsatsen mellan Göteborg och Stockholm såsom af-
färsstäder är i ögonen fallande. I den förra staden äro
köpmännen punktligt till finnandes i sina affärslokaler
under kontorstimmarne, men i den senare stå handlandena
ofta icke att träffa under nämda timmar och månge bland
dem tillbringa en betydlig del af sin tid på kaféerna.

Många bodar egas af kvinnor, som sköta sin affär
utmärkt väl och äro mönster af sparsamhet samt helt och
hållet sjelfva försörja sig och sin familj. I andra bodar
åter äro hustrurna och döttrarna sina mäns eller bröders
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biträden. Kortligeu, så vida familjen icke är rik, bidra-
ger hvarje medlem af den samma till dess underhåll.

Jag öfverraskades af den snygghet som rådde i den
lägre handelsklassens och öfrige småborgares bostäder. Alla
sökte de att uppehålla det yttre skenet och i allmänhet
hade de någon förfriskning — antingen en kopp kaffe
eller ett glas vin — att bjuda vänner och besökande på.

De bättre fruntimren i Stockholm, och för öfrigt i
hela Sverige, hafva ett verkligt förtjusande sätt. De för-
näma och rika unga flickorna erhålla icke blott en vidsträckt
bildning, utan de få äfven lära sig att i klädsel och upp-
trädande iakttaga enkelhet, en sak som de ock ådagalägga,
då de blifvit fullvuxna. Denna enkelhet förlänar deras
skick en den angenämaste prägel af anspråkslöshet och
belefvenhet. Hvilken deras samhällsställning än må vara*
nyttja dock de svenska fruntimmerna mycket litet smyc-
ken och endast af enklaste slag. Sidenklädningar bära
de högst sällan och i allmänhet först sedan de,gjort sitt
inträde i sällskapslifvet.

Den lilla fåfängan att bära ordnar utgör en af de
svagaste sidorna hos svenskarne och för öfrigt hos alla
andra europeiska nationer med undantag af den engelska.
Militärerne äro öfverdrifvet betagna i att vid alla möjliga
tillfällen bära uniform. På en engelsman eller amerikan
är första intrycket att landet har en despotisk styrelse-
form och att den civila makten, om också icke till nam-
net dock i sjelfva verket, är underordnad den militära.
Lyckligtvis suckar icke landet under en sådan förbannelse.
Press- och yttrande-frihet äro icke belagda med hämmande
bojor Förslag till upphäfvande eller ändring af lagarne
kunna fritt dryftas och dessa senare äro af den beskaffen-
het att en medborgares fri- och rättig-heter icke kunna
godtyckligt och egenmäktigt kränkas af konungen eller
någon annan myndighet. Någon hemlig polis finnes icke,
annat än den som behöfves i och för brottslingars gri-
pande. Friare folk än skandinaverne finnes icke i Europa.
Pass fordras icke af någon, vare sig att han ankommer
rill landet eller reser från det samma.



FOLKETS HÖFLIGHET OCH SÄLLSKAPLIGHET. 19

De bättre folkklasserna i städerna buro sorg efter den
aflidna drottningen som bevis på sin vördnad för hennes
minne. Fruntimmernas drägt var svart med hvit krage och
hvita manschetter samt hvitt bröstkrås. Ett hvitt förkläde
bäres äfven och handskarne måste vara svarta. Nästan alla
herrar hade ett svart flor omkring hatten och svarta hand-
skar samt svart halsduk, och några voro klädda i full
sorgdrägt.

Ett bland de mest utmärkande dragen för Stockholm
är invånarnes glada och belåtna utseende. På gatorna
helsa bekanta ständigt på hvarandra. Å herrames sida
sker detta derigenom att de taga af sig hatten samt göra
särdeles behagfulla bugningar; de hafva sina hufvuden
obetäckta till och med under det de tala med den allra
anspråkslösaste kvinna.

Utomordentlig artighet och vänlighet äro nationaldrag
som i lika mått finnas hos alla samhällsklasser; den fattige
helsar den rike och den rike den fattige. Till och med
tjensteflickorna hafva ett fint sätt. De behandlas med
aktning och mellan dem och deras husbondefolk eger ett
vänskapligt förhållande rum.

Jag förvånade mig öfver att då jag mötte fruntim-
mer, med hvilka jag var bekant, de icke medels en nig-
ning visade att de kände igen mig, men jag fick sedan
veta att en herre, enligt hvad bruket ovilkorligen fordrar,
måste helsa först. Jag hade således varit ohyfsad utan
att veta derom.

Med afseende på etiketten äro svenskarne mycket
noggranna. En främlings besök besvaras alltid följande
dag. Såsom nation äro de det artigaste folk i Europa.
De göra icke mycket väsen, men underkasta sig ofta en
hel hop besvär för att kunna vara en främling till tjenst.

Karaktäristisk är den sällskaplighetsanda som råder
inom alla samhällsklasser. Man får å utvärdshusen se
hela familjer eller en mängd vänner äta middag tillsam-
mans och i parkerna roa sig grupper af lustvandrande.
Köpmännen inbjuda sina bekanta att tillbringa dagen på
sina blygsamma villor, hvilka skåda utöfver sjöns eller
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fjärdens vatten och ofta utgöra skådeplatsen för enkla och
anspråkslösa nöjen.

När ett stort sällskap är bjudet till middag, äta gä-
sterna antingen stående eller ock sätta de sig tillsammans
med sina förtroligare vänner i ett trefligt hörn i något af
rummen eller på verandan. Frun i huset och hennes
döttrar fullgöra sina pligter som värdinnor med tjusande
behag* och anspråkslöshet. Ån servera de en gäst, än upp-
mana de en annan att gå fram till bordet och taga mera.
Merendels hålles ett eller annat tal, i det värden föreslår
skålar för en eller flera af gästerne. Dessa middagar haf-

ÄraAra den fördelen att vara jemförelsevis fria från tvång.
Enligt bruket bugar sig vid måltidens slut heders-

gästen eller den som innehar den förnämligaste samhälls-
ställningen och föreslår i några få ord värdens och vär-
dinnans skål.

Det fins knappast en svensk, som gör anspråk på
någon grad af bildning, hvilken icke talar åtminstone ett
eller vanligare två främmande språk. Om han under ti-
dernas lopp glömt att tala dem flytande, kan han dock
vanligen läsa och ofta äfven skrifva dem. Näst ryssarne
äro svenskarne det språkkunnigaste folk i Europa.

Ehuru den diplomatiska skriftvexlingen sker på franska
och många personer i de högre kretsarne tala detta språk
bättre än andra främmande tungomål, såg jag dock att engel-
ska och tyska mera studerades bland det uppväxande slagtet.

Sommaren är lämpligaste årstiden att besöka staden.
Juni månad — särskildt de två sista veckorna — är den
angenämaste tidpunkten på året, emedan många ännu icke
hafva farit till landet och invånarne då så mycket som
möjligt njuta af det vackra vädret. Rik och fattig* till-
bringa sina lediga stunder ute, och på eftermiddagarna samt
på aftnarna äro parkerna och förlustelseställenas trädgår-
dar ända till trängsel besökta. Goda musikkårer spela,
och främlingen eller stadsbon sitter, under det han lyssnar
till tonerna, vid småbord, der öl, kaffe, sodavatten, sveusk
punsch och andra förfriskningar serveras. Hela familjer
— fader, moder, barn, farbröder, tanter, kusiner och vän-
ner — tillbringa många af sina aftnar på dessa ställen.
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Alla äro välklädda och man får derstädes icke se några
utbrott af råhet eller pöbelaktighet.

Då den långa vintern nått sitt slut och de norra
orterna frigöras från sin isinspärrning, blir det lifligt vid
hamnplatserna, der man då ifrigt sysslar med att lossa
och lasta fartyg* som skola afgå till Östersjöns, Botniska
vikens, S:t Petersburgs, Norges, Tysklands, Englands och
Frankrikes hamnar. Skeppsfarten på kanalerne och sjö-
arne tager åter sin början vid den varma årstidens an-
komst och ångare afgå dagligen till städerne på så väl
de södra som de norra kusterna, hvarigenom turisten så-
lunda har tillfälle att resa hvarthän han finner för godt.

Vid denna tidpunkt nå dagarne sin största längd i
södra delen af Sverige. Från 17 till 21 Juni går solen
upp i Stockholm klockan 2,3 3 f. m. och ned förstnämda
dag 9,04 e. m. samt de öfriga dagarne 9,05. Under
några dygn herskar ingen enda gång riktigt mörker utan
blott en omkring tre timmar lång skymning. Sedan min-
skas dagarne en minut på morgonen och en på aftonen
till slutet af Juli, hvarefter de fortare aftaga.

Till en början förefaller det främlingen högst besyn-
nerligt, att det icke är mörkt under natten. Vid ångbåts-
kajerna sjuder arbetet; fartyg lasta och lossa. En mängd
sjåare bringar lasten om bord. Klockan 1 på morgonen
skönjes på gatorna en märkbar minskning i de promene-
randes antal och klockan 2 ser man endast till några få
nattsölare. Invånarne ligga då alla sänkta i sömn. Jalu-
sierna äro tillslutna och rullgardinerna försigtigt nedsläpta
för att utestänga ljuset. Då och då höras från tornen
väktarnes roå, som tillkännagifva hvilken timme det är
på natten •*- ett gammalt bruk som ännu är rådande.
PolisbetjenteÄa vandra fram och tillbaka på sina pass
och några Ädater som skola aflösa en post uppväcka
med sina stef ett sällsamt genljud i gatorna. På kajerna
hålla tulltjenstemännen vakt för att se efter att icke några
försök till underslef göras. Endast der visa sig tecken
till lif hela natten igenom.

Staden har en befolkning på 174,000 personer. Han
ligger på 59° 21' n. lat. midt emot den långa breda,

*
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fjordlika arm af Östersjön som kallas Finska viken, på
hvilken man kommer till S:t Petersburg*. Ehuru Stock-
holm är beläget 55 kilometer sydligare än den ryska huf-
vudstaden, är dock dess klimat tre eller fyra grader kal-
lare om sommaren, men deremot sex eller åtta grader bli-
dare om vintern. Denna skilnad orsakas sommartiden af
vindarne som blåsa öfver Östersjön och Mälaren samt vin-
tertiden deraf att Petersburg genom sitt läge är utsatt för
de kalla stormarne från landsidan. Mycket sällan stiger
termometern i Stockholm mer än 27 grader öfver eller
faller — äfven då det är kallast — mer än 32 grader
under nollpunkten. Juli samt Augusti äro de varmaste må-
naderna och medeltemperaturen vexlar då mellan 17 och 19
grader. Årets medeltemperatur utgör 5 eller 6 grader.

De kringliggande nejderna förläna staden dess förnäm-
sta behag och äro så intagande, att man icke kan afhålla sig
från att dagen i ände genomströfva de samma såväl till lands
som sjös. Naturen är till sitt skaplynne allt igenom svensk
och idyllisk. På fjärdarnas och vikarnas stränder samt på
öarna omvexla klippor och lundar af ek, lind, alm, ask, pop-
pel, al, björk, tall, gran och andra trädslag med hvarandra,
och hvarje liten öppen fläck är odlad. Små, men säkra
jernångare plöja vågorna i alla riktningar och föra folk
till och från deras hem eller landsätta lustresande och na-
turvänner vid någon favoritplats.

Den vackraste bland parkerna är Djurgården, som
ligger på en holme af ungefår 29 kilometers omkrets.
Villor, förtjusande, romantiska promenader och vägar, glän-
tor, präktiga lundar, vattendrag och klippblock bilda till-
sammans ett helt, hvartill intet motstycke fiAnes i Europa.
Några af de gamla ekarna äro ståtliga. M Djurgården
finnas flera förlustelseställen, kaféer och restÄranter. Den
mest omtyckta bland dessa inrättningar ärpEasselbacken,
der en stor mängd folk dagligen intager sin middag. Man
kommer mycket lätt från staden till Djurgården antingen
på små ångslupar, som med korta mellantider afgå från
Norrbro och andra platser, eller ock genom att fara öfver
en bro, på hvilken man inom några minuter anländer till
färdens mål.
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På Djurgården ligger det lilla förtjusande, ehuru an-
språkslösa lustslottet Rosendal, som när jag besökte det
samma beboddes af enkedrottningen. Det vana stället,
bortskymmes nästan helt och hållet för blicken af träd.
Framför bygnaden står en präktig porfyrurna, som är
tillverkad vid Elfdalens porfyrverk i Dalarne. Åtskilliga
andra parker och slott finnas i stadens omnejd.

Karlbergs park med sina stora lindar, almar och ekar
utgör under sommaren en kär tillflyktsort för stockhol-
niarne. Slottet har förvandlats till en krigsskola.

Andra sevärda ställen äro det på Kungsholmen be-
lägna Marieberg, der en artilleri- och ingeniör-högskola
finnes förlagd, Bellvue, nästan midt emot Haga, med präk-
tiga träd, samt Ulriksdals slott med sin härliga park.
Drottningholm, som ligger på Lofön, en af Mälarens öar,
är det ståtligaste slottet i stadens närhet. Svartsjö, Ro-
sersberg och Rydboholm bör man icke försumma att be-
söka, liksom man ej heller bör underlåta att företaga en
förd utåt Saltsjön och på Mälaren.

Hvad som öfverraskar främlingen är att vid samtliga
de kungliga slotten hvarken staket eller murar, soldater
eller polismän finnas. Det faller aldrig någon in att der-
städes bryta en blomma. Besökande gå ända fram till
dörrarne och vandra under fönsterna till och med när
den kungliga familjens medlemmar äro hemma. De sist-
nämda frukta synbarligen icke att blifva skjutna. Om
de kungliga äro borta, kan allmänheten få bese hvilket
af slotten som helst endast genom att vända sig till någon
af betjeningen med anhållan derom. Der råder så stor
frihet och tjenarne äro så få, att hederligt och rättframt
folk, som icke förstå sig på etikettens fordringar, ofta begå
misstag och då de inträda i slotten, öfverraskas af att
finna sig stå ansigte mot ansigte med någon af de kung-
liga personerna.

Villor och sommarnöjen finnas i hvarje vinkel och
vrå på de klippiga stränderna. Bygnaderna äro, på få
undantag när, af trä och sorgfälligt målade samt meren-
dels omgifna af rabatter med lysande blommor. Vid hvarje
dylikt ställe finnes en brygga, der ångbåtarne kunna hemta
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eller aflemna resande, samt ett badhus och mycket ofta
äfven ett båthus.

Till många af dessa landställen kan man endast
komma sjövägen. Små ångbåtar gå dagligen, hvar och
en på sin särskilda linie, till och från staden samt anlöpa
sommarnöjena som ligga i deras väg. Vid mina olika be-
sök i Stockholm var det hvarje gång en outtömlig källa
till nöje för mig att göra utflykter på dessa båtar. Vid
bryggorna kommo hustrur och barn att möta sina makar
och fader, vänner att möta sina vänner; alla voro glada
och lyckliga samt välkomnade de från staden anländande,
bland hvilka ofta befann sig någon från torget i Stock-
holm återvändande husmoder, åtföljd af en tjensteflicka
med en ofantlig korg innehållande matvaror för veckan.

Landet utefter vägarne företer en högt drifven odlings
här och der får man se ett tobaksfält.

På söndagen äro bodarna i Stockholm stängda och
affärerna hvila. Under gudstjensttimmarne hållas alla för-
friskningsställen stängda. Likasom hos de öfriga prote-
stantiska nationerna på det europeiska fastlandet är sön-
dagen en vederkvickelsens dag, på hvilken arbetaren hvi-
lar. Sedan förmiddagsgudstjensten slutat äro biblioteken
och museerna till trängsel besökta af de industriidkande
klasserna, som icke hafva någon annan dag ledig till hvila
eller till själsförädlande sysselsättningar. Parkerna äro
uppfylda af handtverks- och borgare-familjer; fäder och
mödrar deltaga der i sina barns lekar och språng samt
njuta af sommardagen. Dessa personer äro till största
delen arbetare eller smärre krämare, som icke hafva några
landställen, der de kunna tillbringa sina lediga stunder,,
och ej heller kunna resa till brunnar och bad samt ej
hafva råd att göra några onödiga utgifter, men äro glada
när söndagsmiddagen kommer. Efter högmessans slut gå
de med hustru och barn ut och spatsera för att inandas
den friska, stärkande luften, som skänker dem nya kraf-
ter innan de återvända till de trånga verkstadslokalerna,
der de arbeta sex dagar i veckan. Det förädlande infly-
tande som parker utöfva i städerna har, som jagtror, icke
blifvit tillräckligt uppmärksammadt. De göra dock myc-
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ket godt. Mången man skulle med glädje njuta det oskyl-
diga nöjet att till sammans med sin familj vandra i de
samma i stället för att förspilla tiden under dryckenskap.

Det är höjden af sjelfviskhet då personer, som bo på
landet eller föra ett bekvämt lif i staden och som kunna när
de behaga resa bort en helgdag, lasta arbetarne emedan
de gå ut en söndag för att stärka kroppen och friska upp
själen. Jag skulle bra gerna vilja sätta dylika individer
i de fattigas ställe för att se hvad de skulle tycka om
att vistas i ett varmt, af en mängd personer bebodt rum
i ett hus, på hvars väggar den heta Junisolen bäddar hela
dagen.

I den s. k. staden finnas åtskilliga, stora bankin-
rättningar. Den förnämsta bland dessa är Riksbanken,
som står under Riksdagens kontroll. Dernäst i ordnin-
gen kommer den 1859 grundlagda Stockholms enskilda
bank. Dess verkställande direktör, herr Wallenberg, hos
hvilken jag står i stor tacksamhetsskuld för de många be-
vis på välvilja, jag af honom åtnjutit, och hvars vänskap
jag högt värderar, är känd som en af de skickligaste fi-
nansmännen i landet. Han sitter i Riksdagens Första
kammare såsom ombud från Stockholms stad. Hans lif
har varit lika märkligt som trots någon persons i nya
verlden. Han är son till en biskop och gick i sina pojkår
ut som simpel sjöman samt seglade tre år under ameri-
kansk flagga. Då han var en helt ung man köpte han
i Newyork Harpers' "Family Eibrary\ som han ännu om-
sorgsfullt bevarar och med stor stolthet visade mig vid en
af sina mottagningar i det han berättade att han köpt
den samma för sina små besparingar. Han är mycket in-
tresserad af amerikanska förhållanden. I politiken räknar
han sig sjelf till det liberala och framåtskridande partiet.
Han var en bland de förste, om icke den förste, som fä-
ste allmänhetens uppmärksamhet på nödvändigheten af att
öfvergå till guldmyntfot. Redan 1853 sökte han befordra
antagandet af metriska mått- och vigt-systemet. Han har
äfven i den bank, hvars direktör han är, anstalt kvinnor
som biträden, och flera fruntimmer innehafva i den samma
ganska ansvarsfulla befattningar. Han ansåg att området
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för kvinnans verksamhet borde vidgas och sade att hon
till följd af sin uppfostran icke så lätt fölle offer för fre-
stelsen som mannen.

Sveriges hufvudstad är icke en stad, der man blott
sysselsätter sig med nöjen och affärer, utan är tillika en
plats, der ett rikt andligt lif pulserar. Museerna, sjuk-
husen, de vetenskapliga inrättningarna och de inånga till-
fällen som der erbjudas till bildning* hafva till Stockholm
dragit en stor skara intelligenta, fint bildade personer, som
bidraga att göra staden till en af de angenämaste i
Europa. Professorer, doktorer, rike köpmän, konstnärer,
vetenskapsmän, skriftställare, och högre embetsman för-
ena hos sig folkets bästa och vackraste egenskaper samt
äro städse redo att vara dem till tjenst som besöka
staden.

Vetenskapsakademien är en stor bygnad utan några
arkitektoniska anspråk och inrymmer ett särdeles präk-
tigt bibliotek samt rikhaltiga samlingar, bland hvilka de
mineralogiska och geologiska höra till de mest storartade
i Europa. Äfven de botaniska och zoologiska samlingarna
äro mycket värdefulla. Bland de sällsyntare föremålen
märkas i synnerhet ett antal meteoriter af alla storlekar.
En af dessa är den största hittills funna; den väger öfver
22,000 kilogram och upptäcktes af professor Nordenskiöld,
hvilkens forskningar i höga norden varit af så stor bety-
delse för vetenskapen. I ett rum der akademien håller
sina sammanträden, som ofta bevistas af konungen, hänga
på väggarne porträtt af forna ledamöter, bland hvilka flera
hafva outplånligt inskrifvit sina namn i vetenskapens häf-
der. Bland dessa porträtt märkas Linnés och Berzelii.
Karolinska institutet har ett bibliotek, ett kemiskt laborato-
rium och värdefulla samlingar. Tekniska högskolan är en
annan offentlig bygnad som ingen främling bör underlåta
att besöka. Landtbruksakademien är en inrättning, som
eger ett jordområde, der försök anställas i och för jordbru-
kets främjande. Lärarinne-seminarium — en högre un-
dervisningsanstalt för fruntimmer — är en präktig inrätt-
ning, från hvilken de offentliga och enskilda lärarinnor-
nas leder rekryteras. Professorerne vid vetenskapsaka-
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demien hålla regelbundna föreläsningar i denna och andra
skolor. Observatoriet, skolorna och sjukhusen äro också
förtjenta af att tagas i noggrant betraktande. National-
museum är en präktig bygnad och inrymmer ett godt
målnings- och skulptur-galleri samt en värderik samling
mynt, som till största delen påträffats i Sverige och af
hvilka några äro ytterst sällsynta. Der finnas äfven forn-
tida prydnader och smycken af guld och andra ämnen

samt verktyg och vapen från sten-, brons- och jern-åldern.
En särdeles intresseväckande afdelning är den historiska
samlingen af gamla kläder. Der förvaras bland annat den
skjorta, som den store Gustaf Adolf bar i slaget vid Liit-
zen, och mörka fläckar på den samma visa hvar hjeltens
blod färgat plagget; der finnas vidare Karl I2:s drägt och
filthatt, i hvilken synes hålet efter kulan, som dödade ho-
nom under det att han i löpgrafvarne framför Fredriks-
hald var sysselsatt med att ensam och allena iakttaga fi-
enden; likaledes finnes der den domino som Gustaf 3 bar,
då han mördades. Dessutom förvaras i denna samling en
stor mängd sköldar, hjelmar och andra krigiska föremål,
af hvilka hvart och ett har sin särskilda historia.

Stockholm har en mängd kyrkor, men ingen af dem
kan göra anspråk på uppmärksamhet i arkitektoniskt af-
seende. Den intressantaste är den för alla svenska hjer-
tan dyrbara Riddarholmskyrkan med dess mer än åttio-
åtta meter höga jernspira. Hon användes endast som
grifthvalf och inom hennes murar ligga några af Sveriges
största hjeltar begrafna. Gustaf Adolf, trettioåriga krigets
hjelte, protestantismens kämpe, har der sin hviloplats.
Med hvilken djup vördnad stod jag ej inför denna grift!
På sarkofagen läses: Moriens triumphavit (Döende segrade
han). Vid konungens sida ligger hans drottning Maria
Eleonora. Kyrkan innesluter äfven stoftet af Karl 10,
Karl 11 och deras gemåler samt af Karl 12 cch flera
hjeltar från det nyss nämda kriget, Golfvet består af
stenhällar och under dessa hvila många stora män, hvil-
kas namn äro verldsberömda och hafva förlänat glans åt
den svenska häfden. Riddarhuset är intressant endast på
grund af sina historiska minnen. Der höll adeln sina
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sammanträden på den tiden, då den utgjorde ett af de
fyra stånd, som förr bildade riksdagen. Inuti hänger en
ofantlig* mängd svenska adelsätters vapensköldar. Af dessa
ätter äro många numera utslocknade.

Vid den svenska riksdagens öppnande eller afslutande
får främlingen se alla folkklasser representerade bland åskå-
darne, från den simpla tjensteflickan med sin hufvudduk
till den förnäme och rike. Vanligtvis öppnar och afslutar
konungen i egen person riksdagen såvida han icke är
hindrad af sjukdom. Det sker med mycken högtidlighet
och ceremonien ledsagas af en sorts maskeradupptåg, som
är ett arf från forna tider och väcker svenskames löje.
Konungen omgifves af riddare af den för mycket länge-
sedan stiftade serafimerorden och dessa herrar äro klädda
i drägter, som föreföllo mig* i högsta grad komiska.

De offentliga skolorna äro många och skolgången
obligatorisk. I folkskolorna lemnas afgiftsfritt undervis-
ning i kristendom, modersmålet, räkning, skrifning, histo-
ria, geografi, naturlära, ritning, geometri, sång och gym-
nastik m. ni.

I en annan sorts skolor, de s. k. högre allmänna
läroverken, lemnas undervisning i döda och lefvande språk
samt i de högre läroämnena. I dessa anstalter beredas
ynglingarne äfven, om de så önska, till studentexamen,
efter hvars afläggande de ega rätt till inskrifhing vid hög-
skolan. Lärjungen betalar en obetydlig afgift, men om
han icke mäktar erlägga den samma, erhåller han under-
visningen kostnadsfritt. En stor mängd läro- och öf-
nings-salar finnas i dessa skolor.

Slöjdskolan är en fri skola, i hvilken lärjungarne
undervisas i de praktiska grenarne af matematiken, geo-
metrisk konstruktionslära, linear-, frihands-, klots-, orna-
ments-, figur- och mönster-ritning, maskinlära, bygnadslära,
gravyr i sten, koppar och trä, modellering i lera och vax,
målning i akvarell, vattenfärg, limfärg och olja, äfvensom
på porslin, förfärdigande af papier-maché-Rrheten, svenska,
tyska, franska och engelska språken samt bokhålleri. Lär-
jungarne utgöras förnämligast af arbetare och arbeterskor.
I denna präktiga skola, hvilken länder Stockholm till
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stor heder, finnas, utom de klasser som åtnjuta undervis-
ning om aftnarne, äfven klasser, i hvilka undervisning
eger rum på dagen. Dessa äro dock endast afsedda för
kvinnor, af hvilka hvar och en betalar en afgift af femtio
öre i månaden. De erhålla särskild undervisning i teck-
ning, målning, modellering i lera och vax, gravyr i sten,
trä och koppar, perspektivlära, förfärdigande af parian-,
papp- och lackerade arbeten, bokhålleri, aritmetik, geometri,
franska, engelska och tyska. Det är ett nöje att vandra
genom de många salarne och se på de anspråkslösa, men
intelligenta män och kvinnor, hvilka med hela sin viljekraft
sträfva efter kunskap, v [Skolan är öppen från 1 Oktober
till l.Maj.

En af de mest framstående inrättningarna är Gym-
nastiska centralinstitutet, till hvilket motstycken borde
införas i alla land. Dess ändamål är att praktiskt
utbilda gymnastiken och att dana gymnastiklärare' och
gymnastikläkare för samtliga skolorna samt att behandla
sjuka. De kurer, hvilka åstadkommas genom det behand-
lingssätt, som der användes, äro ofta förvånansvärda. Ana-
tomi studeras der äfven för att lärjungarne måtte förvärfva
sig kunskap om muskelsystemet.

Vid Fria konsternas akademi lemnas undervisning i
målning, bildhuggarkonst, bygnadskonst m. m. Vid Musi-
kaliska akademien meddelas kostnadsfri undervisning i
sång och musik.

Ofvan stående uppgifter vittna till Stockholms och
dess invånares heder, och många af stadens inrättnin-
gar kunde med stor fördel efterbildas bland andra na-
tioner. Intet land är närmare sitt förfall än det, som
stolt försmår att tillgodogöra sig andra lands förbättringar
och uppfinningar, emedan de icke äro dess egna, och som
från barndomen bibringar sitt folk den åsigten att det
står framför alla andra och att verlden måste följa dess
ledning.
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4 KAPITLET.
Konung Karl 15 af Sverige och Norge. — Vänligt mottagande hos honom.

— Samtal i åtskilliga ämnen. — Hans medkänsla för det franska fol-
ket. — Hans motvilja för dödsstraffet. — Besök på Ulriksdal. — Ko-
nungens tycken. — Fotografier. — Kung Karls död. — Sorgen öfver
hans bortgång.

, k.H
Få man står på Gustaf Adolfs torg och riktar blicken
l mot Norrbro, har man det väldiga kungliga slottet

y§M)I midt framför sig. På dess högra sida är en liten
j låg flygel sammanbygd med det samma, Karl 15:s

för enkla vanor hade förmått honom att välja denna
bekväma och hemtrefliga del af den vidsträckta bygnaden
till sin enskilda bostad. De stora gemaken i sjelfva huf-

O vudbygnaden användes endast vid högtidliga tillfällen.
Då jag anlände till staden, önskade jag aflägga be-

sök hos konungen, detta dock icke af tom nyfikenhet eller
fåfänga utan för att få hembära statens öfverhufvud min
vördnad innan jag företog min resa i landet och för att
göra bekantskap med den folkkäre konungen. Då jag
hörde mig för härom, kom jag emellertid under fund med
att saken icke hade sig så lätt. Drottningen hade dött
en tid innan min ankomst och hofvet hade följaktligen
sorg. Konungen sjelf höll just på att hemta sig efter en
allvarsam sjukdom och vistades icke för närvarande i
Stockholm. Icke desto mindre ingaf jag en officiel an-
hållan om företräde och till min stora öfverraskning er-
höll Förenta staternas minister nästa dag följande på
franska skrifna bref:

"Utrikesministern har nöjet tillkännagifva för de Nordamerikanska
Förenta statemas ministerresident, herr Andrews, att Hans majestät konungen
vill i enskildt företräde mottaga herr Du Chaillu i morgon lördag kl. elfva
(11) f. m. i Hans majestäts lilla våning i Stockholms slott.

Grefve Waehtmeister begagnar sig af tillfället, att för herr Andrews
betyga sin djupaste högaktning."
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Min anhållan hade sålunda icke blott blifvit bevil-
jad, utan hans majestät visade mig dessutom den artigheten
att komma till Stockholm och der gifva mig enskildt
företräde. Tre eller fyra minuter före den tid som var
utsatt för mitt mottagande, befann jag mig vid den an-
språkslösa ingången till konungens enskilda våning. En
skyltvakt stod på post utanför porten, men han frågade
mig icke hvart jag ämnade mig. Ledsagad af en vakt-
mästare från hotellet, hvilken infunnit sig för att visa
mig vägen, steg jag uppför en trappa. När jag väl kom-
mit upp, fick jag se en sjöman och bredvid honom två
sorgklädda betjenter. Jag frågade efter konungen; man
öppnade en dörr och jag befann mig i ett anspråkslöst
bibliotek, der en biljard stod midt på golfvet. Böckerna
voro bundna i enkla band samt tydligen afsedda att be-
gagnas och icke blott att beskådas. Jag hade knappast
varit tre minuter der inne förr än en enkelt klädd herre,
som åtföljdes af två officerare, med snabba steg skyndade
genom rummet som om han haft mycket brådt om. Han
sade "god morgon" till mig, då han gick förbi, och för-
svann i nästa rum, hvars dörr tillslöts efter honom. Hans
helsning skedde så hastigt, att jag icke hann besvara den.
Officerarne kommo till baka och sade med en bugning:
'Konungen är redo att taga emot herr Du Chaillu". Der-
på öppnade de dörren och förde mig till konungen, hvar-
efter de tillslöto dörren och lemnade mig ensam med mo-
narken. Karl 15 kom emot mig. Jag gick genast fram,
men hann knappast buga mig innan han sträckte ut
handen mot mig och helsade mig* hjertligt samt sade att
det mycket gladde honom att se mig i Sverige. Hans
vänliga helsning, hans öppna ansigte samt den fullkom-
liga frånvaron af all etikett i hans uppträdande gjorde att
jag instinktlikt och sympatiskt drogs till honom samt
genast kände mig fullständigt obesvärad.

Konungen var lång, smärt och mörkhyad. Ehuru
sjukdomen lemnat spår efter sig i hans anlete, förvånade
det mig icke att han några år förut ansetts som en af
de vackraste bland då lefvande furstar.
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Å de amerikanska skriftställarnes och resenäremes
vägnar tackade jag konungen för det att han beviljat mig
audiens och tillade, att många bland oss i Förenta sta-
terna kände honom som skald och konstnär samt att alla
beundrade honom såsom en furste, den der herskade öfver
ett fritt land. "Ja", svarade han, "vi hafva en konstitu-
tionel författning. Det gläder mig, att ni ärnar resa i
Sverige och Norge, för att på ort och ställe inhemta kun-
skap om oss!" Jag svarade att jag ämnade under flera
år taga noggrann kännedom om den skandinaviska halfön
och dess folk. Föga anade jag då, hvilka bevis på till-
mötesgående öfverallt skulle komma mig till del.

"Låtom oss sätta oss", sade kung Karl och pekade
på en stol, som stod bredvid ett litet bord vid ett af de
åt Gustaf Adolfs torg vettande fönstren. Konungen tog
plats midt emot och tog fram ett fodral ur fickan samt
bjöd mig en cigarr. Då han fick veta, att jag aldrig i
hela mitt lif rökt eller användt tobak i någon form, sade
han, innan han tände sin cigarr:

"Besvärar röken er?"
"Icke det minsta", svarade jag.
"Jag är förvånad öfver", fortfor konungen, "att en re-

sande som ni icke röker. Ni vet ej huru mycket ni går
miste om", tillade han och utsände med det samma ett
rökmoln.

"Okunnigheten är här vid lag en dygd", svarade jag.
"Vi hafva reda på er här i Skandinavien. Flera af

era verk hafva öfversatts på norska och svenska och ni
skall få se, att ni icke är okänd bland oss."

"Vill ers majestät göra mig den äran att mottaga
mina arbeten på engelska?"

"Med nöje", svarade han och tillade: "Res förståndigt.
Besök våra allmänna skolor i Sverige och Norge, våra
universitet, våra vetenskapliga inrättningar. Här tro vi
alla på bildningens makt. Tag kännedom om våra jern-
vägar, om våra kanaler; beskåda allt. Ni kommer sanno-
likt att göra bekantskap med många af våra vetenskaps-
män och jag hyser intet tvifvel om, att de skola finna
stort nöje i att visa er våra samlingar."
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Vi talade om åkerbruk. "Innan jag blef konung",
sade han, "var jag landtbrukare. Jag var förtjust i det
lifvet, men måste öfvergifva det samma. Jag har nu in-
gen tid till öfverlopps, ty jag är strängt sysselsatt." Han
talade derefter å nyo om de framsteg Sverige och Norge
gjort på bildningens område. "Den obildade måste åtmin-
stone inhemta några kunskaper. Vi hafva en förträfflig
lag: hvarje barn måste gå i skolan." Hans blick var
djupt allvarlig, då han talade. "Det gläder mig högligen,
att ers majestät icke är en af dem, som, ehuru de sjelfva
äro bildade, önska att andra skola vara okunniga, och att
ni icke liknar dem, hvilka anse det vara bäst för verlden
att i den samma finnes en klass som eger kunskaper och
en annan som lemnas i djupaste okunnighet, samt att ni
icke hör till dem, som äro afvogt stämda mot att alla
samhällsklasser erhålla bildning, men icke vilja att deras
egna barn skola vara obildade."

Sedan talade vi om telegrafer, jernvägar och fabri-
ker. "Vi måste hafva flera jernvägar, större kapital och
mera folk, ty vi hafva ett stort land, hvilket, om det vore
uppodladt i hela sin vidd, skulle kunna föda en mycket
talrikare befolkning."

Vi samtalade om Lappland och norra Sverige. "Jag
har vandrat genom en stor del af Lappland", sade konun-
gen. "Jag tycker om fotvandringar." Derpå leddes sam-
talet på jagt och han nämde derunder tillfälligtvis, att
han i hela sitt lif aldrig begagnat nattrock. Jag såg mig
omkring i det låga, trefliga rummet, som innehöll en präk-
tig samling antika saker, vapen och gamla rariteter, samt
bad om tillåtelse att på närmare håll få betrakta dem.
"Gerna", lydde svaret. Han syntes vara mycket intres-
serad af att visa dem och omtalade många dyrbara, af
honom samlade föremåls historia.

Då vi åter satte oss vid bordet, talade vi om poli-
tik och om ställningen i Europa. Det olyckliga krig, i
hvilket Frankrike störtat sig, hade nämligen nyss slutat.

"Jag har hört att ers majestät är motståndare till
dödsstraffet."
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"Den ena menniskan eger icke rätt att taga den an-
dras lif, sade han tankfullt och allvarligt. "Jag har varit
tvungen att underteckna en eller två dödsdomar, emedan
jag icke kunde handla i strid med den allmänna menin-
gen i landet." Derpå såg han på sitt ur och sade: "Som
ni vet har jag sorg. Jag är icke frisk och bor ej för
närvarande i Stockholm. Kom i morgon söndag till Ul-
riksdal, der jag nu vistas. Det ligger icke långt från
Stockholm." Han omtalade derpå godhetsfullt hvilken väg
jag hade att färdas för att komma dit och huru dags ång-
båten afgick. "Jag måste på ett kort skrifva upp nam-
net och hur ni skall fara, ty jag är rädd för att ni eljes
glömmer bort det", tillade han. Som jag icke hade något
annat papper till hands, bad jag honom att skrifva på ett
af mina visitkort. Konungens blyertsstift var emellertid
i olag och jag lånade honom mitt. Sedan han nedskrifvit
marschrutan, steg han upp, hvilket var ett tecken för mig
att det var tid att gå. Hans majestät gaf mig en varm
handtryckning och sade: "I morgon!" hvarpå jag aflägs-
nade mig, sedan jag i en timmes tid haft företräde.

Efter en två timmars förtjusande ångbåtsfärd anlände
jag till bryggan vid Ulriksdal. På vägen for ångbåten
igenom en 790 meter lång flottbro, som sammanbinder Lilla
Vartans stränder med hvarandra. Slottet har den härli-
gaste belägenhet vid Edsvikens strand. Bygnaden upp-
tager tre sidor af en fyrkant och är uppförd af den store
fältherren Jakob De la Gardie. Konung Bernadotte, den
nuvarande konungens farfader, använde den till kasern;
Karl 15 förvandlade den till ett vackert sommarresidens,
der han merendels vistades under den varma årstiden.
På vägen från bryggan till slottet var icke en soldat,
polisman eller livréklädd betjent att se, och folk kom och
gick. Dörrarna till de olika trappuppgångarna stodo öppna
liksom äfven fönstren på nedra bottnen, genom hvilka
man lätt skulle hafva kunnat skaffa sig inträde, och midt
framfor den kungliga boningen voro personer sysselsatta
med att fiska.

Jag* stannade vid hufvudtrappan, men såg icke till
någon. Jag gick då till den nästa, men träffade icke
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heller nu någon person, till hvilken jag kunde vända mig.
Då ropade jag från nedra delen af trappan: "Fins ingen
här?" hvarvid en karl tittade öfver bröstvärnet i öfra vå-
ningen liksom han ville säga: "Hvad står på?" "År ko-
nungen hemma?" frågade jag. "Nej", blef svaret, "Jo, det
är han", sade jag, "jag har blifvit inbjuden att komma
hit." Mannen försvann och kom strax derefter ned samt
bugade sig vördnadsfullt, hvarpå han visade mig vägen
uppför trappan. Då vi kommo till första afsatsen pekade
han på en våning och lät mig förstå att hans majestät
befann sig der, hvarpå jag styrde kosan dit. Då jag
kom till det fjerde rummet, träffade jag på konungen, som
var sysselsatt med att måla. Så snart han hörde mina
steg, tog han på sig sin rock och utropade: "Välkommen
till Ulriksdal, herr Du Chaillu", samt tryckte derefter hjert-
ligt min hand. "Som ni ser håller jag på att måla och
är just i färd med att afsluta ett landskap", sade han och
förestälde mig på samma gång för sin lärare. "Hvarför
gör ers majestät sig omak med att taga på sig rocken?"
frågade jag, "det är då icke så bekvämt för er att måla."
Han behöll den emellertid på sig och vi började att sam-
tala. "Jag har haft stort besvär att få reda på ers ma-
jestät, sade jag, ty här finnas ju hvarken polismän eller
soldater som vaka öfver er säkerhet, ej heller ser man
till några tjenare som hindra folk att tränga sig in
i slottet." "Soldater för att vaka öfver min säkerhet!"
sade han leende. "Nej, det fins det verkligen icke. Sol-
daterne äro afsedda för landets räkning, icke för min.
Om jag vore tvungen att hafva soldater till mitt skydd,
skulle jag hellre önska att icke vara konung. Här äro
vi alla fria."

Sådant var Karl 15: s enkla väsen. Allmänheten
tycktes så väl inse hvad vanligt lefhadsvett fordrar, att
den icke trängde sig på honom eller hängde i hans hälar,
ehuru han var kung. Att folket icke ådagalade någon
nyfikenhet torde väl äfven till en del få tillskrifvas det
sakförhållande, att kungen visade sig öfverallt likt hvilken
annan person som helst, hvarigenom allmänheten blifvit
van att se honom.
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Jag bad hans majestät att fortsätta med målningen.
"Nej", sade han, "låt mig i stället få visa er de sällsynta
saker, jag samlat här i slottet. Jag älskar detta ställe så
mycket, att jag alltid tillbringar en stor del af sommaren
härstädes." Han bad att jag skulle sätta på mig min hufvud-
bonad och sedan han på sitt eget hufvud tryckt en mjuk,
bredskyggig filthatt, förde han mig från rum till rum och
visade mig med stolthet en präktig samling sällsynta
möbler, gobelintapeter, gammalt porslin, pokaler, bägare,
dryckeshorn m. m. En mängd föremål voro mycket gamla
samt utmärkt vackra och några voro af stort historiskt
intresse. Alla vittnade om konungens konstnärliga smak.

Då vi slutligen kommo till hans eget rum, drog han
fram en låda ur ett skrifbord och visade mig några foto-
grafiporträtt af sig. Han frågade, om jag tyckte att de
voro lika, och gaf mig ett samt skref på min anhållan
sitt namn under bilden. Derefter tog han fram en liten
bok, hvilken innehöll en stor mängd ryktbara personers
namnteckningar, som han skaffat sig, och sade plötsligt:
"Var god och skrif ert namn häri", hvilket jag ock gjorde,
ehuru med ganska stor förlägenhet.

Då jag tog afsked, följde han mig nedför trappan
till porten, der han sade farväl, i det han gaf mig en
varm handtryckning samt önskade mig lycka och helsa
på min resa. "Glöm ej bort att besöka mig, när ni kom-
mer till baka", tillade han.

Följande morgon infann sig en ordonnans hos mig
med j[ett paket från konungen, hvilket innehöll ett par
litografier, föreställande matsalen på Ulriksdal. Ett bref
från en af kammarherrarne åtföljde gåfvan och innehöll
hans majestäts varmaste välönskningar för min resa.

Sådant var förloppet af mitt första sammanträffande
med denne älskvärde furste. För hvar gång jag seder-
mera råkade honom, lärde jag mig att allt mera uppskatta
hans vänlighet mot mig och att i likhet med hans lands-
män beundra de många ädla dragen i hans karaktär.

Han visade sig mycket ofta på gatorna i Stockholm
och Kristiania, och man såg honom besöka butikerna likt
hvilken enskild person som helst. Och då han igenkän-
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des, insåg hvar och en att han liksom hvarje annan men-
niska hade rättighet att gå på gatan utan att följas och be-
gapas. Alla hattame aftogos for honom, men detta bruk är
så allmänt i norden att hvarje mera bekant person knappast
hinner göra annat än att helsa på dem han möter. Flera

KARL XV.

gånger såg* jag konungen gå ur sitt åkdon för att tala
med någon herre och derefter stiga upp igen sedan sam-
talet slutat, dermed visande sig som ett sannskyldigt mön-
ster af belefvenhet. Hans ordhållighet hade öfvergått till
ordspråk.
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Han dog 18 September 1872 och sörjdes öfver hela
den skandinaviska halfön. I mången låg hydda, der hans
porträtt hängde på väggen, hörde jag uttryck af djup sak-
nad öfver hans bortgång. Han kallades "den gode kung
Karl". Sina bästa vänner hade han i bönderna och de
lägre klasserna, och många svenskar hafva sagt mig att
efter deras förmenande ingen svensk konung blifvit så
saknad sedan Wasames dagar. I trots af alla sina fel
var han älskad. Efter folkynnest jagade han aldrig, ty
han hade en sjelfständig karaktär; all ceremoni afskydde
han. Det var just denna sjelfständighet som gjorde honom
kär för folket. Det älskade hans enkla väsen, hans hjerte-
godhet, hans rättframhet och till och med hans något sträfva
sätt. Det fans i hans utseende något som magnetiskt
drog folk till honom. Jag hörde några personer tadla
honom för hans enkla, obesvärade uppträdande och för-
klara att han borde hafva hållit mera på formerna. Han
hade fel — hvem har icke det? — men de glömdes för
de många goda egenskaperna. Han hade endast en dot-
ter, hvilken är gift med kronprinsen af Danmark, och
efterträddes af sin broder, Oskar 2, som i många hän-
seenden är honom olik. Den nuvarande konungen är en
mångsidigt bildad man, god musiker och skald samt en
person med stor takt. Han talar åtskilliga språk och
bland dem engelska förträffligt. Jag kan endast önska
honom lycka och långt lif samt lika stor folkkärlek, som
kom hans fader Oskar 1 och hans broder Karl 15 till del.
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5 KAPITLET.
Färd mot midnattssolen. — Ängbåtsresa på Östersjön. — Passagerarne. —

Maten m. m. om bord. — Isflak. — Kusten i sigte. — En landnings-
plats. — Festligheter om bord. — En by. — Haparanda. — Hur man
reser.

l -^

:id den längst i norr belägna delen af Botniska viken
och nära högra stranden af den pittoreska Torne alf

T ligger Sveriges nordligaste stad, Haparanda, dit re-
-j sande från södern pläga begifva sig, för att under vägen

k
taga landskapet utefter kusterna i betraktande och för att
beskåda midnattssolen. Under sommarmånaderna afgå från
Stockholm till denna landsände hvarje vecka bekväma ån-

u gare, som anlöpa åtskilliga mellanliggande platser. Genom
att omkring 13 eller 18 Juni medfölja en af dessa båtar
kan den resande, utan att underkasta sig några mödor och
besvär, fara och se midnattssolen samt får på samma gång
göra en liten angenäm lusttur. Färden räcker ungefår tre
dagar. Alldenstund de nämda ångbåtarne ofta äro öfver-
fylda af folk, bör man icke försumma att på förhand
tinga sig en hytt. Det enda obehaget under resan är det
väsen, som eger rum under varornas in- och ur-lastning
vid de olika stationerna, hvilket hindrar en att sofva.

Det fins två vägar, på hvilka man kan komma från
Stockholm till Östersjön, nämligen endera direkt eller ock
genom att fara en bit på Mälaren och sedan genom Söder-
telge kanal, som sammanbinder nämda sjö med hafvet.
Utefter Saltsjöns båda kuster finnes en formlig labyrint
af öar och skär. Några af öarna äro mycket stora och
odlade eller bevuxna med barrträd, andra åter tjena till
boningsplatser för fiskare.
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På en af dessa härliga morgnar, som i Juni månad
äro så vanliga i Sverige, afreste jag till norden just som
solen gick upp och med sina strålar förgylde kullar och
berg. Ångaren for förbi Vaxholms fästning, som skyddar
inloppet till Stockholm och hvars verk år från år för-
stärkas. Ö efter ö kom i sigte. Småningom vardt na-
turen vildare och kusten kal och ofruktbar. På de klip-
piga öarna växte furor, ofta på långa mellanrum från hvar-
andra. Då och då syntes en väderkvarn eller fiskarkoja
eller några bredvid vattnet betande kor, som tillhörde en
eller annan liten gård.

Efter fyra timmars färd kommo vi till Arholmen,
på hvilken en af de der gammalmodiga, optiska telegra-
ferna, som likna en väderkvarn med utsträckta vingar,
finnes förlagd. Längre fram foro vi mellan fasta landet
och Åland samt kommo in i Botniska viken, hvarpå vi
småningom förlorade land ur sigte. Ångaren var tungt
lastad och gick med en fart af ungefär 16 kilometer i
timmen. Hafvets yta låg likt en spegel. Vinden kom
från svenska kusten, från barrskogar och doftande ängar.
Inga svallvågor förspordes och knappast en krusning märk-
tes på vattnet, som var djupt mörkfärgadt och bildade en
sällsam motsats mot den ljusblå sommarhimmeln. Sär-
deles anmärkningsvärdt fann jag att inga sjöfåglar syntes
till, hvarken änder, fiskmåsar eller andra. Vi färdades
i en fullkomligt rak linie och höllo oss aflägsnade från de
många öarna vid kusten. Östersjön och Botniska viken
äro fiskrika och vid kusterna samt på några af öarna be-
drifves fiske i stor skala.

Ångbåten hade icke många första klassens passage-
rare, hvilket sannolikt berodde deraf att vi lade till vid
så få ställen och att man var rädd för att råka ut för
ishinder. Bland hyttpassagerarne befunno sig kaptenens
fru och ett ungt, omkring aderton år gammalt fruntim-
mer, som icke visade någon rädsla för sjön. Hon hade
ett särdeles fint sätt och talade litet engelska och franska
samt återvände nu från Stockholm, der hon gått i pen-
sion, till sitt i den fjärran norden belägna hem. Utom
dessa två fans ytterligare ett annat fruntimmer, som reste
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med sin man. Bland herrarne befunno sig en ung tull-
tjensteman, hvilken erhållit förordnande att under segla-
tionstiden tjenstgöra i Haparanda och som visade sig som
den allra trefligaste och präktigaste reskamrat, en ung
skådespelare och två köpmän.

Alla voro förekommande mot hvarandra och i synner-
het mot mig. Kaptenen förestälde mig för sin fru och
frun i sin ordning förestälde mig* för de två andra frun-
timren. Som vanligt om bord å fartyg gjorde herrarne,
utan att rätt veta på hvad sätt, bekantskap — i Skan-
dinavien går det mycket fort för sig — och inom kort
stodo vi på bästa fot med hvarandra.

Däckspassagerarne voro talrika. Det utgjorde alltid
ett stort nöje för mig att under mina resor med svenska
och norska fartyg aktgifva på dem, ty hos dem har
man tillfälle att se allmogens egendomliga lefnadsvanor.
Mycket sällan löser en bonde, hur rik han än må vara,
första klass biljett, För honom äro penningar, som an-
vändas till dylikt, alldeles ändamålslöst bortkastade. Däcks-
passagerarne äro städse muntra och glada samt besväras
icke af den fina verldens åsigter om det passande. De
skrika, de skratta, de dunka hvarandra i ryggen. I allt
sitt görande och låtande uppträda de på ett obesväradt
sätt, som måhända förefaller den stela stadsbon anstötligt.
De ådagalägga en okonstlad hjertlighet och en benägen-
het för oskyldigt skämt, som äro särdeles nöjsamma att
iakttaga. Dessa menniskor tycktes vara de allra mest be-
låtna om bord. De hade synbarligen stält det så billigt
som möjligt för sig, derigenom att de blott betalade bil-
jetten och sjelfva medförde mat, hvilken de hade förvarad
i kärl af trä eller näfver. Deras kost bestod af saltad sill,
smör, ost m. m. samt svart och groft mjukt bröd. De hade
äfven med sig ett annat slags bröd, s. k. stångkakor, som
voro en smula mörkare än knäckebröd, men så hårda, att
de endast med stor svårighet kunde ätas. I likhet med
knäckebrödet hålla de sig i månadtal och förvaras genom
att upphängas på ett spett, som trades genom ett hål i
deras midt, Då och då trakterade gamla eller nyvordna
vänner hvarandra vid disken med en flaska öl eller ännu
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oftare med en sup, hvilken de hälde ur en butelj, som de
hade omsorgsfullt förvarad i sina kistor eller säkert ned-
stoppad i fickan.

Då det vardt sängdags blef man vittne till ett puts-
lustigt skådespel. Däckspassagerarne sökte sig då liggplats
hvar de bäst kunde, bland kistor, fat och alla möjliga
slags varor, samt lade sig i alla möjliga tänkbara ställ-
ningar, af hvilka somliga nog kunde hafva sårat ömtåliga
personers finkänslighet. Män och hustrur, bröder, systrar
och fästmän sofvo i hvarandras armar, fullkomligt likgil-
tiga för hvad folk tänkte om dem. Somliga lågo med
sina filtar öfver sig så tätt intill hvarandra de kunde;
andra åter hade tagit sin tillflykt till någon vrå eller,
under pressenningen. De som voro nog olyckliga att icke
hafva något att breda öfver sig höllo sig vakna eller togo
sig en tupplur tills de väcktes af kölden och tvungos att
vandra omkring för att blifva varma. Nätterna voro
kalla, ehuru solen under dagen sken mycket varmt.

När resan räcker flera dagar och vädret, såsom ofta
är fallet denna tid på året, är stormigt, måste däckspas-
sagerarne slita mycket ondt, men hellre underkasta de sig
väta, köld och alla slags vedermödor, än de köpa sig bil-
jett till en bättre klass.

Den höflighet, som kaptenerna och det öfriga befälet
på svenska och norska ångare städse visa, har alltid före-
kommit mig anmärkningsvärd. Jag tror icke, att det
fins något land, der de som föra befälet på handelsflottans
ångbåtar äro så tillmötesgående och så bildade som i Skan-
dinavien. De tala alltid något främmande språk, meren-
dels engelska och ofta franska eller tyska samt stundom
alla tre språken. Deras belefvade sätt kommer sig tro-
ligen deraf, att de flesta bland dem tillhöra eller åtmin-
stone förut tillhört örlogsflottan.

Ett särdeles nöje gjorde det mig att se, huru väl
andra klass- och däcks-passagerarne behandlades. Alla
om bord äro höfliga mot dem, och deras resgods samt
andra tillhörigheter blifva icke vårdslöst handterade. De
kunna vara säkra på att erhålla höfliga svar på sina frå-
gor och något rått språk tillätes icke mot dem.
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I salongen, som var förträffligt inredd och uppvärmd
med ånga, fans ett godt piano. Våra hytter voro ut-
märkt bekväma. Allt var putsadt och fint, hvaröfver jag
ej förundrade mig, ty om bord på de svenska Östersjö-
båtarne äro samtliga tjenarne kvinnor, till och med de
som koka maten. De lyda under en restauratris, som
öfvervakar det hela.

PÅ FÄRD MOT MIDNATTSSOLEN.

Detta bruk att använda kvinliga tjenare säges här-
leda sig frän Karl 12: sdagar, då de af honom förda kri-
gen bortryckte den manliga befolkningen.

Matsalongen var belägen på däck — en högst för-
träfflig sak, alldenstund man derigenom slapp allt matos
i hytterna. Vi åto tre mål om dagen — frukost, middag
och kväll — med öl och godt vin. Betalningen härför
var icke inräknad i biljetten. Maten var god, uppass-
ningen förträfflig och prisen särdeles måttliga.
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Om bord på dessa ångbåtar råder ett bruk, som för-
träffligt belyser befolkningens ärlighet. Jag märkte, att
herrarne efter hvarje måltid samt äfven vid andra tillfållen
skrefvo i en stor bok som låg i matsalongen. Mot slutet
af andra dagen fick jag på förfrågan veta, att hvar resande
skulle efter måltiderna i denna bok skrifva sitt namn och
anteckna hvad han ätit samt de extra varor han tagit,
såsom vin, sodavatten, limonad, kaffe, likörer, öl, cigarrer
m. m. Åfven då det finnes skrifven matsedel med utsatt
pris för hvarje rätt, förfar man på samma sätt.

Nu befann jag mig i ett stort bryderi, ty allden-
stund jag varit okunnig om detta bruk, hade jag icke
skrifvit mitt namn och antecknat hvad jag* tagit. Jag
viste blott att jag ej gått miste om ett enda mål och att,
liksom mina vänner bjudit mig, jag bjudit dem på kaffe,
cigarrer, m. m. — i synnerhet på m. m. Till slut vände
jag mig till en af mina reskamrater och bad honom att
hjelpa mig i min förlägenhet. Uppasserskan tillkallades,
vi lade våra kloka hufvuden ihop och lyckades omsider
att få alltsammans på det klara. Då vi voro osäkra om,
huru mycket jag tagit af någon sak, skref jag alltid upp
det högsta rimliga. Sedan det hela var undanstökadt,
sade jag flickan, att hon hädanefter måste anteckna hvad
jag bestälde och icke förlita sig på mig, emedan jag vore
särdeles glömsk. Hennes blick, då hon svarade ja på min
begäran, visade klarligen att hon haft roligt åt det lustiga
uppträdet, som orsakats af min obekantskap med de på
ångbåtarne rådande bruken. Då den resande skall lemna
båten, kallar han på uppasserskan och säger sitt namn.
Hon skrifver upp priset på hvar sak, han tagit, lägger i
hop summan och sticker det belopp, hon erhåller, i fickan.
Då penningarne blifva allt för tunga att bära, lemnar hon
dem till matmodern utan att räkna dem. Nästan alla
gifva henne drickspenningar, för hvilka hon är mycket
tacksam, och med en nigning säger hon: "Tackar allra
ödmjukast" så uppriktigt, att man nästan känner sig ledsen
öfver att icke hafva gifvit henne mera. Restauratrisen löper
en viss risk, ty den resande kan glömma att skrifva upp
en eller annan sak, men icke desto mindre är alltsammans
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lemnadt åt allmänhetens ärlighet. Detta förtroende verkar
ock att hvar och en är ytterst samvetsgrann.

Den svenska kusten bugtar sig från Ålands haf
så långt i norr som till staden Umeå i hästskoform och
mellan dessa två punkter har man icke land i sigte. Vi
påträffade stora hopar af drifis i det sund, som heter
Kvarken. En öflock på finska sidan hejdade dem i deras
drift och den östliga vinden förde stora massor mot stran-
den. På ett ofantligt stort isfält låg en betydlig mängd
salar.

Vi foro förbi fyren på ön Norrskär och längre fram
varskor fyrskeppet Snipan seglaren för fara. Efter trettio-
två timmars färd från Stockholm ångade vi fram mellan
fasta landet och en grupp öar, af hvilka den betydligaste
är den midt emot den lilla nätta staden Umeå, men på
ett ansenligt afstånd från kusten, liggande Holmön. På
detta ställe mötte vi en ansenlig mängd isflak, som kommo
drifvande från finska kusten mot den svenska. Vintern
1870—71 hade varit ovanligt sträng och man träffade på
drifis ända till de sista dagarne i Juni.

Vädret var kyligt och det var rätt behöfligt att på däck
vara klädd i öfverrock. Den lilla vind, vi hade, kom från
norr. Ånnu furmos många stora isfält kvar och då vin-
den svepte öfver dem kunde termometern fälla till 6 eller
7 grader, men steg åter inom få minuter till 10 eller 11
grader. Om natten var det 7 eller 8 grader.

Vi sågo i olika väderstreck en mängd af de för säl-
jagt i Östersjön och Botniska viken bygda båtarne. De
hafva en högst egendomlig form. Främre delen höjer sig
småningom från båtens midt mot bogen; fören är rundad
och står högt öfver vattnet, hvarigenom båten kan färdas
öfver smärre isstycken och' besättningskarlarne sättas i
stånd att gå upp på isflaken för att till fots nalkas sä-
larne. I medvind segla dessa båtar mycket snabt. Allt
som vi ilade framåt, blef vattnet mörkare och nästan färskt,
ty vid denna årstid nedföres från det inre och från bergs-
kedjorna till följd af snöns smältning en ofantlig vatten-
massa till hafvet, Kusten var låg och enformig samt be-
vuxen med fur, gran och björk.
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Allt efter som ångaren nalkades stationerna, der all-
tid en träbrygga fans uppförd, kommo landtgårdar, byar
och sågverk i sigte. Hvarje anlöpningsplats hade något
särskildt för sig karaktäristiskt. Somliga voro endast
förposter till längre uppåt alfven belägna städer eller kö-
pingar och sågo ruskiga ut. För främlingen, som gör en
promenad i dessa platsers närmaste omgifningar, förefalla
skogarna ensliga och trädens ringa höjd — alla de stora
hafva blifvit nedhuggna — kan lätt gifva honom en falsk
föreställning om växtkraften. Klipporna äro öfvervuxna
med mossa, och rullstenar ligga spridda öfverallt.

Vid hvar anlöpningsplats uppsattes en tafla, på hvil-
ken timmen för fartygets afgång står angifven till ledning-
för passagerarne. Tre skarpa hvisslingar, hvilka ljuda
med korta mellanrum, kalla till baka dem som stigit i
land för att ströfva omkring en smula, och båten afgår
strax efter det den sista signalen gifvits. Passagerarne
stego af eller på, deras antal växte ju längre vi kommo
mot norr och skaran började att blifva munter.

Ehuru Botniska viken ännu icke var fullkomligt is-
fri, hade dock ett stort antal segelfartyg redan anländt
för att intaga timmerlaster.

Landet hade ett dystert utseende, men intrycket för-
mildrades dock af den mörkblå himmeln, som är så ka-
raktäristisk för Skandinaviens klara luft. Utefter vä-
garne stodo skogar med småväxta fur- och gran-träd;
ängar samt korn-, hafre- och råg-fält åstadkommo här och
der afbrott i det enformiga landskapet; vilda blommor
växte i rik mängd, några fjärilar fladdrade hit och dit
och en ensam kråka eller skata förlänade emellanåt en
smula lif åt ödsligheten. På vägen syntes sällan något
åkdon. Jag fann ett stort 'nöje i att klockan tolf på
natten vid fullt dagsljus plocka smörblommor och älskliga
violer, som växte bland klipporna eller vid vägkanten,
samt att lyssna till gökens toner, då han händelsevis lät
höra sig. Luften var så stärkande, skådespelet så nytt,
att jag nästan aldrig* kände mig sömnig.

På land var det mycket varmare och solen verkade
der med sådan styrka, att termometern understundom vi-
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sade 21 grader i skuggan. Växtkraften var betydlig;
granarnas och tallarnas nya skott voro redan tio cm.
långa. De egendomliga småstäderna saknade trottoarer
och gatorna voro lagda med otuktad sten. Husen voro
af trä med stengrund samt en eller två våningar höga.
Somliga voro stora och nästan alla snygt målade. I fön-
stren stodo rosor, nejlikor, geranier och andra växter i
full blom. Inga trashankar eller tiggare syntes till. Kar-
lames utseende vittnade om sjelfständighet och kvinnorna
voro behagliga. De sistnämda buro hufvudduk och voro
alltid då de visade sig på gatorna snygt klädda, huru
fattiga de än voro. Barfotade och barhufvade pojkar och
flickor — lyckliga såsom alla barn — fylde skolsalarne.
Högt öfver de andra bygnaderna reste sig kyrkan.

När vår båt anlände till en af de mera betydande
platserna, tycktes hela befolkningen hafva infunnit sig vid
bryggan för att mottaga oss. Vår ankomst var för
en stor tilldragelse och vi hade knappast hunnit lägga
till vid bryggan eller kajen förr än hela skaran kom om
bord. Huru kärkomna äro icke de första ångbåtarne på
året för inbyggarne i denna aflägsna del af norden! Huru
glada äro icke de sistnämda, då isfångslet brister, ty då
har sommaren infunnit sig! Då blir öppen väg till verlds-
hafven, alfvarna föra ned träden som fälts under vinter-
månaderna, sågarna gå, hundradetals fartyg komma för
att inlasta de ofantliga massor timmer som vänta på ut-
skeppning, vänner komma på besök, familjer som fruktat
att göra den långa landresan vintertiden råkas åter, medan
andra kunna resa till Stockholm, till det soliga, södra
Sverige eller till fastlandet, köpmännen erhålla nya lager,
lyxartiklar från en varmare breddgrad anlända, fisktiden
börjar, laxen går i mängd uppför floderna och landtman-
nen är ifrigt sysselsatt samt motser förhoppningsfullt en
god skörd.

Ångbåtarne äro der uppe ett slags flytande värdshus
och medan lastningen och lossningen pågå, komma skaror
af herrar om bord för att så länge ångaren ligger i ham-
nen äta och dricka och smörja sig med rädisor, sparris,
salad m. m. Somliga aflägsna sig förut, men de flesta
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blifva kvar tills båten går. Det råder ingen natt och
alla gästerna äro fullt beslutna att efter måltiden skaffa
sig en glad stund. Vårt främmande hade god tid på sig,
men under all den uppsluppenhet, som rådde, uppträdde
ingen rått eller pöbelaktigt. Däcket öfver salongen var
fullpackadt och matsalongen proppfull. Det var en in-
bringande dag för den hederliga restauratrisen och hennes
anlete sken af belåtenhet. Uppasserskorna hade ingen
rast eller ro; de flögo från det ena stället till det andra,
logo åt de artigheter, som deras nya beundrare sade dem
samt skötte samvetsgrant sin syssla. De fingo icke sofva,
utan måste arbeta utan att något afseende fästes vid huru
länge sedan det var de njöto någon sömn. Ånskönt de
voro trötta, voro de dock raska i vändningarna och hela
tiden i godt lynne samt kommo ihåg hvarje beställning*.
Man kunde icke motstå åsynen af allt detta festande.
Kängan af att man måste äta och dricka någonting* vardt
omotståndlig och jag ansåg det lönlöst att under det all-
männa glädjelarmet och det af lossningen orsakade bullret
gå ned till mig.

Under det jag skådade omkring mig, varseblef jag en
grupp af fyra eller fem herrar, framför hvilka stod en butelj
vin. De reste sig samtliga upp sedan glasen ifylts. En af
dem hade inbjudit de öfriga att dricka en välgångsskål
för en närvarande vän, som han ej sett på flera år. Han
höll ett tal, i hvilket han berörde flydda tider och deras
gamla vänskap. Sedan talet, som räckte tio eller femton
minuter, var slut, bugade sig allesammans och tömde sina
glas. Föremålet för skålen tackade med ett tal och gla-
sen fyldes å nyo.

Ett annat sällskap bestod af vänner, som voro i be-
grepp att skiljas. De drucko för ett blifvande återseende,
hvarpå nya tal följde. Andra åter, hvilkas sinnen tyd-
ligen lifvats af vinet och den svenska punschen, skrattade
och hade roligt samt tycktes vara färdiga att omfamna
hvarandra, Ett annat lag drack kaffe och talade om af-
färer. Dess medlemmar utgjordes synbarligen af köpmän,
som tänkte på att förtjena penningar och sannolikt upp-
gjorde någon handel.
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Detta festande pågick under hela natten ända tills
ångarens afgång, hvilken egde rum klockan half sex på
morgonen. Då den sista hvisslingen ljudit, uppstod en
allmän rusning för att komma i land. Gästerna lemnade
skyndsamt betalning och gåfvo en liten drickspenning åt
de täcka uppasserskorna, som de hållit vakna hela natten.

Den absolute nykterhetsvännen tager sannolikt an-
stöt af en dylik tilldragelse, men om han söker att göra
milda föreställningar, svaras honom helt enkelt, att sven-
skar och norrmän hafva längre lifstid än något annat folk.

Sedan man vid en station fått bevittna ett dylikt
muntert skådespel, kunde den nästa vara belägen på något
ensligt ställe eller vid någon aflägsen vik, der det endast
fans en träbrygga och ett skjul samt för öfrigt knappast
ett hus inom synhåll. Men man måste akta sig* för att
låta sig bedragas af denna skenbara ödslighet, ty ofta
finnas landtgårdar, byar och sågverk icke så särdeles
långt borta mellan klipphöj derna eller bakom skogarne, och
på något afstånd stryker stora landsvägen fram.

Då resan började att lida mot sitt slut och vi nal-
kades öfversta delen af Botniska viken, egde icke längre
någon skymning rum och endast en timme förflöt mellan
solens ned- och upp-gång. Vi anlände till Strömsund,
den sista stationen innan vi kommo till Haparanda, och
ångbåten låg kvar der några timmar.

Stället såg tämligen öde ut. Nära landningsplatsen
låg* en sjö, vid hvars utlopp en kvarn var belägen. Man
såg ett par bondgårdar, klippor, öfvervuxna med mossa,
rullsten, små granar och furor samt en ofruktbar mark.
Det hela syntes så ödsligt, att man ofrivilligt frågade sig
sjelf, hvart den stora lasten, som fördes i land, skulle
taga vägen. Några svalor sväfvade högt i luften och för-
kunnade oss dermedels att det vackra vädret skulle
fortfara.

Strömsund är beläget vid änden af Råneå Q ord, icke
långt från alfven af samma namn, på hvars stränder
gårdar och sågverk ligga.

Råneå ligger ungefår 6 kilometer derifrån vid lands-
vägen, som går utefter Östersjöns kust. Under segiations-
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tiden' står det genom telegraf i förbindelse med Ström-
sund. Vägen, liksom trakten i öfrigt, var tyst och öde.
Under det jag gick på den samma, mötte jag endast två
kärror; dessa kördes af kvinnor, som i stället för att
åka gingo uppför backarne, på det att hästarne icke skulle
blifva trötta.

I byn låg församlingens kyrka, en stor bygnad, som
kan rymma omkring 2,500 personer och ofta är öfver-
full. Hon hade hvitstrukna väggar och bänkar af målade
bräder. Öfver altaret hängde en försilfrad bild af den
korsfäste Kristus, från hvars sida och fastspikade hän-
der och fötter blodet flöt. Öfver predikstolen stod må-
ladt: "Åra vare Gud i höjden".

Några religiösa målningar furmos icke på väggarne.
Tornet var försedt med kors, på hvilket en väderhane
satt. Omkring kyrkan låg kyrkogården, som såg* van-
vårdad ut.

En liten bit derifrån låg en allmän brunn, som var
sex till åtta meter djup. Inuti den samma satt något
ofvanför vattenytan ett en eller annan meter tjockt lager
af is, som ibland sitter kvar hela sommaren. Vattnet
var utomordentligt välsmakande.

I början af Juli eger en marknad härstädes ruin och
en mängd omålade träbygnader, som vid dessa tillfällen
användas, men eljes stå obegagnade, förlänade åt platsen
ett ödsligt utseende. Då och då kom en karl eller kvinna
gående, hvarigenom jag såg att byn icke var alldeles öf-
vergifven.

Byns läkare var hemma och mottog mig på det vän-
ligaste. Han berättade, att vintern varit mycket sträng
och att termometern sjunkit ända till 40 och 42 grader
under fryspunkten. Snön låg kvar på marken ännu 2
Juni. Nu voro emellertid ärterna i trädgårdarne fem
cm. höga och skulle blifva matnyttiga i slutet af Augu-
sti eller i början af September. Det renskurade gran-
planksgolfvet i hans bostad var så fläckfritt och hvitt, att
jag tyckte det nästan vara synd att gå på det samma.
I den anspråkslösa lilla boksamlingen furmos vetenskap-
liga och medicinska verk samt arbeten på tyska, engelska
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och franska. Allt var enkelt, men bekvämt. Rummen
voro stora och alla fönster fullsatta med blomkrukor.

Han bad mig att stanna till middagen, men emedan jag
var rädd att komma för sent till ångbåten, afböjde jag
den vänliga inbjudningen. Den landtliga gästfrihetens
lagar kunde dock icke tillåta, att jag aflägsnade mig utan
att njuta någon förfriskning och hade jag förstått mig på
tobak, skulle jag icke fått gå utan att först hafva rökt
en cigarr eller en pipa.

Då jag återkom till Strömsund herskade der lif och
rörelse. Jag undrade, hvarifrån folket kommit. En stor
mängd kärror hade anländt från olika håll af trakten för
att hemta den last, som förts i land från båten och som
utgjordes af råg- och korn-mjöl, en fullständig ångmaskin
för något sågverk, snusfjerdingar, lådor och fat med fran-
ska och andra viner, jerngrytor, spiklådor, tyg af alla
slag, kaffesäckar, socker och för öfrigt alla andra slags
varor, som pläga finnas i en landthandel.

En annan ångbåt, som var fullpackad med ynglingar
från de inre trakterna, hade anländt och här skulle ytter-
ligare två hundra unge män stöta till. De voro samtlige
af bondeklass och tillhörde den s. k. beväringen, en af
länkarne i landets försvarsväsen. De skulle fara till ett
ställe längre nedåt kusten för att derstädes under office-
rares ledning några veckor öfvas i exercis och vapnens
bruk.

Från Råne alf går Botniska vikens nordliga kust
från vester till öster. Efter några få timmars färd kom-
mer man till mynningen af Torne alf, men till följd af
grunden och det ringa vattendjupet i floden måste större
fartyg stanna ett stycke nedanför. En liten ångare tog
mig och de öfriga passagerarne om bord samt förde oss
till det ett stycke längre upp liggande Haparanda.

Staden ligger på 65° 51' n. lat. och 65 kilometer
söder om polcirkeln samt har omkring 1,000 invånare,
som till största delen äro finnar. Han ligger 1 18
nordligare än Arkangel och på samma breddgrad som
nordligaste delen af Island. Solen går 21 Juni upp kloc-
kan 12,01 f. m. och ned 11,3 7 e. m.
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Från 22 till 25 Juni kan den resande beskåda mid-
nattssolen från Avasaxa, ett tvåhundra meter högt berg,
som ligger på andra sidan alfven på ett afstånd af unge-
får 72 kilometer. Skulle han komma några dagar senare,
kan han ännu få tillfälle att betrakta det märkliga skåde-
spelet genom att fara stora landsvägen norr ut.

Haparanda är en blomstrande plats med många stora
och snygt målade hus. Det eger flera handelsbodar och
utgör en sorts nederlagsort för den längre norr ut boende
befolkningen. Utförselsvarorna utgöras förnämligast af trä
och tjära. Sin nuvarande storlek har staden uppnått se-
dan Sverige afträdde Finland till Ryssland. Förut var
Torne, som ligger nästan midt emot på en ö, i besittning
af handeln. I Haparanda finnas två kyrkor, folkskolor
samt ett högre elementarläroverk, der lärjungarne kunna
bereda sig för afgång till universiteten och undervisning
meddelas i de döda språken samt i tyska, engelska och
franska. En tidning utgifves äfven på platsen.

Haparanda är den nordligaste punkt i Sverige, hvar-
ifrån man kan sända telegrafiska meddelanden till den öf-
riga verlden. Samtliga telegraftjenstemännen äro bildade
personer, som hafva undergått en sträng examen, och det
fordras af dem att de skola förstå engelska, tyska och
franska. Samma bestämmelser gälla äfven för de norska
telegraftjenstemännen. Telegrafen utgör i dessa land en
särskild, från postverket skild inrättning. Antingen tele-
grammet befordras en längre eller kortare sträcka inom
samma rike, är afgiften lika stor.

Staden har ett godt hotell med bekväma rum och
den mat, man derstädes får, är förträfflig*. Det finnes,
sanningen att säga, mycket få städer mellan Stockholm
och Haparanda, der man äter och bor så bra som på
detta hotell. Värdens samt hans hyggliga och trefliga
hustrus hull vittnade också fördelaktigt om mathållningen
och klimatet på platsen.

Nyheten om min ankomst spreds snart öfver den
lilla staden. Borgmästaren, presten, tulltjenstemännen,
rektorn, postmästaren, bankkamreraren samt åtskilliga an-
dra herrar kommo till hotellet och aflade besök hos mig.
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Alla önskade mig välkommen till Haparanda, Ehuru de
bodde långt upp i den aflägsna norden, egde de likväl
alla samma artiga och förbindliga sätt, som deras lands-
män i de folkrikare trakterna längre söder ut.

Då jag berättade dem, att jag ärnade fara så långt
norr ut som det lät sig* göra till lands, tycktes de blifva
något öfverraskade och när de hörde att jag hade för af-
sigt att färdas ända till Ishafvet, sade de: "Det har sig
svårt. Folket talar icke svenska och sedan man rest en

KÄRRA MED TRÄFJÄDRAR.

sträcka, tager vägen slut. Landet är vildt samt sparsamt
bebygdt och invånarne komma icke att förstå er, då ni
säger hvart ni vill färdas. Kan ni äta deras mat? I
annat fall måste ni här köpa hvad ni behöfver." "Hvad
maten beträffar", svarade jag, "oroar den mig icke det
minsta, ty jag kan äta hvad som helst."

De kunde icke inse, huru jag skulle kunna taga mig
fram. "Res blott tills landsvägen tager slut och kom se-
dan till baka", lydde deras råd. "Nej", sade jag, "jag måste
färdas ända till Nordkap."
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Då de sågo att jag var fullt besluten att fara, ådaga-
lade de lika så mycket intresse för mitt förehafvande som
om jag varit en af deras närmaste anförvandter. De
skaffade mig en utmärkt vägvisare och tycktes vara för-
tjusta öfver att de lyckats få fatt i en sådan för min räk-
ning samt sade, att de nu viste mig hafva kommit i goda
händer. De bedrogo sig icke heller. Mannens namn var
Andreas Jakob Josefsson och han visade sig vara en lika
bra och hederlig karl som trots någon, som jag kunde
hafva kommit att taga i min tjenst. Det var en reslig-
finne med vänligt ansigte. Han hade vistats en tid i Ka-
lifornien och kunde tala en smula engelska. Till Sverige
hade han återvändt för att råka sin fästmö och gifta sig.
Han hade ärnat fara till baka till Amerika, men hans
hustru ville icke gå in derpå och för den skull hade han
bosatt sig här i hennes hemort.

Det stora behag, som ligger i att resa i Skandina-
vien, har man skjutsstationerna, i Sverige kallade gäst-
gifvargårdar, att tacka för. Det färdmedel, som den re-
sande vanligtvis erhåller, är den s. k. kärran. Denna är
ett lätt, tvåhjuligt åkdon, som dragés af en häst. Van-
ligtvis saknar hon fjädrar och skaklarna äro icke lösa,
utan gå i ett med vagnskorgen. Hon är försedd med ett
säte för två personer och rymmer en icke allt för stor
packning.

Vägarne i Sverige hafva en sammanlagd längd af
65,000 kilometer, och gästgifvargårdar, hvilkas antal utgör
mer än 1,500, finnas utefter dem alla Vägarne äro af
fyra slag: Kungsvägarne, som äro de bästa, häradsvägarne,
som merendels äro förträffliga, sockenvägarne, som icke äro
så goda, utan tvärt om ofta dåliga, samt byvägarne, hvilka
äro smala och knaggliga. Man kan således lätt förstå,
att den resande har åtskilligt att göra innan han hinner
fullständigt befara landet. I de glest bebodda trakterna
äro somliga stationer af anspråkslösaste beskaffenhet, men
den resande är dock glad att efter dagens besvärliga resa
nå dem.

Afståndet mellan stationerna utgör i allmänhet om-
kring 15 kilometer. Sällan är det mindre än 1
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mera än 20 kilometer, ehuru på somliga orter distanserna
kunna vara större till följd af befolkningens fåtalighet.
De flesta af dessa stationer äro bondgårdar och vid alla kan
man erhålla så väl mat som husrum. Många äro högst
förträffliga, hvilket särskildt är fallet vid de vägar, som
förbinda städerna med hvarandra; men i aflägsna eller7 C?

föga besökta trakter är kosten ytterst tarflig och främ-
lingen har svårt att vänja sig vid den samma. Perso-
nerna, som hålla gästgifvargårdarna, få i allmänhet af
styrelsen ett anslag, hvars belopp är beroende af trafikens
storlek. Staten träffar under detta vilkor öfverenskom-
melse med de burgnaste landtmännen på de särskilda or-
terna, hvarför ock gästgifverierna skötas redbart och väl.
På hvart dylikt ställe ligger en anteckningsbok, i hvilken
den resande skall skrifva sitt namn och yrke, hvarifrån
han kommer, hvart han far och slutligen huru många
hästar han bestalt. På bokens omslag stå stadganden rö-
rande skjutsningen. Den tid, som den resande behöfver
vänta, är beroende af det antal hästar, som förut utgått.
Priset för skjuts från en station till en annan är nog-
grant angifvet, så att något misstag icke kan ega rum.
I allmänhet utgör taxan för 10 kilometer 1 kr. 25 öre på
landet och 1 kr. 60 öre i staden. Hvar månad granskas
anteckningsboken af vederbörande tjensteman. Om en
resande har något klagomål att anföra, så gör han skrift-
lig anmälan derom i nämda bok' och undertecknar sitt
namn.

I Sverige äro alla jordbrukarne inom ett bestämdt
område kring hvar skjutsstation tvungna att lemna hästar
på gästgifvarens tillsägelse. Detta tyckes visserligen vara
strängt, men är tvifvels utan det enda praktiska sättet
att nå det afsedda syftemålet, Gästgifvargårdarne för-
läggas också för den skull på ställen, der ständig tillgång
på hästar finnes. För åk- och sel-don betalar den resande
särskild afgift, som för 10 kilometer utgör för släde eller
kärra utan fjädrar tre öre och för kärra med fjädrar sex öre.
Gästgifvaren medsänder skjutskarl. Färj- och bro-pennin-
gar betalas af den resande.
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Den resande och hans saker få sammanlagdt hafva
en vigt af 180 kilogram, men någon anmärkning göres
aldrig om denna vigt öfverskrides annat än i det fall,
att den resande medför ovanligt stor packning. Om två
personer resa tillsammans, betala de endast skjutslega för
1 V 2 person. Tager skjutskarlen för mycket betalt, botar
han tjugufem kronor. Ådrager den resande hästen skada
genom att köra för fort, får han betala skadeersättning.
Enligt lagen får man köra 10 kilometer på halfannan
timme, men man åker alltid fortare och medelhastigheten
uppgår till litet öfver 8 kilometer i timmen. Då den
resande sänder förbud, d. v. s. beställer häst på förhand,
hvilket kan ske skriftligen eller genom budbärare, måste
han betala 25 öre för hvarje timme han dröjer öfver den
utsatta tiden och skjutskarlen behöfver icke vänta längre
än fyra timmar. Understundom måste platsen för gäst-
gifvargården förändras, antingen derför att innehafvaren
icke vill behålla stationen längre eller derför att den
icke skötes ordentligt.
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6 KAPITLET.
Landet ofvanför polcirkeln. — Affärd från Haparanda. — En finsk skjuts-

station. — Myggor. — Kvinliga körsvenner. — Folkets ömhet mot
dragarne. — Trefliga gårdar. — En by. — Midnattssolen. — Sattajärvi.
— En flickas önskan att resa till Amerika.

4£o"_7^—'J-J^-H -^

"f^i som sträcker sig från Botniska viken till Euro-
_N S% Pas nordligaste udde, ligger till allra största delen
;4s3y* inom polcirkeln och har att uppvisa en växtlighet
j som man icke får se annanstädes vid så hög bredd-
I grad. Ofantliga sträckor äro bevuxna med gran- och i
[synnerhet med tall-skog och en mängd höjder äro ända
upp till toppen klädda med björk.

O Båtstationer finnas på sjö- och flod-stränderna och
man kan för den skull sjöledes resa långa sträckor. En
blick på kartan visar, huru rikt landet är försedt med
vattendrag. Floderna vimla af lax och sjöarne af andra
fiskslag.

Lule, Kalix och Torne alfvar äro de mest betydande
floderna i dessa trakter. Genom Finland flyter Kemi älf.

Torne alf är den längsta och nordligast belägna af
de floder, som utfalla i Botniska viken, samt utgör nu-
mera gränsen mellan Sverige och Finland. Dess norra
gren, Muonio, kommer från Kilpisjärvi träsk, som ligger
på 69° n., 480 kilometer från hafvet; Alten, Tana och
andra mindre betydande floder flyta norrut till Ishafvet.
Bergen sänka sig sakta åt detta håll, men resa sig dere-
mot brant och djerft mot norska sidan.

På några af de här befintliga flodernas stränder lig-
ger en mängd landtgårdar och* byar, hvilka ofta äro om-
gifha af präktiga ängar samt af råg- hafre- och korn-fält.
Växtligheten utvecklar till följd af det nästan beständiga
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solskenet en underbar snabbhet och endast sju eller åtta
veckor förflyta mellan sådden och skörden.

Resan från Haparanda till Ishafvet är så väl vinter
som sommar utomordentligt intressant, Afståndet till den
nordligast belägna delen af fasta landet utgör i rak linie
något öfver fyra grader, men vägen som leder till Nord-
kyn och Magerö är omkring 800 kilometer lång. Landet
bebos af åkerbrukande finnar och lappar som ströfva om-
kring* med sina renhjordar. Klimatet är om sommaren
angenämt och i fall man har lust, kan man under den
tid, då det är dager hela dygnet, resa om natten. Man
är dock utsatt för åtskilliga obehag. Så till dömes plågas
man från slutet af Juni till slutet af Augusti af ofantliga
skaror med mygg, som äro mycket besvärliga; maten är
äfven tarflig och för den, som icke är van vid den samma,
föga i smaklig.

Från Haparanda går landsvägen norr ut ända till
Pajala och Kengi — en sträcka af mer än 180 kilometer.
Den slingrar sig fram än genom fagra bygder, än genom
skogar, moar och öde nejder. Utefter den samma finnas
elfva poststationer, vid hvilka hästombyte eger rum och
der så väl mat som herberge kunna erhållas. Man bör
endast taga med sig mycket liten packning.

Vi vilja nu för en tid lemna Botniska vikens strän-
der och fara norr ut för att taga kännedom om dessa trak-
ters klimat under sommaren.

Hotellgården erbjöd samma eftermiddag, jag afreste,
en ovanligt lif lig anblick. Borgmästaren, tulltjenstemän-
nen, bankkamreraren och andra nyförvärfvade vänner hade
samlats för att dricka ett glas för min välgång* och önska
mig lycka på resan. Tal höllos och min förare Josefsson
erhöll en sista förmaning att se väl om mig. När min häst-
satte sig i rörelse, lyfte alla på hattame och höjde ett
trefaldigt hurra, som af mig besvarades, hvarefter jag gaf
en klatsch med piskan och åkte i väg. Då jag vände
på hufvudet för att kasta en sista blick bakom mig, stodo
de ännu kvar och hurrade samt svängde med hattame.
Min magra häst sprang i raskaste fart utan att piskan
behöfde användas. Vi foro förbi två eller tre gårdar, som
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voro prydligt målade och försedda med nätta inhägnader
kring trädgårdarna. Torne alf med sina många holmar
syntes då och då och långt bort reste sig Avasaxa, Sko-
gar, ängar, gårdar, odlade fält och fj ärrbelägna höjder full-
bordade den tjusande taflan. Vädret var präktigt, luften
torr och stärkande och termometern visade under dagen
20 till 21 grader. Sent på aftonen stannade jag vid en
skjutsstation, hvarest familjen talade svenska. Byn bestod
af några spridda gårdar. Folket var i början skygt, men
då de fingo höra, att jag var från Amerika, blefvo de till-
gängliga och vänliga. Åtskilliga personer hade nämligen
utvandrat från denna, trakt till Förenta staterna. Stället
låg ungefår 30 kilometer från polcirkeln. Solen försvann
endast för en kort stund nedom synranden och solned-
gången var utomordentligt praktfull. Den kort derefter
följande soluppgången var äfven obeskrifligt härlig.

Under natten, som var lika ljus som dagen, inkommo
flera åkdon på gården. Karlame selade af hästarne, satte
in dem i stallet, gåfvo dem hö, som de hade med sig,
och vattnade dem samt gingo derefter in i ett af hu-
sen för att hvila sig*. Några dröjde endast för att låta
sina hästar rasta, medan andra stannade kvar för att
skaffa sig behöflig sömn. De flesta åkdonen voro lastade
med varor af olika slag och hade till bestämmelseort nå-
gon by eller landthandel. På andra åter lågo säckar med
ryskt mjöl, som skulle till en eller annan gård, der för-
rådet af denna vara tagit slut.

Sedan jag intagit en frukost bestående af rökt ren-
kött, smör, ost och hårdt bröd samt en kopp utmärkt
godt kaffe, lemnade jag stationen. Värdinnan vägrade i
början att mottaga någon betalning, emedan jag, såsom
hon sade, lemnat mer än tillräcklig ersättning i gåfvor
till barnen.

Vid denna tid på året äro männen sysselsatte på
åkem, med timmerflottning eller vid sågverken.

Vid hvar ny station fick jag en ung flicka till kör-
sven och dessa nordens barn tycktes icke vara det minsta
rädda för mig. Min första körsven hette Ida Katarina,
Hon gaf mig en silfverring och var helt förtjust, då hon
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såg den sitta på mitt finger. Jag lofvade att nästa vinter
gifva henne en af guld i stället och jag* höll ord. Hon
var innerligt glad, då jag vid hållets-^slut gaf henne ett
silfvermynt utöfver den egentliga betalningen. En annan
af mina körsvenner hette Ida Karolina och var tolf år
gammal. Den ena hjulringen lossnade, men hon viste att
hjelpa oss ur klämman. Hon steg af, lade en sten under
hjulet och gick till en gård, der hon lånade en hammare
och några spikar. Med bondens tillhjelp var inom några
minuter allt åter klart. Flickan tycktes icke ett ögon-
blick bringas ur fattningen, då missödet inträffade. Hon
pladdrade hela tiden med mig, men emedan jag då icke
kunde finska, förstod jag ej hvad hon sade. Det var en
riktig liten skönhet med stora blå ögon, tjockt, ljust hår
och rosiga kinder. Från sin tidigaste barndom få barnen
lära sig att lita på sig sjelfva.

Nästa station var Niemis. Den lilla gården, som
bestod af fem eller sex låga bygnader med torftak, låg* för
sig sjelf och det såg tämligen torftigt ut derstädes. Det lilla,
för de resande afsedda huset var ytterst snygt, men hade
blott ett enda rum. Der stodo två sängar, några stolar,
ett bord, en spegel och en byrå, i hvilken familjen för-
varade sina dyrbarheter. Bredvid detta rum låg en liten
mjölkkammare.

Sjelfva boningshuset, som låg strax bredvid, var oan-
senligt och snuskigt, Dess invånare utgjordes af en gubbe
med långt, rufsigt, svart hår samt af hans hustru och
brorsdotter, en ljushårig flicka vid namn Kristina, hvilken,
då jag anlände, genast tvättade ansigtet och händerna,
kammade håret, kastade en snygg kjortel öfver den smut-
siga hon hade på sig och satte en ren duk på hufvudet,
hvarefter klädseln var färdig. Kaffepannan stäldes på el-
den och en kopp kaffe tillagades. Gummans hy var mörk
och håret nästan svart — kännetecken som alldeles af-
gjordt ej tillhöra den skandinaviska eller finska typen.
Hon påminde mig om en zigenerska. Då hon hörde,
hvarifrån jag kom, föll hon mig plötsligt om halsen. Jag-
besvarade på fryntligaste . sätt hennes vänskapsbetygelse
utan att bekymra mig om följderna, ehuru hennes hår
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såg mig misstänkt ut. När jag skulle fara hade den
gamle hedersmannen, som blef min körsven, satt på sig
sin bästa rock, hvilken tycktes vara bortåt femton eller
tjugu år gammal.

Nästa station var Ruskola, den bästa gästgifvargår-
den mellan Haparanda och Pajala. Värden och hans hu-
stru talade svenska och förstodo sig båda på hvad som
menas med bekvämlighet. Gården var stor och gifvande.
Ett stycke derifrån låg byn Matarengi med en besynner-
lig röd kyrka, som var mycket gammal och hade särskild
klockstapel. Strax bredvid kyrkan låg prestgården. I
byn furmos flera handelsbodar, hvilka påminde mig om
dem, som man får se i små amerikanska byar. Många
af gårdarne antydde välmåga och en stor sträcka präktiga
ängar och odlad jord utbredde sig för blicken. Vi be-
funno oss i Öfre Torne socken, som har en befolkning af
ungefår 2,700 personer.

Om man blifvit fördröjd, kan man fara till Pajala
och derstädes några dagar senare från de höga höjderna
på andra sidan alfven skåda midnattssolen. Huru säll-
samma förefalla ie^ke för den, som bor i sydligare nejder,
dessa afton- och morgon-rodnader, hvilka omärkligt öfvergå
i hvarandra! Hur underbart att cpesa i ett land, der in-
gen natt råder och inga s^jernor blänka, der månen ej
sprider något ljus och der solen — om man far längre
norr ut — oafbrutet skiner dygnet om! Främlingen vet
i början icke när han skall gå till sängs och när han
skall stiga upp, men folket har reda på hvilotiderna dels
genom att rådfråga sina Vägg- och fick-ur och dels genom
att se på solen.

Jag föll i djup slummer och när jag vaknade sken
solen klart, hvilket dock icke var något tecken till att det
var långt lidet. Klockan var nämligen endast tre på
morgonen. Jag insomnade å nyo och då jag vaknade
var allt så tyst i huset, att jag tog mig en ny lur. Då
jag för tredje gången vaknade, fann jag att min klocka
stannat. Jag gick in i nästa rum och såg af vägguret
derstädes, att klockan var Ipå eftermiddagen. Familjen,
som hållit sig alldeles stilla för att icke störa mig, skrattade.
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Snön har knapt smält i dessa trakter förr än myggor
uppträda i oräknelig mängd. De hade redan börjat visa
sig och deras antal tillväxte dagligen. De blefvo allt blod-
törstigare och deras styng allt smärtsammare. I skogs-
trakter äro de en formlig landsplåga i Juli och till slutet
af Augusti, efter hvilken tid en annan myggart uppträder.
Denna sticker mycket skarpt om dagen, men lemnar en
i fred om nätterna, emedan den aldrig flyger in i husen.

ANFALLEN AF MYGGOR.

Till sist kommer ett slags sandfluga, som också är högst
obehaglig. Vid en krökning af vägen blef jag till min
öfverraskning varse ett svart moln, som tydligen bestod
af små flygfän. Det var en myggsvärm, som var så tjock,
att man omöjligt kunde se någonting* bakom den samma.
Jag satte hästen i stark fart för att komma genom svär-
men, men plötsligt stannade djuret och jag* varseblef då
tre män, som arbetade på vägen och hvilka förut icke
synts. Detta låter otroligt, men är verkligen sant, Jo-
sefssons krattade och sade: "Vi hafva här ett talesätt, att
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om en resande skrifver sitt namn i en mygghög det ena
året, så står det kvar, när han kommer till baka det an-
dra." Vi körde fort genom molnet, men en del af svär-
men följde oss dock som, en flock roffåglar. De omgåfvo
oss i otalig mängd och deras surrande var långt ifrån be-
hagligt. Jag hade aldrig sett sådana ofantliga skaror förr
eller varit vittne till något dylikt, hvarken bland syd
staternas moras, i New Jersey eller i ekvatorial Afrika.
För att skydda ansigtet måste man begagna en slöja, fäst
vid en bredskyggig hatt. Befolkningen uthärdar plågo-
riset med i ögonen faUande jemnmod. Dessa myggor ut-
göra ett särskildt slag. De äro tunga och lätt dödade
samt taga icke till flygten likt de mera kända arterna.
Deras styng är visserligen mindre smärtsamt än det van-
liga slagets, men i alla fall allt annat än angenämt. Jag
nödgades taga handskar på mig, ty jag hade knapt af-
dagatagit ett eller annat hundrade, förr än i nästa ögon-
blick antalet af mina angripare var lika stort som förut.

Öfverallt såg jag, huru ömt befolkningen behandlade
sina dragare. Man kan naturligtvis icke låta hästarne
springa fort, då det är backigt, ehuru jag nog förmodar att
en eller annan full eller elak karl tvingar dem dertill. Då
en häst kommer till foten af en backe, stannar han, när
han tycker det vara tid för de åkande att stiga af, och vän-
der sig om för att se efter, huruvida hvarenda en gått ur
samt börjar derefter att gå uppför. Hafva icke alla
stigit af, så väntar han, och om han genom ett manings-
rop eller genom ett lätt och oskadligt slag af piskan
tvingas att sätta sig i rörelse, ser han helt förvånad ut
och stannar ofta under färden samt vänder på hufvudet
liksom för att säga: "Hvarför stiger icke du af?" Bön-
derna och deras familjer gå ständigt uppför backarna,
hvarför hästarne känna sig oangenämt öfverraskade i fall
den åkande icke stiger ur, i synnerhet om de dertill erhålla
ett lätt rapp på landen. Körsvennen stannar ofta mellan
gästgifvargårdarna, bryter sönder sitt svarta bröd i små
bitar, gifver dem till hästen, smeker honom och trakterar
honom med en tapp hö samt fortsätter derpå resan.
Denna ömma behandling icke blott vittnar till folkets
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förmån, utan har äfven. till följd att hästarne äro utom-
ordentligt sediga och läraktiga; ilskna äro sällsynta. Med
fölungarne kelas det mycket och de klifva ofta in i köken,
der de undfägnas med salt eller något annat, som de
tycka om.

På gästgifvargården, der jag tog nattläger, såg det täm-
ligen fattigt ut. Den för de resande afsedda bygnaden hade
blott ett enda inredt rum, i hvilket åtskilliga karlar lågo
påklädda och sofvo å hudar på golfvet, medan andra tagit
sin lägerplats å bänkar. En gumma och hennes dotter
samt dennas lilla barn lågo i en säng och en gubbe låg i
en annan. Allting der inne såg osnygt ut. Jag kunde
endast få kall fisk att äta. En af karlame erbjöd sig
visserligen att gå ut och ljustra några fiskar, men jag
beslöt mig för att nöja mig med det som fans till hands
och derefter gå till hvila. Litet färskt hö lades på golf-
vet, två renhudar breddes deröfver och ofvanpå det hela
kastades ett fårskinn såsom täcke, hvarefter min bädd
var färdig.

Den resande öfverraskas af att under färden se så
många trefliga landtgårdar med stora boningshus. Dessa
sistnämda utgöra tillika med stallet och ladugården de
förnämsta bygnaderna. Dessutom finnas åtskilliga andra
hus, såsom lider, magasin, smedjor m. m. På gården, som
vanligen är kringbygd på tre sidor, ligger den gammal-
modiga brunnen, hvars stång i ena änden har en hink
och i den andra är försedd med en sten. Genom en
ränna står brunnen i förbindelse med ladugården. Denna
är en egendomlig bygnad. Fönsterna äro små samt ge-
nomsläppa endast helt litet ljus; i det inre är det lågt i
taket och fullständigt golflagdt. På hvar sida finnas bås
och långs med dessa löper en ränna, som mottager all
gödseln, hvilken omsorgsfullt tillvaratages. Boskapen lig-
ger icke på halm eller hö. I ena änden af rummet står
en mur, som innesluter en panna, 1 eller 1 1/2 meter i ge-
nomskärning och 1 meter djup, hvilken användes till kok-
ning af kreaturens föda. Denna består i allmänhet af
groft kärrhö, som blandas med agnarna efter den tröskade
säden. Pannan begagnas äfven vid bad och tvätt. Då
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fåren äro många, förvaras de i en särskild bygnad, men
äro de deremot endast helt få, afbalkas en kette åt dem
i ett hörn. För hästarne finnes särskildt stall.

Boningshuset består med få undantag af en enda vå-
ning, som merendels innehåller två rum, ett i hvardera
änden af bygnaden. Det ena af dem användes till bagar-
stuga och kök samt dessutom till sofrum. I ett hörn
står spisen, en besynnerlig inrättning som är 2 eller
2 V 2 meter i kvadrat och uppmurad af massiva stenplattor
samt vanligen hvitmenad. I dessa eldstäder användes ved
och då denna är förtärd samt endast kolen återstå, hindras
värmen genom en lucka, som kan skjutas fram och till
baka, att gå bort och kvarhålles i muren. Under de för-
sta timmarne är den på detta sätt frambragta värmen
mycket stark och ofta blir vistelsen i rummet outhärdlig
för den, som icke är van vid en sådan atmosfär, hvilken
ofta bibehålies under två eller tre dagar. En afdelning
af spisen är öppen och användes vid matens kokning.
Långs väggarna stå sängar, hvilkas antal beror af famil-
jens storlek. De äro ett slags lådor, som kunna dragas
ut eller skjutas in, hvarigenom man allt efter behof kan
göra dem bredare eller smalare. De fyllas med hö eller
halm och förses med hemmaväfda ylletäcken eller med
fårskinn; ibland äro de till och med försedda med ejder-
dunstäcken och ejderdunskuddar. På morgonen skjutes
sängen i hop och ett lock lagges öfver den samma, hvar-
efter den under dagen användes af folket som soffa och
hviloplats. I detta rum sofva familjens samtliga manliga
och kvinliga medlemmar — tjenarne inbegripne. På an-
dra sidan ligger gästrummet, som också användes till sof-
rum. En eller två sängar, hvilkas madrasser, kuddar och
täcken äro stoppade med ejderdun, utgöra den förnämsta
delen af möbleringen.

Der uppe fins en mängd små, dåliga gårdar, på
hvilka stora familjer sitta, som måste arbeta strängt för
att af jorden skaffa sig sitt lifsuppehälle. I deras snu-
skiga och öfverfylda hem anställer tyfusfebern ofta stora
härjningar. Gårdarne ligga i allmänhet på flodstränderna
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eller nära sjöarna, emedan derstädes finnes rik tillgång
på fisk och jorden på dessa ställen är bättre.

Den afkastning, jordbruket lemnar i dessa nordliga
trakter, är mycket ringa och befolkningen skulle hafva en
ytterst knapp bergning, om icke den ymniga tillgången
på fisk i vattendragen och på fågel i skogarne vore. De
penningar landtmannen erhåller genom försäljning af sitt
jagt- och fisk-byte, utgöra tillika med intägten af ladu-
gården ofta hans enda inkomst.

Från Matarengi går vägen uppför en brant backe,
från hvilken alfven icke synes, samt löper en tämligen
lång sträcka genom en öde trakt, hvars dysterhet ytter-
ligare ökats derigenom att skogarne brunnit.

Mellan stationerna Kunsijärvi och Ruokojärvi (järvi
är det finska ordet för sjö) passerade vi polcirkeln vid
66° 32' n. lat. eller 1,408 geografiska mil söder om polen.
Den 22 Juni lyser solen derstädes hela dygnet om och
vid midnatten ser åskådaren henne ofvan horisonten rakt
i norr. Från nyssnämda dag kan han genom att i me-
deltal resa sexton kilometer om dagen fortfarande få se
midnattssolen ända tills han når polen. Den 22 Septem-
ber sänker sig solen ända ned till synranden, der hon så
att säga hvilar sig hela dygnet. Följande dag försvinner
hon och blir borta ända till 22 Mars.

Om den resande efter liknande plan far från polen
söder ut, får han allt jemt skåda midnattssolen ända tills
han uppnår polcirkeln, der hon, såsom förut nämts, blott
visar sig ett enda dygn.

Åskådaren har till följd af jordens ställning alltid
midnattssolen i norr. Hon tyckes vandra ien cirkelrund
bana, för hvars tillryggaläggande hon behöfver tjugufyra
timmar. Då hon befinner sig högst på den samma, är
det middag, och då hon befinner sig lägst, midnatt, Skil-
naden mellan hennes läge, då hon står högst öfver syn-
randen och då hon står lägst under den samma, är ytterst
obetydlig, hvadan hon synes mycket långsamt höja sig
mot söder och sänka sig mot norr. När hon försvinner
nedanför horisonten, visar hon sig öfver den samma nästan
genast derpå.
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Jag* skall nu' söka att förklara den naturföreteelse,
som kallas midnattssolen.

Jorden rör sig omkring solen ett hvarf på ett år
och rullar omkring sin axel ett hvarf på ett dygn. Den
bana eller väg, jorden beskrifver under sin årliga rörelse
kring solen, har formen af en så att säga utdragen cirkel,
en s. k. ellips. Axeln, kring hvilken den dagliga rörelsen
eger rum, utgöres af en rak linea som går genom jordens
medelpunkt och hvars ändpunkter kallas poler — den
ena nord- och den andra syd-polen. Denna axel står icke
lodrätt mot banans plan, utan bildar mot den samma en
vinkel af 23° 28', hvilken vinkel kallas ekleptikan. För

S solen, A jordens ställning 21 Mars, B hennes ställning 21 Juni,
C hennes ställning 21 September och D hennes ställning 21 December.

JORDENS BANA KRING SOLEN.

den skull står jorden under sin färd kring solen icke rätt
upp och ned, utan i lutande ställning, hvarigenom hon på
olika delar af sin bana alltid vänder en halfva, men stän-
digt en olika halfva, af sin yta åt solen, hvilket klargöres
af vidstående teckning.

Två gånger om året, nämligen 21 Mars och 21 Sep-
tember, är en af de båda halfvorna långs jordens axel
belyst. Derför ligger på dessa dagar hvarje ställe på
jorden under hennes dagliga rullning kring axeln halfva
tiden i ljus och halfva tiden i mörker, d. v. s. öfver
allt på jordklotet vara dag och natt hvardera tolf tim-
mar. Af detta skäl kallas nämda dagar dagjemnin-
gar — 21 Mars vårdagjemningen och 21 September
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höstdagjemningen. Allt efter som jorden efter 21 Mars
fortgår på sin bana, lutar nordpolen allt mer och mer mot
solen till 21 Juni, efter hvilken tid den långsamt vänder
sig från henne. Den 21 September äro dag och natt
åter lika långa öfver hela jorden och omedelbart efter
denna dag är nordpolen helt och hållet vänd från solen
samt erhåller icke å nyo något ljus förr än i följande
Mars månad. Sålunda inses häraf att nordpolen befinner
sig i solskenet från vår- till höst-dagjemningen samt har
en dag af sex månaders varaktighet. Ju mera nordpolen
lutar mot solen, desto mera blifva trakterna kring polen
belysta och derför kommer hvart ställe i dessa nejder att
under ett visst dygn ligga längre i ljuset än i mörkret
d. v. s. hafva längre dag än natt. Ju närmare ett ställe
befinner sig till polen, desto längre är under denna tid
dess dag.

Antalet dagar, under hvilka solen skiner hela dygnet
om, är beroende af den breddgrad, på hvilken åskådaren
befinner sig. Ju längre han befinner sig mot norr, desto
större är antalet. Så skiner solen under sex månader
vid polen, ett dygn vid polcirkeln och från 15 Maj till
1 Augusti vid foten af Nordkap. Vid polen tycker åskå-
daren sig vara i midtpunkten för en storartad spiralrörelse
af solen.

Vi hafva här antagit att åskådaren befunnit sig på
jemna marken, men skulle han stiga uppför ett berg,
skulle solen naturligtvis synas högre öfver horisonten.
Om han i stället för att hvar dag resa 16 kilometer steg
omkring 64 meter i höjden, skulle han se alldeles det
samma som om han rest norr ut. Följaktligen skulle
han, om han vid polcirkeln stode på 64 meters höjd och
utsigten vore fri, kunna se midnattssolen ett dygn tidigare.
Stege han än högre och hade samma fria utsigt, skulle
han se midnattssolen en motsvarande längre tid. Af
denna orsak är det, som turisterna från Haparanda be-
gifva sig till Avasaxa, hvilket reser sig 200 meter öfver
hafvet och hvarifrån de, ehuru det ligger 13 till 16 kilo-
meter söder om polcirkeln, kunna betrakta midnattssolen
under tre dygn.
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Den lysande himlakroppens fårg vexlar, likt morgon-
och afton-rodnadens, allt efter luftens olika fuktighet.
Den ena dagen kan den vara mörkröd och förlänar åt
allting ett rosenskimmer samt frambringar en sömngif-
vande verkan. Den andra dagen kunna de förändringar
i fårgen, som ega rum mellan soluppgången och solned-
gången, jemföras med skiftningarna hos en koleld, hvilken
än brinner med vild, röd låga, derpå slocknar och så å
nyo flammar upp med ännu större klarhet.

Det fins dagar, på hvilka solen har ett blekt, hvit-
aktigt utseende och då man till och med kan utan att
bländas, betrakta henne redan sex eller sju timmar före mid-
natt. När den sistnämda nalkas, blir solen .mindre lysande
och hennes sken öfvergår, allt efter som hon sjunker mot
den lägsta punkten på sin bana, gradvis i mera praktfulla
färgskiftningar. Hon rör sig mycket långsamt och tyckes
en stund följa randen af synkretsen, hvarunder hon några
ögonblick står stilla, liksom då hon uppnår middagshöjden.
Just då är midnatten inne. Under några minuter blanda
sig afton- och morgon-rodnaden med hvarandra och man
kan icke afgöra hvilkendera som har herraväldet, men
inom kort börjar ljuset att efter hand varda mera glän-
sande och tillkännagifver derigenom, att en ny dag ran-
dats. Ofta händer det, att solen, innan en timme för-
flutit, blir så bländande, att man icke kan betrakta henne
med blotta ögat.

Vid den på stranden af en liten sjö liggande byn
Pirtiniemi tog landsvägen plötsligt slut, men fortsatte på
andra sidan sjön. Några få gårdar syntes. Den resande
fick väpna sig med tålamod, innan han kunde fortsätta
sin väg. Hästarne hade nämligen släpts på bete i sko-
gen och det tog tid, innan man fick reda på dem. Då
vi kommo till stranden, stego vi i en stor ekstock, som
kunde taga om bord två kärror och två hästar. Den
roddes af två gummor, som genom sina kraftiga årtag
visade att de förstodo sin sak. — Tio minuter åtgingo
för att nå norra stranden, på hvilken flera gårdar lågo. Bo-
skapen derstädes var till största delen småväxt, men sär-
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deles vacker. Der fans äfven en präktig hjord på tjugu-
sex kor, hvilka nästan allesammans voro hvita.

Min körsven, en flicka på tretton år, var icke det
ringaste rädd för mig, ehuru icke en själ syntes på vägen
och Josefsson var långt bakom. Jag gaf henne litet kon-
fekt, hvaröfver hon blef högst förtjust och till tack slog
hon sin arm omkring min hals samt gaf mig en kyss.

Färden var fortfarande enformig, men jag roade mig
med att göra uppehåll vid de olika byarne. I Sattajärvi,
sista gästgifvargården innan man kommer till Pajala, samla-
des både unga och gamla kring mig, hvarunder Josefsson
pratade med dem. Då de hörde, att han varit i Amerika,
tyckte de att detta var någonting högst märkvärdigt och
de pekade på mig samt ropade: "Tala amerikanska med
honom", hvarefter de samtliga blefvo tysta för att höra
oss samtala.

Barn anlände i stora skaror och förenade sig med
den muntra hopen. Jag tyckte, att jag aldrig sett en
sådan samling vacker ungdom. Den enkla födan synes
bekomma dem särdeles väl, ty de voro lefvande bilder af
hälsan. Flickorna hade sådana nätta namn som Ida,
Kristina, Lovisa, Margareta, Elsa och Helena och voro
vackra med ljust hår, mörkblå ögon, rosig hy och hvit
glänsande hud. De företedde en skarp motsats till de
äldre kvinnorna, som sågo betryckta ut och buro spår
efter tungt arbete.

Flickorna i Skandinavien förrätta tills de blifvit
konfirmerade mycket litet tunga sysslor. Under de spädare
åren gå de i skolan; de utveckla sig emellertid tidigt, ty
de sköta en del hushållsgöromål och få oupphörligt öfva
sig i att mjölka och fodra kreaturen samt arbeta dess-
utom en smula på fälten. Allt detta bidrager att stärka
deras hälsa och att utveckla musklerna. Mellan femton
och sjutton år äro många utomordentligt vackra, men de
förlora sig snart och deras drag blifva längre fram i lifvet
grofva. Jag frågade några af dem, om de ville fara till
Amerika, och de svarade alla med ett entusiastiskt ja.

Särskildt lade jag märke till en omkring sexton år
gammal flicka, som hette Kristina, I sällskap med en
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mängd andra flickor följde hon efter mig, hvarthän jag
gick, och det såg ut, som om hon känt sig dragen till
mig. Ofta fattade hon min hand och inlät sig med mig
i lifligt samtal. "Skulle ni vilja blifva min körsven och
komma med mig till Amerika?" frågade jag. "Ja", sva-
rade hon och blickade på mig med sina vackra, blå nor-
diska ögon. "Ja", svarade också hennes moder. Plötsligt
försvunno mor och dotter och jag trodde, att jag skrämt
bort dem, men de hade endast gått sin väg för att laga
i ordning middag åt mig.

Då jag skulle lemna stället, hände mig följande äf-
ventyr. Till min förvåning fick jag se Kristina komma
mot mig med hela sin egendom — ett bylte kläder i en
näsduk. Hennes far, mor, systrar och bröder åtföljde
henne och hela Sattajärvis befolkning hade infunnit sig
för att säga henne farväl. Hon var klädd i sina bästa
kläder, liksom om hon skulle ut på resa, och då jag steg
upp i kärran, tog äfven hon plats i den samma. Hela
skadan ropade: "Lycka till! Farväl och skrif till oss
Kristina!"

"Åmnar ni taga flickan med er till Amerika?" frå-
gade Josefsson. "Vägen är alldeles för besvärlig, för att
hon skulle kunna följa med oss."

"Det ämnar jag visst icke", svarade jag. "Hon skall
endast skjutsa oss till Pajala."

"De hysa den bestämda öfvertygelsen, att ni ärnar
taga henne med er till Amerika. Ser ni icke, att hela
hennes familj är tillstädes? Hennes far har begifvit sig
hit från sitt arbete på åkem och folket har kommit för
att säga henne farväl. Hon har alla sina kläder inlagda
i det der knytet. De tro allesammans, att ni menade
allvarligt."

"Säg dem", sade jag, "att hon, liksom flera flickor
gjort förut, skall skjutsa mig, men endast till Pajala.
Säg dem också, att jag icke kan taga henne med mig på
den mödosamma färden genom de trakter, jag nu ärnar
beresa, och att hon icke har tillräckliga krafter för att
följa mig."
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Modern började att gråta; hon önskade, att dottern
skulle följa med mig till Amerika. "Karl", sade hon,
lyssnar ni till er förare? Jag är rädd för att ni icke
har någon egen vilja. Jag ömkar er."

Kristina steg ur åkdonet, var ond och ville icke
köra för mig. Då vi foro, sände modern en skur med
förebråelser efter den stackars Josefsson, som berättade
att de allesammans trodde, att jag skulle hafva tagit med
mig flickan, om han icke varit. Gycklande föreställningar
om hennes blifvande lycka hade föresväfvat deras inbill-
ning, men det luftslott, de uppfört på så kort stund, hade
redan störtat i spillror. De ropade dock efter mig: "Kom
igen".

Efter ungefär två timmars fård kom jag till Pajala,
hvars kyrkspira, belyst af midnattssolens strålar, syntes
på långt håll.

Byn är belägen nära 67° 10' n. lat. på högra stran-
den af den djupt nedanför flytande Torne alf, en liten
bit från den sistnämdes sammanflöde med Muonio, der
alfven ligger 90 meter ofvan Botniska vikens yta.

I byn furmos omkring 150 invånare, 25 gårdar, 35
hästar, 220 nötkreatur och ungefär 600 får. Der fans
således tillräckligt med ull för förfärdigande af kläder i
hemmen. Den rikaste mannen sades ega 40 tusen kronor
och åtskilliga andra egde från 4 till 16 tusen kronor.
För den förstnämda af de senare summorna kunde man
der köpa en rätt god gård med trefligt boningshus jemte
andra bygnader. Församlingen räknade 3,525 själar. Hon
har ett präktigt skolhus, något som hedrar den lilla
befolkningen i denna nordliga bygd. På platsen finnes
ett mycket bekvämt värdshus, hvars pris äro särdeles
måttliga. Vid denna årstid fans det godt om lax och
sådan jemte högligen godt mjukt bröd, torkadt eller rökt
renkött, mjölk, godt kaffe, utmärkt te (utan tvifvel kom-
met från Ryssland) och svenskt öl utgjorde matsedeln.
Det hela serverades särdeles snygt och utgjorde en måltid
för en kung.

Laxen nappar sällan på krok, utan fångas i snaror
eller i nät, som sättas omedelbart ofvanför forsarne eller
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på ställen, der vattnet ilar fram i stark fart. Medan jag
befann mig i Haparanda anlände dagligen flera båtlaster
af denna fisk. Detta år var priset ansenligt högt — fem
kronor för åtta kilogram — medan det somliga år icke
uppgår till mer än tre eller fyra kronor. Det kommer
emellertid att stiga år efter år, allt efter som befolknin-
gen, till följd af lättade ångbåtsförbindelser, börjar ut-
skeppa fisk.

Prestgården, hvarest jag mottogs särdeles vänligt,
var stor och allting derstädes var utomordentligt putsadt,
ehuru enkelt. Grangolfven voro icke försedda med mat-
tor, men dock fullkomligt rena. Böckerna vittnade om
egarens bildning och stockholmstidningarna, som anlände
med posten hvarje vecka, visade att äfven här kunde
folket hafva reda på hvad som hände i verlden.

Kyrkan var en vacker bygnad i form af ett grekiskt
kors. Taket inuti var hvälfdt och predikstolen — en
kvarlefva efter den gamla kyrkan — enkel. På altaret
stod en målning, hvilken förestälde frälsaren på korset
och Maria Magdalena, som kommer till honom. Begraf-
ningsplatsen, som icke låg alldeles omedelbart utanför
kyrkan, omgafs af en klumpig stenmur och ingången ut-
gjordes af en hvitmålad grind. Det första föremål, som
derstädes mötte mitt öga, var en med ett hvitt lakan öf-
verhöljd likkista, hvilken inneslöt ett litet barn, som
skulle begrafvas följande söndag. Derefter kom jag till
en graf, som inhägnades af ett måladt staket, ungefår
2 1/2 meter i kvadrat. I midten låg en kulle och på denna
stod i en kruka en rosenbuske, som en ung flicka just höll
på att vattna. "Det är min moders graf, sade den hygg-
lige kyrkoherden. "Vi hafva icke här någon dödgräfvare",
tillade han, "familjerna få sjelfva gräfva sina grafvar. På
den gamla kyrkogården ligger Laestadius, han, som genom
sina predikningar mot dryckenskapen verkade så mycket
godt bland lapparne." På hemvägen talade han en smula
om Amerika och om de talrika sekter, som finnas der. Då
vi framkommit till herdetjället, hemtade han ut en butelj
svenskt öl, af hvilket jag högligen njöt, och då jag tog
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afsked, uttryckte han den förhoppningen, att vi åter måtte
råkas. "Ni är alltid välkommen till prestgården."

Innan jag for, besökte jag flera bland gårdarne och
mottogs öfver allt mycket vänligt. Fråga på fråga gjor-
des Josefsson angående mig och alla undrade öfver, att
jag ville resa så långt från mitt hem blott för att tillfreds-
ställa min skådelystnad.
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7 KAPITLET.
Två vägar norr ut. — Färd öfver Torne. — Uppför Muonio. — En båt-

station. — Tjärtillverkning. — Myror. — Muoniovaara. — Palajoki.
— Ett åskväder. — Fiskare. — En tillflyktsort. — Färd ned till Is-
hafvet. — Hammerfest.

<^q] p rån Pajala kan man resa norr ut på två vägar. Man
P? kan nämligen antingen fara uppför Torne alf eller

J&f&f ock färdas öfver den smala landremsan midt emot
1 Pajala samt sedan gå uppför Muonio älf. Den
förstnämda alfven kommer från Torne träsk, ett betyd-
ligt vattendrag, som ligger 380 meter öfver hafvet och
hvars öfre ände ligger på 68° 25' nordlig lat. d. v. s. i
nästan samma linie som Ofotens fjord och Lofotens öar
i Norge. På dess stränder äro Vittangi och Jukkasjärvi
byar belägna, af hvilka den senare utgör en af lappames
mera betydande mötesplatser.

Muonio alf är afgjordt den bästa vägen, alldenstund
hon flyter genom en större landsträcka. Hon kommer
från Kilpisjärvi, hvars nordliga del ligger några få kilo-
meter ofvan 69° n. lat. och utgör en bit af gränsen mel-
lan Sverige och Finland. Landet vester om Pajala är
ett trettiotal kilometer någorlunda tätt bebygdt; särskildt
är detta fallet på Tärendö alfs stränder.

Enda sättet att färdas under sommaren är att fara
på vattnet. Regelbundna båtstationer, vid hvilka man kan
erhålla rum och mat, finnas. Den lagligen faststälda
taxan utgör för hvar person en krona för 10 kilometer,
hvartill kommer ett litet belopp för begagnandet af båten.

Resan på Muonio är högligen spännande. Man ilar
genom den ena forsen efter den andra, hvarvid alla faror
lyckligen undgås genom båtkarlames underbara skicklighet.
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Några mödor behöfver man icke underkasta sig, ty under hela
den nära 480 kilometer långa färden nödgas man endast
då och då gå till fots för att undvika de svåraste stäl-
lena. Mot slutet af Juni är alfven mycket uppsvald.
Vattnets skummande lopp var särdeles vackert att skåda
och de vreda böljorna uppfylde skogen med sitt dån.

Klockan half elfva på aftonen den sista Juni foro
vi öfver Torne älf. Med båtkarlen, som bar mina saker
på ryggen, till vägvisare anlände jag efter ungefär en
timmes vandring till den första båtstationen, Kieksisvaara,
hvilken ligger på en höjd, som beherskar Muonio och
hvarifrån man har en vacker utsigt öfver trakten. Eme-
dan det var midnatt, sof folket. Solen hade blifvit mat-
tare och mattare och hennes gyllne skifva kastade ett
dämpadt, sömngifvande sken öfver landskapet. En stark
dagg föll. Hussvalorna hade krupit in i sina bon, göken
var tyst och sparfvarne hördes icke till. Det var som
om naturen gått till hvila midt på ljusa dagen.

Höjderna voro ända till topparne klädda med mörka
furor. En motsats till dessa bildade det nyutspruckna
löfverket på björkarne, hvilkas hvita stammar på afstånd
sågo ut som pelare af silfver.

En dörr öppnades plötsligt och framför mig stod en
flicka, som såg på solen liksom för att se efter, huru
mycket klockan var. Hennes ögon voro blå som himlen
der ofvan och hennes hy var rosig. Hon var barhufvad
och barfotad. Hennes hår, som fritt svallade ned öfver
axlarna och räckte nedanför midjan, tycktes vara färgadt
af midnattssolens strålar. Hennes fötter hvilade på det
gröna gräset, hvarigenom de framstodo dubbelt hvita. Då
hon fick se mig, spratt hon till, emedan hon icke väntat
att råka någon främling, och ämnade just att hastigt
draga sig till baka, då hon lugnades af att Josefsson till-
talade henne på hennes eget modersmål. Hon stannade
och seende på mig sade hon: "Främling, har ni kommit
för att skåda midnattssolen? Nu lyser solen natt och
dag, men sommaren i vårt aflägsna, nordliga land är kort.
Den lemnar oss knappast tillräcklig tid att inberga vår
skörd. Våra vintrar äro deremot långa och ofta stormiga."
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Från flickan vände jag min blick mot solen. Strax
efter midnatt började jag hos denna märka en förändring.
Hennes sken blef klarare och öfvergick hastigt i en präktig
röd färg. Solstrålame förgylde skogar och berg och natu-
ren tycktes åter vakna upp. Småningom blef den väl-
diga himlakroppen allt mera lysande och dess glans slut-
ligen så bländande, att jag icke längre kunde uthärda den
samma.

Båtkarlarne, som skulle fortskaffa oss uppför alfven,
voro till antalet tre. En af dem tog min lilla handkapp-
säck, som innehöll min packning, hvarefter vi bröto upp.
Snart stodo vi på den klara Muonioälfvens stränder och
kunde höra forsames dån, men den från vattnet upp-
stigande dimman hindrade oss att se någonting. Kloc-
kan var 1,30 f. m. och termometern visade 10 gra-
der, d. v. s. en minskning af 3 grader sedan klockan
10,3 0 e. m.

Vår båt var förfärdigad af blott fyra plankor och
mycket lätt. Längden var 8 meter, största djupleken 58
centimeter och största bredden — 2 till 3 meter från
bogen — 90 centimeter. Kölen var 7 1/2 cm. bred.
Denna form är den bästa på strida floder och bland for-
sar, och dylika båtar äro föga djupgående samt särdeles
lätta, Kölen är stark och skyddar båtens botten mot
stenarne, medan sidorna skyddas af svåra spant. Hvar
båtkarl har en 3 eller 3 1/2 meter lång stång, som är
ytterst stark och böjlig; åror och roder nyttjas icke. Min
förste båtkarl, Henrik, stod i fören, under det de två
andre hade sina platser i aktern. Snart befunno vi oss i
en fors, hvarest vattnet med stor häftighet framrusade
mellan stenarne, och jag hade då tillfälle att se, hvilken
styrka och skicklighet som fordras vid denna sorts seg-
lats. Stängerna stickas snedt under båten —ej rakt ned
i vattnet — och bugna ofta betydligt under hans tyngd.
Henrik och de två andra båtkarlarne togo spänntag mot
insidan samt dröpo innan kort af svett. Man måste
förut känna väl till dessa strömmar för att veta, huru
man skall styra.
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Allt efter som vi stakade oss framåt, skrämde vi
tidt och ofta upp skaror af änder. Der strömmen icke
var allt för stark, gick det raskt uppåt. Ålfven var djup,
men dess vatten så klart, att vi på betydligt djup kunde
se klipporna och stenarne på bottnen.

Efter fyra timmars färd och sedan vi tillryggalagt
ungefär trettio kilometer, anlände vi till Kolare. Då vi
framkommo till huset, ådagalade den djupa tystnad, som
rådde på stället, att hvar enda själ låg försänkt i sömn.
Vår ankomst blef emellertid signal för hela familjen att
stiga upp. Maten är på dessa stationer den allra enkla-
ste och består af torkadt fårkött, segt som läder, rökt
renkött, smör, ost, mjölk, hårdt bröd och någon gång fisk.
Kaffet skulle vara ganska godt, om det icke så ofta för-
stördes derigenom, att en stor mängd salt tillsättes för att
gifva det smak. Ofta kan man dock icke få annan mat

än stångkakor.
I det för de resande afsedda rummet finnes en taxa

med bestämda pris, så att något prejeri icke kan ega rum.
Naturligtvis försöker man, när en rik resande anländer,
att laga maten bättre — så till dömes kokas kaffet star-
kare — och för en dylik uppmärksamhet väntas en liten
extra ersättning, som äfven bör gifvas. Jag fick blott
betala sextio öre för min frukost.

I närheten af huset höllo två båtar på att byggas.
Dessa båtstationer äro särdeles bekväma och sätta en
resande, som har brådt om, i stånd att färdas fort, eme-
dan han på hvarje ställe erhåller nytt folk och i all-
mänhet endast behöfver vänta en kort stund. På tjugu-
fyra timmar kunna 95 kilometer lätteligen tillryggaläggas.

Mina nya båtkarlar voro bröder och deras utseende
var högst egendomligt. Deras långa, lockiga, ljusa hår
räckte nedom halsen och var så tjockt, att de måste be-
gagna en metallkam, som liknade de kammar, hvilka for-
dom nyttjades vid ullkardning.

Mellan Huuki och Kilangi stationer utgör afståndet
öfver fyratio kilometer och färden tog en tid af nära tio
timmar. Fors efter fors passerades och jag väntade ofta
att vi till följd af vattnets starka fart skulle slungas till
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baka och kastas mot klipporna och stenarne. Båtkarlames
stänger formligen hugnade under trycket, men giedo dock
aldrig ur händerna på dem. Vid somliga tillfällen måste
vi färdas mellan klippor, der det nätt och jemnt var rum
för båten att komma fram, vid andra åter drefvos vi till
baka till följd af vattnets framrusande mot stenarne.
Olyckshändelser äro sällsynta, men när de inträffa, ega
de nästan alltid rum på nedvägen, då färden är farligare
än på uppvägen. Vid början af långa och svåra forsar
stego vi ur och gingo på land, hvarvid två af karlame
drogo båten medels ett långt tåg under det att den tredje
stannade kvar uti honom och styrde honom nära stranden.

Vid denna tid på året, då snön håller på att smälta,
är färden uppför forsarne högst spännande. Timmerflot-
tarne och båtarne följa med den snabt framilande ström-
men och skulle säkerligen tillintetgöras, om icke de djerfve
och skicklige båtkarlarne vore.

Älfven har ej samma pittoreska utseende som Torne
alf nedanför Pajala. Stränderna äro låga och platta, men
vattnet är äfven här kristallklart.

Huru skön var icke midnattstimmen! Huru röd
och lysande var icke solen! Huru sömntyngd låg icke
nejden! Det såg ut som om naturen gått till hvila midt
under det att solen sken som bäst, Kristallklara dagg-
droppar glittrade likt ädelstenar på grässtråna, i blommor-
nas kalkar och på björkarnas blad.

Innan klockan var två hade svalorna lemnat sina
nästen, som de bygt sig under taken på gårdens olika
hus. Huru långt fjärran ifrån hade de icke kommit för
att njuta denna aflägsna nejds korta vår! Jag undrade
verkligen ej öfver att de älska denna sköna, fastän korta
sommar och att de år efter år komma till detta midnatts-
solens land.

Folk, som endast sett grumliga floder, kunna knappast
göra sig en föreställning om skönheten hos sådana klara
strömmar som Skandinaviens. Det genomskinliga vattnet
gör en törstig och jag kunde ofta icke motstå frestelsen
att pröfva dess renhet.
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Vi foro flera kilometer utan att se något hus. Då
och då utvisade den bland träden uppstigande röken något
ställe, der folk var sysselsatt med att koka tjära, som
här uppe tillverkas i stor myckenhet. Det var sorgligt
att se den ödeläggelse skogseldarne åstadkommit och huru
de förstört ofantliga sträckor värdefull timmerskog.

Då jag afbröt resan för natten, gick jag in i ett
hus och träffade bonden och hans hustru i sängen.
När jag väckte dem, lyfte kvinnan sitt hufvud från kud-
den och frågade: "Hvad viljen I, främlingar?" Jag sva-
rade: "Vi önska att få nattläger här." "Välkomna!" ljöd
svaret. Den beskedliga menniskan steg* upp, tog på sig*
strumpor och skor, gick in i rummet bredvid, hvarest
hon gjorde i ordning en bädd, och framtog derefter från
ett skafferi en riklig måltid, bestående af mjölk, smör,
bröd, ost och rökt renkött, samt sade: "Äten, om I aren
hungriga, dricken, om I aren törstiga, och gån till hvila."
Derefter bjöd hon godnatt och gick tillbaka till sitt rum.

Af tallen finnas två arter, Pinus sylvestris och en
annan med kortare barr, Pinus friesii. Tallen är härstä-
des utomordentligt fet och innehåller en stor mängd kåda.
Endast rötterna efter fälda träd användas, hvarigenom
icke något timmer förfares och skogarne icke varda helt
och hållet värdelösa, äfven om de härjats af eld. Stub-
barne få ofta vara kvar i jorden under åratal, hvarefter
de uppgräfvas och klyfvas under vintern och våren i me-
delstora stycken. De äro mörkröda, utomordentligt hårda
och så feta, att tjäran dryper af dem, när de brännas.

Tjärkokningen försiggår på följande sätt: En pas-
sande plats, der mindre arbete fordras vid tillverkningen,
utväljes antingen på sluttningen af en höjd eller ock
mellan två små kullar, som sakta sänka sig mot hvar-
andra. En grop, 1 till 1 1/2 meter i genomskärning, gräf-
ves; stänger nedsättas tätt intill hvarandra i marken,
gradvis lutande mot midten, på det att tjäran må rinna
ned; öfver dessa stänger lagges ett lager af näfver och of-
vanpå detta åter ett flera centimeter tjockt lager af leraktig
jord. Det hela ser ut som ett bäcken och vexlar mel-
lan sex och nio meter i genomskärning*. Träklabbarne,
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ur hvilka tjäran skall utdragas, uppstaplas omsorgsfullt
och på sådant sätt, att de ligga mycket tätt till hvar-
andra i fördjupningen. När det hela är färdigt har det
ungefärligen skapnaden af en bikupa och täckes med jord.
Derefter påtändas klabbarna, och emedan elden icke kan
slå ut i full låga, brinna de sakta under flera dagar.
Tjäran droppar derunder ned i fördjupningen och utflyter
från denna genom ett rör, som platserats på lämpligt sätt
för ändamålet. Om det händelsevis icke skulle finnas
tillräckligt med kärl, så bevaras tjäran en tid i gropar.

Tjäran flottas nedför alfven på ett egendomligt sätt.
En eller två rader med tunnor fastgöras på båda sidorna
af två långa stänger och derpå anförtros denna improvi-
serade flotte åt strömmen och framkommer i oskadadt
skick till sin bestämmelseort. Stora kvantiteter tjära
fraktas nedför Norrlands floder, och Sverige har somliga
år utfört öfver 100,000 tunnor.

Medan jag vandrade i skogen, varseblef jag ofta flera
olika slags myror. Bland dessa var äfven Formica rufa,
i Sverige kallad stackmyra, hvilken äfven så långt norr
ut är allmän. Genom att följa en väl banad myrstig*
kom jag till stackarne, som äro omkring en meter höga
och uppförda af stickor och strå. Stora skaror kommo
från alla möjliga håll och hvar individ släpade på sin
lilla kvist, hvilken han lade någonstädes på stacken.
Då myrorna gingo uppför stackens sidor gledo stickorna
under dem ofta undan, men de lemnade aldrig sitt ar-
bete förr än de fullbordat det samma. Jag måste ofta ned-
rifva stacken 1/3 meter, innan jag träffade på dem. En
mängd buro ägg, och då jag satte en pinne framfor dem,
reste de sig på bakbenen och grepo fatt i den, på sådant
sätt ådagaläggande sitt mod.

Omkring 130 kilometer från Pajala kommo vi till
Muoniokoski forsar, nedanför hvilka ligger en eländig* by,
Muonionalusta, som har ett kapell, der gudstjenst hålles
endast några få söndagar på året, Der lemnade mina
båtkarlar alfven och efter fem eller sex kilometers van-
dring genom mycket sumpig, med tall och gran beväxt
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mark befunno vi oss plötsligt vid en präktig gård. Ofvan-
för dörren till huset stod:

KUNGL: POST-STATION.

Det var Muoniovaara. Jag mottogs på det mest hjert-
liga sätt af herr Forsström, som till börden var svensk, och
af hans hustru. Två behagliga, blyga och anspråkslösa
unga flickor, som buro de karaktäristiska svenska nam-
nen Hilda och Hedda, och tre söner, Gustaf, John och
Oskar, utgjorde, jemte far och mor, familjen i detta ange-
näma nordiska hem.

Från gården hade man utsigt öfver Muonio, som här
vidgade sig* till en sjö, och ängarne sträckte sig ända till
stranden. Bredvid huset fans en köksträdgård, i hvilken
ärterna nu skjutit upp ungefår 5 centimeter öfver marken
och morötter, potatis och korn kommit ganska långt. Bo-
skapsskötsel och smörtillverkning utgjorde dock den egent-
liga inkomstkällan, ty säden går i dessa trakter icke sä-
kert till. Då landtbrukarne således icke med visshet
kunna påräkna att få säd för sitt behof, föredraga de att
köpa mjöl.

På andra sidan alfven — i Finland — ligger Muo-
nioniska, der kyrka med tillhörande pastorsboställe fin-
nes. Befolkningen derstädes är, liksom i Sverige och
Norge, luthersk, ty ända sedan Ryssland eröfrade landet
har den rjrska regeringens bemödanden att omvända fin-
narne från deras protestantiska tro till den grekisk-katol-
ska kyrkans lära strandat.

Herr Forsström var postmästare. Hvar fjortonde
dag anlände posten med bref och tidningar. Familjens
enda umgänge bestod af kyrkoherden och länsmannen i
Muonioniska, ty landtbrukarne i trakten voro icke tillräck-
ligt bildade för att familjen skulle kunnat hafva något
nöje af dem i sin enslighet. Med afseende på förströelser
voro således familjens medlemmar hänvisade till sig sjelfva
och till tidningarna.

Gården var särdeles god och korna, femton till
antalet, voro de vackraste jag sett i norra Sverige.
En stor renhjord betade på fjällen. De unga fruntim-
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merna voro utmärkt skickliga väfverskor och förfärdigade
familjens kläder. Herr Forsström hade äfven en bod;
det var just en sådan der liten landthandelsbod, der fol-
ket kan erhålla hvad det behöfver. Under vintern besök-
tes den mycket af lapparne, som man deremot icke ser
till under sommaren.

Huset var särdeles förträffligt inredt med hänsyn
till de resandes bekvämlighet och prisen voro utomordent-
ligt billiga, om man tager i betraktande den långa väg,
som varorna måste fraktas. Kyrkoherden inbjöds att del-
taga i den utmärkta måltiden och det var lustigt att skåda,
huru efter den samma värden och den gode pastorn rökte
sina kolossala pipor, medan de drucko toddy. Till detta
ställe, som låg långt från hafvet och strax i närheten af
68° n. lat., måste alla öfverflödsvaror under vintern forslas
från Botniska viken.

Norr om Muoniovaara tager Muonio en mera vestlig
riktning. Befolkningen blir glesare och man tillrygga-
lägger långa sträckor utan att se en enda boning. Färden
uppför alfven är mödosam, alldenstund strömmen ofta
icke är något annat än en rad af forsar. Den fruktans-
värdaste af dessa är Kelokortje, uppför hvilken båten må-
ste halas. Efter fjorton timmars ansträngningar kommo vi
till Palojoki (joki är det finska ordet för alf). Båtkar-
larne voro nästan uppgifna af trötthet, ty vi hade farit
uppför tjugu forsar och det hade varit mycket varmt.
Termometern steg nämligen under dagens lopp från 25
till 28 grader och ännu klockan 6 e. m. visade den 21
grader i solen. Klockan 7 e. m. visade den 20 grader
och 9,30 18 grader. Vid mynningen af nyssnämda alf
ligger, byn Palojoensa eller Palojoki, som består af åtta
eller tio spridda gårdar, hvilka se tämligen fattiga ut,
Invånarne tycktes tillhöra en blandad ras af finnar och
lappar. Den höskörd, de erhålla, är knappast tillräcklig
för kreaturen, som måste fodras både med lafvar och hö.
Korn och potatis växa ännu här uppe, ehuru stället ligger
ofvanför 68° n. lat., men de lemna icke med säkerhet
skörd, alldenstund frost ofta inträffar redan i Augusti.
Invånarne egde renhjordar, som dock nu voro på bete
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bland fjällen. En lärare kom emellanåt till byn och me-
dan undervisningen pågick begagnades ett rum i en af
gårdarne till skollokal. Båtstationen var en af de bästa
gårdarna.

Från Palojoensa kan man färdas norr ut på två
sätt, antingen genom att ända till Kilpisjärvi fort-
sätta resan uppför Muonio alf, hvars öfre del är ryktbar
för sin naturskönhet, eller ock genom att stanna vid det
ungefår 42 kilometer högre upp liggande Karesuando och
derifrån fara landvägen till lappbyn Kautokeino. Jag
hade bestämt mig för den senare vägen, såsom den raka-
ste, men fick då af en bland byinvånarne, hvilken varit
och fiskat i de mi landet belägna sjöarne, höra talas om
en, som var mycket bättre och hvilken man till större
delen tillryggalade på vattnet genom att färdas uppför
Palojoki. Alla instämde i, att jag borde taga denna väg.

Palojoki, ett af Muonios tillflöden, är en liten alf,
som flyter nästan rakt i norr och under sitt lopp bildar
en mängd forsar. De båtar, som nyttjas vid befarandet
af detta vattendrag, äro mindre än de, som begagnas på
Muonio, men bygda efter samma princip, d. v. s. förfär-
digade af fyra med kraftiga spant sammanhållna plankor
och försedda med stark köl för att motstå stötarne. Två
båtkarlar fordras för att sköta farkosten och endast två
passagerare kunna bekvämligen medtagas. Denna väg*
hade ett stort företräde deri att, såsom herr Forsström
sedermera omtalade för mig vid min återkomst till Muo-
niovaara följande vinter 1872—73, ännu aldrig någon
svensk eller norrman rest den samma. Mina båtkarlar
buro sådana namn som John Mattias Bass och Erik Gu-
staf Laigula eller något dylikt.

Vattenståndet i alfven var till följd af den lång-
variga torkan lågt. Då jag kom till stranden och såg
stenarne i strömmen samt den ringa vattenmängden, trodde
jag att vi, oaktadt båtkarlames stora skicklighet, åldrig-
skulle vara i stånd att färdas uppför alfven, men båten
visade sig* emellertid mäktig att stå bi i alla svårigheter
och studsade från sten till sten liksom en kork eller
kautschukboll. Vi lyckades komma uppför första for-
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sen, hvarefter vi en stund hade djupt vatten. Vi hade
färdats ett litet stycke, då vi fingo höra en klocka klinga
i skogen, och i ett nu kommo ett dussin renar löpande
till stranden samt tittade på oss. De hade igenkänt sin
herres röst och tycktes vara glada att få se honom.
Några klefvo till och med i vattnet för att begifva sig*
till honom. Dessa voro de första renar jag såg. Egaren
sade, att de voro värda tjugusju kronor stycket.

Stränderna kläddes af tallskogar, som voro blan-
dade med björk, och dånet från de brusande forsarne var
särdeles behagligt att höra, Ehuru vi befunno oss sä
långt norr ut, hörde vi göken. Svärmar af änder flögo
upp, då vi nalkades, och emellanåt skrämdes en eller
annan vildgås från sina ungar. Då och då foro vi förbi
egendomliga fågelhålkar, som voro fastsatta i träden och
vexlade mellan 45 och 50 cm. i längd samt 22 och 30
cm. i genomskärning*. Några voro förfärdigade af trä och
hade öfre och nedre änden öfverdragna med näfver, andra
åter bestodo helt och hållet af sistnämda ämne. Ända-
målet med de samma var att locka in i dem ett slags
vattenfåglar, som lägga sina ägg i ihåliga träd, och i
midten fans en tillräckligt stor öppning för en person
att sticka in handen och hemta ut äggen. Några bland
dessa fåglar lägga ett tjog ägg* eller flera, som borttagas
af hålkarnes egare. Hålkarne voro det enda vi kunde
upptäcka, som tillkännagaf att menniskor furmos i grann-
skapet.

Litet längre upp vidgar floden sig och stränderna
äro der kantade med ängar, på hvilka en stor mängd hö
skördas. Marken i skogarne täckes af hvitgrön renmossa,

den vackraste jag såg under mina resor i Skandinavien.
Den 5 Juli var den varmaste dag jag ännu hade

upplefvat härstädes. Termometern visade klockan sju på
morgonen 19 V 2 i skuggan och 42° i solen, klockan nio
22 i skuggan och mellan klockan tolf och ett på mid-
dagen 28° i skuggan och 48° i solen. Ett åskväder in-
träffade derefter utan att dock luften afkyldes. Klockan
half fyra visade termometern 28°, klockan half fem 26°
och klockan sex 25 V2

° i skuggan samt 36 2/3
° i solen.
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Då karlame vid ett tillfälle måste med ett tåg* draga
båten genom en fors, klättrade jag uppför den omkring
25 eller 30 meter höga, branta och sandiga stranden för
att taga en öfverblick af nejden. Vida omkring sträckte
sig en lätt kuperad, helt och hållet mossbevuxen mark,
som kunde lemna en omätlig mängd foder åt renarne.
På afstånd reste sig små knotiga björkar och en enslig-
fura, och långt bort syntes en snöfläck. Landet såg öds-
ligt och dystert ut samt hade tydligen fordom stått un-
der vatten. En otalig mängd myggor svärmade omkring,
men jag kunde icke afgöra, hvarifrån de kommo, ty några
kärr furmos icke i närheten.

Litet längre bort kastade båtkarlarne sina stakar i
båten och lade i land vid en gångstig på venstra stran-
den. "Vi ärna tillbringa natten på en gård, som ligger
icke långt härifrån, ty vi äro trötta", sade Mattias. Jag
undrade icke derpå, ty vi hade farit uppför mera än
fyratio forsar och färdats omkring fyratioåtta kilometer
samt varit fjorton timmar på vägen. Vi halade upp bå-
ten på stranden och lemnade kvar alla sakerna, Jag-
kände mig en smula orolig för väskan, som innehöll min
kassa, men båtkarlarne hyste synbarligen ingen rädsla för
tjufvar i denna vrå af verlden. Efter tjugu minuters
vandring — delvis genom björkskog- och öfver stora mos-
sar — kommo vi till en liten vacker fläck, en sorts oas
i denna nordliga öken. Den låg vid två små sjöar, som
hette Leppajärvi och Sarjärvi.

De låga husen voro uppförda af furustockar och
taken täcktes af torf, på hvilken gräs växte. Husen voro
långt ifrån snygga och invånarnes kläder voro smutsiga.
Två eller tre bygningar uppträdde med mera anspråk och
hade till och med små fönster. Några nät voro upp-
hängda till torkning och två karlar sysselsatte sig ifrigt
med deras lagning. Bygnaderna stodo till förekommande
af eldfara på långt afstånd från hvarandra.

Allting var af det mest primitiva slag. Tallrikar,
fat och skedar voro af trä. Stäfvor och skopor användes
som dryckeskärl och gafflar voro okända eller begagnades
åtminstone icke, äfven om sådana verkligen furmos. De
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enda krukmakarevaror jag såg till voro kaffekoppar. De
bekvämligheter, som stodo främlingar till buds, voro långt
ifrån inbjudande. Min förare och båtkaiiarne lade sig
på det smutsiga golfvet, hvaremot jag föredrog att ligga
på en bänk.

Grödan var till följd af den ihållande torkan häm-
mad i sin utveckling och jag tviflade på, att skörden
skulle kunna hinna mogna till slutet af Augusti, efter
hvilken månad frosten med all säkerhet infinner sig. Här
såg jag för sista gången korn. Vi befunno oss nämligen
ofvanför 68° 35' n. lat. och detta sädesslag mognar icke
mi landet längre norr ut. Björk finnes i mängd och in-
vånarne hafva fullt tillräckligt med ved att hålla sina
rum varma.

Den närmaste läkaren bor på ungefår 320 kilome-
ters afstånd. Kyrkan ligger i Palajoensa, men folket har
alltid i sina hem några andaktsböcker, antingen bibeln,
psalmboken eller en postilla. Det är mycket ondt om
penningar och när skörden slår fel, hafva invånarne yt-
terst knapp tillgång på föda. De stöta då sönder bark
och blanda denna tillsammans med mjöl, eller ock koka
de renmossa och mjölk och tillsätta mjöl samt erhålla
häraf en välsmakande rätt.

Nybygget egde tjugutvå kor. En af ladugårdarne
var en låg, lång och smal bygnad, hvars tak var täckt
med ett mer än fotstjockt lager torf, på hvilket gräset,
som skördas, nu grönskade. Båsen voro skilda från hvar-
andra genom träbalkar och i golfvet, som bestod af plank,
fans en ränna för att mottaga spillningen; gödseln var
nämligen här värd guld till följd af jordens magra be-
skaffenhet. I ena änden stod den sedvanliga tjocka pann-
muren med en ofantlig jernpanna för tillagningen af det
grofva gräset eller mossan åt kreaturen.

Folket var friskt och starkt och åtskilliga personer
voro ganska gamla. Bland dessa senare befann sig* en
fullkomligt rask gubbe, som nittio års ålder.
Icke allenast karlar utan äfven kvinnor och unga flickor
rökte tobak, såsom seden är i många andra trakter af
Sverige och Norge.
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Efter att hafva färdats i två timmar sedan vi lem-
nade Leppajärvi, hvarunder vi passerade flera forsar, kom-
mo vi in i Palojärvi, ur hvilken Palojärvi alf flyter. Vi
hade då farit uppför floden ungefär 58 kilometer. Palo-
järvi är en af sjöarne på sluttningen af den högslätt, som
bildar södra vattenbäckenet, och ligger, som jag tror, 320
meter öfver hafvet. En kedja af sandkullar, som voro
bevuxna med dvärgträd, strök utefter de vestra stränderna.
Riktade jag blicken åt öster och nordost, såg jag ett be-
tydande berg, Istikkonära, på hvilket stora hvitglänsande
snöfläckar skimrade. Det ligger någonting gripande i dessa
nordliga nejders ödslighet och stillhet, i dessa tysta och
ensliga sjöar, i bruset af de snabba älfvarne, som slingra
sig fram bland klipporna, hvilka söka stänga deras väg, i
den underbart klara, stärkande luften och i den ljusblå
himmeln. Ofta fattade mig* en obeskriflig känsla af en-
samhet och på samma gång en längtan att vandra än
vidare.

Medan vi foro öfver sjön, kunde jag icke varseblifva
mer än en enda gård; en mängd långa nät voro derstä-
des upphängda till torkning. I allmänhet ligga i den af-
lägsna norden de ensliga gårdarne vid sjöar, hvilka i
dessa trakter vimla af fisk. Dylik jemte sur mjölk ut-
gör under sommarmånaderna hufvudsakligen invånarnes
föda. En stor mängd fisk saltas eller torkas för vin-
terbehof.

Efter halfannan timmes fård kommo vi till en smal
och i bugter sig slingrande ström, Rastajoki, på norra
stranden. Vi foro uppför honom i nordlig riktning unge-
får 1 V 2 kilometer, hvarefter vi stego i land.

Sedan vi i två timmar vandrat genom en kal, på
sina ställen sank trakt, som hufvudsakligen var bevuxen
med renmossa och spridda dvärgbjörkar, kommo vi till
stranden af en liten sjö, som hette Givijärvi och låg om-
kring åtta kilometer från Palojärvi samt utgjorde grän-
sen mellan Finland och Norge. På vägen såg jag vid
foten af ett berg en stor mängd stenar, som vexlade i
storlek från två gånger ett äpple till tre gånger ett karl-
hufvud, och som i forntiden tycktes hafva blifvit hopploc-
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kade af menniskohand. Sedan jag lemnade Leppajärvi
hade jag endast sett ett enda barrträd, ty vi hade nu
uppnått den breddgrad, der dylika icke längre växa; björ-
kar furmos deremot i mängd, ehuru de voro små.

På en holme låg en snödrifva, som sträckte sig ända
till vattnet och hvilken den varma sommarsolen ännu icke
lyckats smälta. Rök, som uppsteg från ett par kägelfor-
miga kojor, visade att holmen var bebodd. Vi påträffade
en gammal otät båt och beslöto att med den samma
frakta oss öfver. Den var torr som kork, bräcklig och
skröplig, men lyckligtvis hittade vi strax bredvid ett äm-
bar, som kunde tjenstgöra som öskar. Vi satte upp
ett par björkruskor såsom segel och gjorde allt hvad vi
kunde för att hålla vattnet ute. Jag sökte att styra med
en stör och karlame drefvo fram båten med dylika. Det
tog en tid af tre timmar för oss att tillryggalägga unge-
fär 5 kilometer. Då vi landade, bjödos vi af två karlar,
hvilka inväntat vår ankomst, att stiga in i kojorna, som
vi sett från andra stranden. Dessa voro ungefär 4 meter
höga och omkring 3 meter i genomskärning samt upp-
förda af grästorfvor, hvilka uppburos af en af trägrenar
förfärdigad ställning. Såväl i deras inre som på den om-
gifvande platsen såg det snuskigt ut. Fiskhufvuden och
inkråm lågo kastade öfverallt och ett par tunnor voro
till en del fylda med saltad fisk. Den ruttna lukten var
allt annat än angenäm. På marken lågo nät, som nyss
lagats och nu voro färdiga att utläggas på aftonen.

Midt i kojan brann en eld, hvars rök försvann ge-
nom en öppning i taket. En stor mängd fisk var hop-
ältad med jorden. Bäddarne bestodo af nedsmordt gräs
och täckena utgjordes af får skinn, hvilkas ursprungligen
hvita färg genom smuts förvandlats till svart. Jag tor-
des icke stiga in. En kaffekittel hängde öfver elden och
en gammal kopp var det enda dryckeskärlet, som fans.
Männens föda bestod uteslutande af fisk.

Holmens båda invånare voro snuskiga. Deras ruf-
siga hår, som räckte nedanför halsen, skyddade dem vis-
serligen mot myggorna, men innehöll efter allt att döma
något som var vida värre. De voro af medelstorlek samt
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hade utstående kindknotor och ansigtstypen utvisade en
blandning af finskt och lappskt blod. Deras kläder be-
stodo af byxor, hemmaväfda ylleskjortor och egendomligt
formade, spetsiga stöflar. De voro mycket vänliga mot
mig och ville nödvändigt, att jag* skulle dricka en kopp
kaffe.

FISKARKOJOR.

Från Givijärvi gick vägen norr ut genom en sär-
deles dyster och öde trakt till Aitijärvi. Vandringen var
emellanåt ganska tröttsam och det ensliga landskapet upp-
lifvades endast då och då af någon ripa, Små sjöar eller
tjärn syntes på alla håll och kanter.

Myggornas antal hade åter ökats och ehuru en gan-
ska frisk vind blåste, följde oss dock stora skaror af dessa
djur och plågade oss förfärligt. Högslätten härstädes tyck-
tes utgöra gränslinien mellan de sjöar, som söka sitt ut-
lopp norr ut, och dem, som söka sitt utlopp söder ut.
Björkarna voro dvärgväxta och ställningen på deras gre-
nar utvisade vinterstormames riktning och styrka.

I hög grad enslig föreföll oss gården vid Aitijärvi,
då vi från höjdens topp fingo se en skymt af dess byg-
ningar. Efter att hafva vandrat något mindre än en och
en half timme från Givijärvi, anlände vi till stället.
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Gården, som var afsedd att utgöra en tillflyktsort
för resande, låg långt aflägsen från alla andra mennisko-
boningar i en af norra Europas kalaste och kallaste trakter,
der termometern stundom faller ända till 45° under frys-
punkten. Huru kärkommet måste icke under vintern det
skydd, som den erbjuder, vara för den trötte resanden,
då en nalkande storm hotar att öfverfalla honom. I hu-
set, som var trefligt och snygt, furmos två rum, af hvilka
det ena begagnades af familjen och det andra var afsedt
för de resande. En sådan lyx som mjuka sängkläder och
fina lakan får man naturligtvis icke vänta sig i denna
del af verlden. Emedan renarne voro på bete, utgjorde
två kor och några får för närvarande hela kreatursupp-
sättningen på stället.

Gården ligger nära den lilla sjön Aitijärvi och på
stranden af Sitkajoki alf strax bredvid det ställe, der den
senare förenar sitt vatten med den förra. Innan alfven ut-
faller i sjön, bildar den ett litet fredligt vattenfall, nedanför
hvilket ligger en liten gräsbevuxen holme, hvars mark
var väl gödslad. Mannen och hustrun voro de enda per-
soner, som befunno sig hemma, och de välkomnade oss
hjertligt. Adam Triumf var till växten medelstor och en
hygglig gubbe, ehuru han med sitt långa, svarta, grå-
sprängda hår, som föll ned på axlarna, såg en smula
egendomlig* ut. Hans hustru Kristina var någonting i
sitt slag alldeles särskildt. Hennes hufvud pryddes af en
tätt åtsittande, slät mössa, det långa, glänsande svarta
håret föll ned öfver skuldrorna och ehuru skrynklorna i
ansigtet visade, att hon var till åren, hade hon ännu
knappast ett enda grått hårstrå. För att fullända mål-
ningen bör tilläggas att hon hade på sig ett par af man-
nens stöflar. Både man och hustru buro hemmaväfda
kläder. De hade bott härstädes i tjugusex år och hade
fått tolf barn. En af sönerna vistades hos dem, men var
icke hemma, då jag gjorde mitt besök.

Norska regeringen betalar årligen en viss summa
till de båda gamla för att de skola hålla stället, På vin-
tern äro de mindre ensamma, alldenstund somliga af deras
barn då besöka dem och lappar komma och gå. Gamle
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Adam Triumf och Kristina hade mycket att göra under
den korta sommaren, på hvars långa dagar de hufvud-
sakligen sysselsatte sig med fiske. En stor mängd fisk
insaltades för vinterbehof. De hade emellertid utom fisket
mycket annat att sköta. De måste slå och stacka hör

skaffa ved samt för boskapens räkning samla vinterförråd
af renmossa, hvilken lagges i stora högar, som sedermera
under vintern hemtas med ren och släde. Samlandet af
mossan är en mycket vigtig sak och måste ega rum, då
marken är fri från snö. Mjölkkammaren kräfver äfven
tillsyn, ty smör och ost höra till nödvändighetsvarorna.
Genast efter vår ankomst satte Kristina framför oss en
träskål med utmärkt mjölk samt smör, ost och en bulle
nyss bakadt, groft svart bröd, i det hon vänligt sade:
"Ni måste vara hungriga".

Jag begärde att få en båt, men Adam sade, att han
först måste gå efter näten och skaffa fisk, hvilken plan
också ögonblickligen sattes i verket. Det gamla paret
lemnade oss i fullständig besittning af huset utan att läsa
igen om någonting. De voro icke det minsta rädda för
att vi skulle röra vid det obrända kaffet eller sockret
eller vid de öfriga förråd, som de anskaffat ända från
kusten. Efter två timmars förlopp kommo de till baka
med en stor mängd präktiga laxöringar, af hvilka några
voro sextio till sextiofem cm. långa och kunde hafva fröj-
dat hvilken fiskares hjerta som helst. Kristina kokade
genast några stycken och sedan hon lagt dem på ett trä-
fat, satte hon detta framför mig och sade." "Ät främling,
ät så mycket ni orkar. Ni har en lång resa för er".
Derefter fylde hon åter träskålen med mjölk och kokade
kaffe. Då jag tog afsked stack jag två kronor i hennes
hand.

Vädret blef varmare för hvarje dag. Klockan nio
visade termometern 28 i solen; vattnets värme var
15 l/2°, hvaraf syntes att snön smält. Klockan elfva, då
vi stannade för att hvila, var det 22 i skuggan, 40° i
solen och 16 2/3

° i vattnet. Klockan ett rastade vi åter
igen, alldenstund karlame voro alldeles utmattade. Ehuru
vi befunno oss på 67 30 n. lat., visade dock termome-
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tern på middagen 27 1/3° i skuggan och 43° i solen.
Detta var den andra synnerligt heta dag, som jag här-
städes upplefde.

Klockan ett på morgonen 5 Juli tog jag afsked af
Aitijärvi. Adam Triumf följde oss till stranden och ön-
skade oss lycklig resa. Han skakade hand med mig och
yttrade ett uppriktigt och gästvänligt: "Välkommen åter!"

Givijärvi och Aitijärvi ligga på södra sidan af den
sluttning, uppför hvilken vi färdades sedan vi lemnat Pa-
lojärvi. Nu vidtog det norra vattenbäckenet, hvars vat-
tendrag hafva sitt utlopp i norra Ishafvet. Vi foro ge-
nom många farliga forsar nedför alfvarna till Kautokeino,
en vaglängd af ungefår 44 kilometer.

Då man vände blicken mot söder, syntes månen
långt bort vid synranden och i motsatt riktning befann
sig solen. Den förre var blek och spred ej något skim-
mer, den senare åter var lysande och klar. Vädret var
härligt och himlen molnfri. Termometern visade 14° och
en stark dagg låg på marken.

I början var alfven smal och föga djup, och medel-
bredden öfversteg icke 5 meter. Björkskogar kransade
båda stränderna. Sedan jag lemnade Stockholm, hade
jag icke hört så många fåglar i sin fröjd öfver våren
sjunga efter midnatt. Jag kunde icke annat än förvåna
mig öfver den ringa sömn de fingo njuta till följd af det
beständiga solljuset. Somliga dagar tycktes de hvila sig
från klockan elfva till klockan ett eller tu; andra åter
voro de i oafbruten rörelse. Svalorna, som vid denna
årstid dragit ända till denna höga breddgrad, höllo sig
stilla i sina bon ett par timmar eller så. Träden voro
små i förhållande till sin tjocklek. Löfven hade nyss
slagit ut och de hvita stammarne samt hängande grenarne
bildade en vacker motsats till de friska gröna bladen.
Växtligheten var ännu icke så långt kommen som på
södra sidan af sluttningen och åtskilliga snödrifvor furmos
ännu kvar. En drifva var flera hundra meter lång och
nedanför denna sträckte sig en gräsvall ända ned till
vattnet. Älfven var klar som kristall och der hon var
lugn tycktes vår båt framglida på en spegel af grönaktigt
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glas. Allt som vi färdades norr ut, foro vi genom fors
efter fors, hvarvid båten darrade och skälfde, då han ilade
fram bland böljorna. Båtkarlarne kände hvarenda krökning
af alfven och hvarenda sten och blindklippa. Af det skum-
mande vattnets utseende kunde de bedöma, hvar vi trygt
kunde färdas. Ofta voro vi endast på fem eller tio centime-
ters afstånd från en sten, som hotade att slå vår farkost
i spillror, då karlame just i grefvens tid utförde en väl
beräknad rörelse med sina stakar, hvarigenom vi kommo
undan och foro vidare tills vi åter anlände till en fors.
Ett misstag eller ett felgrepp skulle hafva varit olycks-
bringande, men karlames skicklighet var utomordentlig.
Den spänning, i hvilken man försattes genom denna färd
nedför alfven, var långt större än den som orsakades af
resan uppför Muonio.

Efter fem timmars förlopp kommo vi till en gård,
den första vi sågo på vägen. Boningshuset var mycket
snuskigt, ehuru egaren var burgen och rådde om tolf kor
och ungefär tvåhundra renar. I familjen, som tycktes
vara af lappsk härkomst, furmos flera barn. En bok,
som låg på bordet, fann jag vid närmare efterseende vara
nya testamentet. Rundt omkring stället stodo höstackar,
hvilka voro uppförda tre eller fyra meter ofvan marken
för att skydda dem från att täckas af snö. De hvilade
på långa stänger, af hvilka några gingo tvärs igenom
stackarna för att hindra dessa att blåsa bort.

Sedan alfven bildat en följd af forsar, vidgar hon
sig längre ned till en liten sjö, Suddumälopaljärvi, och
sedan vi farit genom en fredlig fors, kommo vi in i
Sopatusjärvi; ur denna sjö flyter alfven vidare tills han
kastar sig i Alten alf strax ofvanför Kautokeino, till
hvilken plats jag anlände efter nio timmars resa.

Detta var en mycket mindre besvärlig och långt in-
tressantare färd, än om jag skulle hafva farit uppför
Muonio ända till Karesuando och derefter gått ungefår
96 kilometer till fots, hvarunder jag emellanåt nödgats
taga vägen öfver kärr, moras och andra hinder. Jag
hade nu endast behöft vandra omkring tre timmar under
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hela resan, på lmlken jag tillryggalagt ungefär 135 kilo-
meter från Palojoensa.

Kautokeino ligger nära 69° n. lat. Liksom alla
lappbyar är platsen nästan öfvergifven om sommaren.
Renarne och boskapen äro på bete och endast få menni-
skor synas till, emedan de flesta invånarne hafva dragit
till bergen eller befinna sig på fiske.

I byn furmos tio eller tolf gårdar. Boningshusen
voro uppförda af stockar och de för boskapen afsedda
bygnaderna af torf eller sten. Kreatursuppsättningen på
platsen utgjordes af ungefär femtio kor, hundrafemtio får,
fyra eller fem oxar och omkring tvåhundrafemtio renar,
af hvilka omkring hälften var inkörd. Några hästar
furmos icke.

Byn har en kyrka och om vintern vistas en prest
på platsen. Domaren i distriktet håller härstädes ting
två gånger om året och kvardröjer hvarje gång en vecka.
En skola finnes här äfven och besökes om vintern af
ungefår sjuttio barn.

Omkring 11 kilometer derifrån ligger byn Autsi, som
har ungefär lika stor befolkning. På Alten alfs stränder
ligga dessutom flera gårdar, tillhöriga lappar. Hela di-
striktet eger nära tvåhundra kor.

Enär detta är en sedan gammalt bebygd plats, är
trakten nästan alldeles sköflad på träd och folket måste
på betydligt afstånd skaffa sig sin ved. Stora granar
och tallar furmos dock härstädes en gäng i öfverflöd, så-
som de i träsken funna återstoderna af stammar och röt-
ter utvisa, men nu äro de fullkomligt försvunna.

Handelsboden i byn var tillika värdshus, men då
det denna årstid icke var något att göra, hade egaren
tagit sig sommarledighet och förrättningen sköttes nu af
hans hushållerska med biträde af en tjenstflicka,

Här bor äfven en länsman. På en så liten plats
som denna, måste han, utom det att han öfvervakar la-
games efterlefvande, äfven hafva fångarne i sitt förvar.
Ett litet rum i hans hus med jerngaller för fönstren ut-
gör fängelset, men hyser sällan någon invånare. I Ame-
rika och i de flesta stater i Europa skulle det icke dröja



MIDNATTSSOLENS LAND.102

länge innan en fånge sönderbrutit ett sådant klent galler
och flytt, men här hyser folket i regeln fruktan för lagens
majestät. Endast med två lappar under sig såsom polis-
biträden sköter länsmannen hela distriktet. Både han och
hans hustru mottogo mig mycket vänligt och till min
angenäma öfverraskning talade han litet engelska.

Bredvid huset låg trädgården, der rädisor och rofvor
växte. Dessa blifva härstädes rätt stora, men potatisen
deremot blir helt liten, alldenstund blastern växer så fort
att rotknölarne i de flesta fall ej förmå att utveckla sig,
och för den skull är det icke kvart år som länsmannen
kan bestå sig den lyxen att hafva detta födoämne på
bordet. Korn växer ibland, men måste då skäras innan
det är fullkomligt moget. Det är emellertid så osäkert,
huruvida det går till, att folket endast sällan odlar det
samma. Höskörden är ofta särdeles riklig.

Sommaren är mycket kort. Alten alf fryser emel-
lanåt i de sista dagarne i September och isen går icke
upp förr än i slutet af Maj eller i början af Juni.

Jag beslöt att skicka Josefsson till baka, emedan
jag förutsåg de svårigheter han skulle nödgas utstå på
återvägen, om jag förde honom med mig längre från
hans hem.

Den 27 Juli var luften kv af och tryckande och ett
häftigt oväder utbröt. Såväl åskknallarne som blixtaime
voro ytterst starka och under fyra timmars tid vräkte
ett ösregn ned. Detta var tredje gången sedan min an-
komst till Skandinavien som jag öfverfölls af en dylik
störtskur. Alla tre regnen egde rum ofvan polcirkeln
och två åtföljdes af åska. Sedan himlen upphört att
gjuta sina tårar öfver jorden, kastade vinden om och
termometern sjönk från 25 1/2 till BV3,d. v. s. unge-
fär 17° på några få timmar.

Till vägvisare skaffade länsmannen mig två bröder,
hvilka voro postbud mellan byn och Bosekop^ De hette
Mattias Johannesen och Johannes Johannesen Hätta. Af-
ståndet mellan de nämda platserna utgör omkring 200 eller
210 kilometer.
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Vid Kautokeino bestå Alten alfs stränder af fin In _t
sand samt här och der af lera. Trakten har synbarligen
en gång i tiden varit sjöbotten och marken är på många
ställen bevuxen med vattendränkt mossa. Älfven flyter
nästan rakt i norr genom en bergig trakt och bildar un-
der sitt lopp flera forsar, som längre ner göra henne ofar-
bar, hvarför resan till Bosekop vid Alten fjord måste ske
dels på vattnet och dels till lands.

Då vi nalkades den första forsen, blef alfvens vatten
i högsta grad upprördt och våra röster hördes emellanåt
knappast genom de brusande vågornas larm. Medan vi
hastigt fördes framåt, nådde dånet af ett vattenfall mitt
öra. Jag måste tillstå, att jag kände mig en smula oro-
lig, emedan jag ännu icke varit i tillfälle att döma om
mina båtkarlars skicklighet och trodde, att vi kommit till
ett farligt ställe. Under tiden meddelade männen mig
den föga hugneliga underrättelsen, att tre personer drunk-
nat härstädes år 1858. Plötsligt kommo vi vid en krök-
ning af alfven in i ett slags bakvatten och lade i land,
hvilket, enligt hvad det föreföll mig, icke skedde en enda
minut för tidigt. I sjelfva verket störtade sig också alf-
ven icke långt derifrån rakt nedför en sex till åtta meter
hög klippvägg och fasta klippmurar inneslöto på båda
sidor det brusande vattnet, Fallets namn var Njejdagorse.
Vi drogo båten på land tills vi kommo nedom fallen.
Sedan vi farit genom en annan fors och varit nära fem
timmar på resan, vidgade sig alfven till en sjö, som kalla-
des Ladnejärvi. På dess strand fans ett härberge för de
postbud och resande som färdas mellan Kautokeino och
Alten.

Efter att hafva varit femton timmar på vägen, stan-
nade vi vid en liten af norska staten uppförd fjällstuga.
Den var omkring sex meter lång och fyra meter bred
samt rundt omkring foten belagd med grästorf för att
hindra blåstens inträngande. Taket var täckt med jord
och torf. I ett hörn stod en öppen eldstad och två af
plankor förfärdigade sängar furmos äfven der inne. På en
stolpe hängde litet kläder och några personer hade kvar-
lemnat mat för att hafva till hands vid sin återkomst.
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Ingen vågade dock röra den samma. Den lilla platsen
var omgifven af björkar, af hvilka de resande skaffade
sig bränsle, och strax bredvid brusade ett vattenfall. Då
vi anlände, funno vi litet ved, som låg färdig att an-
vändas.

För första gången sedan jag lemnade Stockholm, var
jag alldeles förbi af brist på sömn. Under färden nedför
alfven hade jag hållit mig vaken för att se landet och
nu somnade jag med maten i handen. Från klockan 9
på onsdags förmiddag till klockan 4 på lördags eftermid-
dag hade jag endast sofvit två timmar vid ett tillfälle
och fem timmar vid ett annat. För att jaga ut myg-
gorna åvägabragte vi en tjock rök, hvarefter vi föll o i
en tung sömn, som varade i fyra timmar.

Vi hopplockade ved i stället för den vi bränt, såsom
bruket är, på det att den trötte vandraren vid sin an-
komst må finna bränsle redo till begagnande. Då vi
stodo i begrepp att bryta upp, göto vi vatten på elden
för att släcka den samma, hvarefter vi stängde dörren
med en träpinne.

Emedan resan på vattnet nu var slut, klättrade
vi uppför de branta, björkbevuxna stränderna och upp-
nådde slutligen en kuperad, kal och öde platå, hvilken
var beströdd med de evinneliga stora stenarne. Lafvar
växte i riklig mängd, men ehuru vi befunno oss i andra
veckan af Juli hade dvärgbjörkarnas och pilarnas blad
på denna höjd ännu icke slagit ut.

Himlen var klar och termometern hade fallit till 7°.
Tjärnarne voro ännu täckta med is och på afstånd skim-
rade snödrifvor. Väglaget var förträffligt och marken
hård; vi skulle lätteligen hafva kunnat tillryggalägga
vägen ridande. Då vi kommo till ett af snö uppfyldt
ställe, som vi måste passera, ljusnade lappames uppsyn.
De kastade sig raklånga i drifvorna, rullade sig i de
samma, tvättade ansigte och händer och åto af snön, på
sådant sätt läggande i dagen sin förtjusning och sin för-
kärlek för vintern.

Vi befunno oss nu nära 580 kilometer öfver hafvet
och fortfarande bar det sakta uppåt. Fyra timmar sedan
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vi lemnat den nyss omtalade fjällstugan anlände vi till
foten af ett högt, enstaka stående berg, som reste sig öf-
ver högslätten. Det hette Lodigen eller Nuppivara och
hade en höjd af 780 meter öfver hafsytan. Utsigten från
dess topp, på hvilken jag dröjde för att betrakta mid-
nattssolen, gjorde i all sin ödsliga dysterhet ett på samma
gång trollskt och högtidligt intryck. Man såg såväl till-
frusna som från isens fjättrar frigjorda sjöar och på af-
stånd reste sig bergskedjor med snöiga toppar. Sjelfva
berget var grått af renmossa och öfversålladt med sten.
Solens glans aftog småningom i styrka och hennes sista
milda strålar dröjde på bergsspetsarne, gjutande ett ro-
senskimmer öfver snön, från hvilken de återkastades på
himlen der ofvan. Öfver hela skådespelet låg utbredt ett
uttryck af lugn och ro.

Till och med på denna höjd, der termometern utvi-
sade blott 6 2/3°, voro myggorna förförliga plågoandar.
Det var omöjligt att förstå hvarifrån de kommo, ty med
all säkerhet hade de icke kunnat framalstras i den till-
frusna sjön, som låg vid bergets fot. Deras antal var så
stort och de anföllo med sådant raseri, att jag knappast
kunde verkställa mina observationer. Under mina försök
att försvara mig mot de små odjuren tappade jag en
aneroidbarometer och två termometrar, som krossades mot
marken.

Den verkan luften gjorde på mig ofvan en viss
höjd — som för öfrigt är olika allt efter breddgraden —

var högst märklig. Jag kände mig så lätt som en fjäder
och var så munter och uppsluppen, som om jag druckit
champagne. Den förtunnade luften verkade på mig som
ett retelsemedel och karlame sågo på mig med förvåning
samt erkände, att jag kunde öfverträffa dem i att gå.
Jag har haft alldeles samma erfarenhet bland södra Nor-
ges fjäll, der det fans dagar, under hvilka det nästan
tycktes vara omöjligt för mig att blifva trött. Jag har
icke i något annat land kunnat företaga så långa van-
dringar som bland Skandinaviens berg.

I sådana ödsliga nejder som dessa är anblicken af
en menniska ytterst kärkommen och det var derför ett
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synnerligt nöje för oss att sammanträffa med postbuden,
som förde posten till Kautokeino. Vi forsatte vår väg
och sedan vi gått öfver en myr, der vi emellanåt ned-
sjönko ända till knäna i dyn, kommo vi till en grön-
skande dal, som utgjorde en underbar motsats till den
dystra trakt, vi lemnat. Klara bäckar störtade sig der
nedför bergen, gräset var grönt och bland violer, smör-
blommor och lejontänder växte den älskliga förgät-mig-ej.
Björkarna voro ganska stora. Jag mätte två tallar, som
stodo bredvid vägen, och af dessa var den ena två och
den andra ungefår tre meter i omkrets vid marken, men
de voro dock icke på långt när så höga som de, hvilka
växa längre söder ut.

Fåglar förekommo i sådan mängd, att jag knappast
kunde tro, att jag befann mig så långt norr ut. Här
påträffar man Sylvia hortensis (trädgårdssångare), Fringilla
coelebs (bofink) och andra arter af finkslägtet, Turdus
pilaris (snöskata), flera arter Parus (mes), Älauda arvensis
(sånglärka), Lusciola suecica (blåhakesångare), Motacilla
Jiava (gulärla), några arter flugsnappare (Muscicapa), gö-
ken, sparfven, svalan, Plectrophanes nivalis (snösparf), Gar-
rulus infaustus (lafskrika),. hackspetten, Pica caudata (ska-
tan) Corvus corax (korpen), Corvus cornix (kråkan), Ampelis
garrulus (sidensvans) och .Loxia curvirostra (mindre kors-
näbben). Cinclus aqvaticus (strömstare) är en i den höga
norden förekommande sångfågel, som hufvudsakligen vistas
vid bergströmmarna nära snögränsen och endast begifver
sig ned i dalarne för att häcka.

Tolf timmar sedan vi begifvit oss från Ladnejärvi
kommo vi till Vind, som ligger på Alten alfs strand
några kilometer från hafvet, och vi befunno oss nu en-
dast på ett helt kort afstånd från sjuttionde breddgraden.

Sedan vi i en gård fått oss litet till lifs, skaffade
vi oss en båt. Efter två timmars färd stego vi i land
och gingo uppför en hög höjd, på hvilken vi påträffade
en körväg; på denna vandrade vi mot det vid Alten-
fjordens mynning belägna Bosekop.

Plötsligt märkte jag, att jag glömt min väska på
något af de ställen, vid hvilka vi stannat. Genom tecken
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sökte jag göra förlusten begriplig för mina lappar, men
de endast glodde förbluffade på mig. Jag var ganska
orolig, ty jag hade icke ett enda öre på mig och
mina för Hammerfest afsedda kredit- och anbefallnings-
bref lågo äfven i den förlorade väskan. Jag tviflade vis-
serligen icke på att invånarne voro ärliga, men jag insåg,
att de kunde anfäktas af frestelsen och att folket äfven
här någon gång gjorde sig skyldigt till stöld.

Om jag i trots af alla mina ansträngningar icke
kunde få mina vägvisare att begripa, hvad jag menade,
återstod för mig ingen annan utväg än att gå till baka.
Jag hade blifvit så orolig, att jag icke märkte att jag
under mina pantomimiska rörelser och tecken gick förbi
en gård, från hvilken en herre och tre fruntimmer —

mor och döttrar — kommo emot mig. En af dessa per-
soner tilltalade mig på franska och de öfriga på tyska
samt engelska, och de frågade artigt, om de kunde vara
mig till någon tjenst. Jag såg förvånad på dem, ty jag
Var öfverraskad af att höra engelska talas så förträffligt
i denna fjärrbelägna, nordliga landsände. Jag förklarade,
hvad som inträffat.

"Min får skall sända ett ridande bud att taga reda
på väskan, ty era karlar säga att de äro alldeles uttröt-
tade", sade ett af de unga fruntimren på särdeles god
engelska. "Ni skall återfå henne och behöfver icke vara
orolig. Saken skall nog ordnas."

Jag anmodades att stiga in i huset, men sökte af-
böja inbjudningen på den grund, att jag var nedsölad af
dy. "Det gör ingenting, stig bara in!" ljöd svaret, hvarpå
jag mottog den gästfrihet, som så hjertligt bjöds mig.

Huset påminde mig om en förmögen nordamerikansk
farmares bostad. I förmaket furmos böcker och ett piano.
Bland möblerna, hvilka voro enkla, men bekväma, fans
äfven en soffa, en möbel som i detta land nästan alltid
finnes i de mera bildades hem. Koketta, fastän enkla
gardiner voro upphängda i fönstren, der törnrosor och
andra blommande växter stodo och solade sig. Allt an-
gaf bildning och förfining och jag fann mig ännu mindre
presentabel än i början. Jag hade ännu icke hemtat mig
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från min förvåning, ty jag hade väntat att endast råka
obildadt folk i dessa ängder och här stod jag dock ansigte
mot ansigte med bildning och belefvenhet samt hade hört
icke mindre än tre främmande språk talas.

Min värd var ombud från Yestfinnmarken i Stor-
tinget. Såväl han som hela hans familj önskade mig på
det hjertligaste välkommen och man bad mig så enträget
stanna kvar till middagen, att jag icke lämpligen kunde
afböja denna inbjudning.

Bosekop består af en mängd spridda gårdar och i
det samma finnes en kyrka, en skola, flera bodar och ett
bekvämt värdshus, som eges af en äldre enka och hennes
dotter. En marknad hålles här årligen och på vintern
är stället mycket besökt af lappar. Här är också tings-
plats.

I Bosekop finnes en liten bildad krets, som består
af domarens, stortingsmannens, prestens och någre andres
familjer. Min ankomst inträffade på söndagseftermidda-
gen, under hvilken norrmännen hvila eller roa sig. Efter
middagen inbjödo två unga fruntimmer mig att deltaga i
en tillställning, som ungdomen anordnat. Vi begåfvo oss
alla å stad på en gång och gingo till värdshuset, dit jag
skickat mina saker. Då jag kom ned klädd i min bästa
drägt — hvilket just ej ville säga så mycket — fann
jag i förmaket ett dussin blomstrande ungmor och några
herrar, som väntade på mig och för hvilka jag förestäl-
des. Mina vägvisare ville återvända och begärde att få
sin betalning. Ett moln lägrade sig på min panna och
jag nödgades säga dem att de måste vänta. Då erbjöd
sig en af herrarne att förskjuta mig det nödiga beloppet,
men karlame hade emellertid knappast fått sina pennin-
gar, förr än den hygglige bondens i Vind hustru infann
sig. Hon hade sjelf gått hela vägen för att lemna mig
den förlorade väskan, emedan hon trodde att den innehöll
en stor summa och för den skull icke vågade anförtro
den åt någon annan. Hon vägrade att mottaga någon
belöning, ty hon ville icke taga betalt för att vara ärlig,
sade hon. Slutligen lyckades jag dock förmå henne att
taga emot en gåfva.
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Alla i sällskapet kunde tala engelska och några der-
jemte franska cch tyska. Inom kort kom deras vänlig-
het mig att glömma, att jag var en främling bland dem.

Dagen efter min ankomst bjödo flera fruntimmer
mig artigt till sig. De ville, sade de, att jag skulle
hafva trefligt och att jag skulle bevara mitt besök i Bo-
sekop i vänligt minne.

Jag var nog lycklig att härstädes sammanträffa med
professor Teodor Kjerulf från Kristiania, en af Skandina-
viens mest framstående vetenskapsmän, hvilkens verk an-
gående Norges geologi skola tillförsäkra honom ett var-
aktigt rykte. Han var vid denna tidpunkt sysselsatt
med att undersöka landets geologiska bildning. Han blef
en smula förvånad öfver att jag medförde en så obetydlig
packning, hvilken, enligt hans påstående, utgjordes förnäm-
ligast af skrifpapper och kartor. Mina skor tilldrogo sig
äfven hans uppmärksamhet på grund af deras tunna sulor.
I fall marken icke är allt för stenig eller våt föredrager
jag nämligen alltid sådana på vandringar, under hvilka
jag måste gå fort.

Efter ett angenämt samtal begåfvo vi oss till en
liten trädgård, der i en med björklöf prydd paviljong ett
bord med förfrisknmgar stod dukad t. Äggtoddy, saft och
vatten samt småbröd bjödos omkring, hvarefter vi började
leka en springlek, under hvilken de äldre kommo ut för
att se på, huru vi roade oss. Vi sprungo tills vi voro
trötta och begåfvo oss derefter till hotellets stora rum
för att leka blindbock. Jag lyckades öfvertala den lärde
professorn att deltaga i detta nöje. Leken är rätt egen-
domlig. Alla deltagarne sätta sig på stolar i en krets.
Blindbocken ställes i midten och går derefter rund t om-
kring kretsen samt söker sätta sig i någons knä. Då
han satt sig, måste han lägga händerna i kors, så att
han icke kan känna sig för. Han gissar nu namnet på
den person, i hvars knä han sitter, en sak som icke har
sig så lätt, alldenstund denne alltid förställer sin röst.
Om han icke gissa» rätt, måste han åter börja sin van-
dring. Här såsom i andra land finner den giftasvuxna
ungdomen särdeles nöje i denna lek. Under panternas
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igenlösande går det i en pantlek högst muntert till och
då man säger hvad som måste göras för att panten skall
återfås, har man många utvägar att bry herrar och frun-
timmer, som man misstänker hysa böjelse för hvarandra,
och att, utan att dock låta andra märka någonting, visa
en person det företräde man gifver honom. Jag tyckte
mycket om denna lek. Klockan 11 på aftonen, då solen
ännu lyste klart, togo flickorna afsked af mig och gingo
hem, kvarlemnande mig uppfyld af beundran öfver deras
enkelhet, oskuld och fina sätt.

I alla familjer, som jag besökte, mottogs jag på det
hjertligaste. Jag hade en tillställning på hotellet för de
unga fruntimmer, k vilkas gäst jag varit. Plötsligt blef
det tyst, alla de närvarande sågo på hvarandra och hvis-
kade, hvarefter några af fruntimren, anförda af professor
Kjerulf, kommo fram till mig och frågade i sällskapets
namn, om jag icke ville vara så vänlig att berätta något
om mina resor i Afrika och om gorillorna. Jag hade
aldrig fält ett ord om mina forskningsfärder och var led-
sen öfver att hafva blifvit igenkänd, ett af obehagen af
att hafva ett ovanligt namn. Det var omöjligt att neka
och således höll jag här, vid sjuttionde breddgraden, i det
trefliga förmaket i Bosekoj)s hotell en föreläsning om
Afrikas ekvatorialtrakter och om gorillan inför en fin och
vald publik, såsom tidningarna säga, då de vilja vara
artiga mot en föreläsare som haft en liten åhörarekrets.

Icke särdeles långt från Bosekop ligger vid Kå fjord
en koppargrufva, hvilken är den nordligast belägna grufva,
som med framgång bearbetats. Ur denna upphemtas malm
af bästa slag och vid mitt besök voro omkring femhundra
personer sysselsatta vid den samma. Under de sista fem
åren hade många af arbetarne utvandrat till Amerika för
att derstädes söka sin lycka, och till detta steg hade de
lockats af det som två af deras från Förenta staterna hem-
komna kamrater haft att förtälja om de höga arbetslö-
nerna i Nya verlden. Grufvan egdes af ett engelskt bo-
lag och disponenten, en engelsman, hade bott der i fyratio-
tre år, något som talade till luftstreckets förmån. Gruf-
arbetarne, som voro finnar, förtjenade i medeltal 1 krona
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50 öre till 1 krona 75 öre om dagen. Många af dem
voro gifta och hade stora familjer. Disponenten berättade
för mig, att han lofvat en kvinna från Pajala att stå
fadder åt hennes tjugonde barn. Hon stannade emellertid
vid nummer nitton och dog vid sjuttio års ålder.

Äfven hit hade engelsmän kommit för att fiska.
Hertigen af Roxburgh arrenderar Alten alf för sin en-
skilda räkning och lemnar hvarje år sina gods en tid
för att njuta nöjet af att sofva i kojor, fiska lax och
blifva uppäten af myggor. Folket talade om honom med
vördnad och tillgifvenhet samt berömde hans goda hjerta
och vänliga sätt. Den fattige, sades det, gick aldrig
tomhändt från hans hus och mången behöfvande familj
hade kommit i åtnjutande af hans välgörenhet. Jag vet
ingen engelsman, som i Norge är så högt aktad. Han
har fiskat härstädes i tjugu år och är känd i många
delar af landet. Den gode hertigen hade den oturen
att blifva bestulen af sin hushållerskas son, till stor
sorg för traktens befolkning, bland hvilken, såsom det
häraf synes, stöld någon gång kan förekomma. Beloppetr
som tillgreps, utgjorde som jag tror omkring åtta tusen
kronor, af hvilka hertigen återfick nästan alltsammans.
Tjufven, som aldrig förr sett så mycket penningar, viste
nämligen ej hvad han skulle göra med dem och var väl
också rädd för att släppa ut så många sedlar.

Alten fjord.
Det finnes icke vid så hög breddgrad någon trakt

på vår jord, der växtligheten är så stor, som vid Alten
fjord. Vid Kå fjord — en vik af Alten fjord — gå
rabarber, korn, hafre, råg och rofvor förträffligt till; mo-
rötter varda tolf till aderton cm. långa, trädgårdssmultron
mogna, om sommaren är varm, i slutet af Juli eller bör-
jan af Augusti, vinbär trifvas utmärkt väl, björnbär mogna
hvart tredje eller fjerde år och ärterna gifva hvart år
skörd. Den 10 Juli voro de sistnämda, som satts ungefär
en månad förut, tjugufem till trettiofem cm. höga och fär-
diga att blomma. Betestillgången är riklig och af aderton
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liter mjölk erhållas ungefår 425 gram smör. Korn och
hafre skördas nio eller tio veckor efter sådden.

Från början af Juli till midten af Augusti är det
varmast och termometern stiger under denna tid stundom
till 29°. Vid Bosekop hade luften blifvit kyligare och
under min vistelse derstädes var högsta temperaturen 17°
och lägsta 13°.

Det vanliga sättet att färdas vidare norr ut är att
medfölja ångaren, som hvarje vecka går från Bosekop
till Hammerfest.

Naturen utefter Alten fjord är mångenstädes ståtlig.
På en mängd ställen finnas på de fasta klipporna högt
öfver den nuvarande hafsytan märken efter det forna
vattenståndet. Två dylika märken synas mycket skarpt
omkring 6 och 15 meter ofvan hafsspegeln vid ett ställe,
som heter Kvaenklubben. Från de mörka klippmassorna,
som kransa stränderna, är utsigten öfver det ensliga och
dystra landskapet emellanåt af mäktig verkan.

Sedan ångbåten lagt till vid några platser, lemnade
vi Alten fjord. Vi foro mellan Öarna och anlände efter
tretton timmars resa till Hammerfest, som ligger på 70°
40' n. lat. på nordvestra sidan af den nära fasta landet
belägna Kvalön och säges vara den nordligaste stad i
verlden.

De norska hamnarne ligga dolda bland höga berg
och kullar och framträda vanligen helt oförmodadt för
blicken utan att den resande har någon aning om de
samma. Jag öfverraskades af att på en så hög bredd-
grad få se en så liflig handelsstad. Mer än femtio far-
tyg, af hvilka de flesta voro skonare, lågo der för ankar.
De engelska, ryska, norska, svenska och tyska flaggorna
voro företrädda. Två ångbåtar voro i begrepp att afgå;
ett engelskt fartyg lossade kol och ett ryskt från Arkan-
gel mjölsäckar; andra åter intogo last af saltad eller tor-
kad fisk, torsklefvertran, m. m.

Jullar, pråmar och små fiskarbåtar lågo vid träka-
jerna, och på eller bredvid dessa senare voro magasin
uppförda. Hamnen ligger i lä och de skepp, som in-
kommit i den samma, befinna sig i säkerhet. Stadens
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befolkning utgör omkring 2,500 personer. Då man van-
drar på gatorna eller utefter kajerna möter man ryska
kaptener med långa skägg, fiskare och sjömän samt fin-
nar och norrmän — de senare klädda enligt det nyaste
modet i de tongifvande städerna. Äfven här hafva näm-
ligen krinolinen, schinjongen och "stormen" hållit sitt
intåg.

Få städer i verlden, om ens någon, äro bygda på
en så kal plats och omgifna af en så dyster och öde
natur. Icke ett träd synes till, endast svarta, nakna
klippor. Alldenstund inga landtgårdar finnas på ön och
icke någon ved står att få i trakten, leda icke några
vägar till och från staden. Af gatorna, som äro smala,
löper den förnämsta utefter den vik, vid hvilken Hammer-
fest ligger. Några bland boningshusen äro stora och be-
kväma. Magasin af olika slag och storlekar finnas i be-
tydlig mängd på platsen.

Främlingen känner sig högligen besvärad af den fisk-
lukt, med hvilken staden är genombyrd. Invånarne till-
verka nämligen torsklefvertran — i synnerhet det bruna
slaget — och såväl röken som lukten från denna till-
verkning är allt annat än angenäm. Dock är ju, såsom
en af de förnämste affärsmännen anmärkte, lukten af det
som inbringar penningar aldrig obehaglig. Här hålles en
betydlig mängd kor, hvilkas föda utgöres af fisk, ren-
mossa och hö.

Hamnen är ständigt isfri, ty golfströmmen sköljer
den kala och öde kusten, invid hvilken det vissa tider
på året vimlar af fisk. Om det här ej funnes något
fiske, så skulle det ej heller finnas något Hammerfest.
Detta, hvars geografiska läge är förträffligt, står i direkt
telegrafförbindelse med Kristiania och derifrån med den
öfriga verlden. På platsen finnes ett litet hotell, der
man får bekväma rum och förträfflig mat. Skolorna äro
goda och besökas af alla samhällets barn, alldenstund
skolgången är obligatorisk. Tre tidningar utgifvas i staden.

En amerikansk vice konsul finnes härstädes. Genast
efter det jag aflagt besök hos honom, hissades stjernba-
neret på det hus, der han bodde, och jag fann till min
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förvåning, att mitt namn var kändt i denna aflägsna vrå
af verlden; mina "Forskningsresor i Afrika" hade nämli-
gen blifvit öfversatta till norska, hvilken öfversättning
visades mig liksom ock det engelska originalet. Jag var
försedd med anbefallningsbref till en af de förnämste köp-
männen, herr F., som förestälde mig för sina vänner, och
jag aflade besök hos flera familjer samt rönte i de samma
ett särdeles hjertligt mottagande. Icke minst var detta
förhållandet hos den amerikanske vice konsuln.

Befolkningen lefver ganska godt. På fisk, som ut-
gör ett af de förnämsta födoämnena, är tillgången särdeles
riklig. Ox- och får-kött erhålles från den närliggande
trakten söder om Kvalö och från fj ordarne i Tromsö amt.
Om vintern finnas vildt och renkött i öfverflöd. Kaffe,
te, kryddor och andra lyxvaror hitföras och här gifvas
middagar, som skulle kunna hedra mången från civilisa-
tionens brännpunkter mindre aflägsen plats.

Emedan veden måste anskaffas från de kringliggande
fjordarne, ställer han sig dyr och befolkningen använder
derför mycket kol. Dessa komma från England och ko-
stade detta år endast tjugu kronor för ton, hvilket billiga
pris förvånade mig.

Hela denna del af den nordliga norska kusten är
tillgänglig både sommar och vinter. Ängare komma till
Hammerfest från olika städer utefter kusten och från
Kristiania, från hvilken stad resan tager en tid af två
veckor, alldenstund båtarne lägga till vid många platser
och våglängden utgör mer än 3,200 kilometer. Äfven
mellan Hamburg och Hammerfest finnes en ångbåtslinie,
på hvilken ångare gå hvar § ortonde dag. Resande, som
vilja beskåda kustnaturen eller midnattssolen välja i all-
mänhet dess båtar, som äro störst och bekvämast. På
denna linie, som varit i gång flera år, fraktas allehanda
gods, i hvars ställe norska varor tagas på återvägen.

Höga berg, af hvilka det högsta reser sig 400 meter
öfver hafsytan, omgifva staden och lemna knappast något
rum åt denna för vidare tillväxt. Deras toppar äro
märkvärdigt spetsiga; somliga af de block, som ligga
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på dem, tyckas hafva så ringa stöd, att en obetydlig
stöt skulle kunna störta dem nedför sluttningen.

Då jag vände blicken inåt ön, såg jag en mängd
små sjöar, som lågo spridda öfverallt i den dystra öde-
marken. På afstånd syntes de underliga, kala öarna
Sörö och Seland; på den senare, der bergen resa sig ända
till 1,000 meter öfver hafvet, är Norges nordligaste jökel
belägen. Från bergstopparne på Kvalö kan man betrakta
midnattssolen ännu lika sent som vid Nordkap, men na-
turen gör icke ett sådant mäktigt intryck som der.
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8 KAPITLET.
Magerö. — Gj_esv_er. — Snuskiga fiskarstugor. — Fiskätande boskap. —

Regnigt och ombytligt väder. — Bestigning af Nordkap. — Utsigten
från toppen. — Ödsligt landskap. — En vilsekommen fågel. — Mid-
nattssolen.

Bf^agerö är det nordligaste landstycket i Europa och
<N tN? skiljes från fastlandet genom en djup kanal, Magerö-
£$*_*/ sund, som är mer än en och en half kilometer
j bred. Ön, i hvilken en mängd väl skyddade vi-
ckar och fjordar skära in, bildar en hög platå, hvars
högsta höjd utgör omkring 500 meter. Nordkap är öns
nordligaste punkt. Om man vill beskåda midnattssolen

O från dess topp, stiger man antingen i land vid fiskläget
Kjelvik eller, hvad som är ännu bättre och lättare, vid
Gjaesvaer, som tillhör en strax vester om Magerö liggande
grupp af holmar. Derifrån ror man i båt, om vädret
tillåter, och lägger i land i närheten af Nordkap.

Strax efter midnatt och i hällande regn for jag 21
Juli i sällskap med amerikanske konsuln, hamnfogden och
herr F. på en liten båt till ångaren. Desse herrar ville
särskildt anbefalla mig hos kaptenen och söka att ordna
allt på bästa sätt för mig. Ängbåtsresan var allt annat
än angenäm, ty vädret var regnigt och disigt och termo-
metern visade endast 7° varmt.

Fyra ryska fartyg från Arkangel lågo för ankar vid
Gjaesvser och väntade på att få intaga sina fisklaster. Vår
ångbåt nödgades till följd af den häftiga strömmen att
äfven kasta ankar, hvarefter passagerare, post och gods
stufvades i en båt. Hela befolkningen, hvilken inalles
utgjorde omkring tjugu personer, stod på stranden och
afvaktade vår ankomst, ifrig att få höra nyheter. Byn,
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som bestod af några få fiskarstugor, var allt annat än
treflig och rundt omkring såg man smuts, fiskinkråm och
fat med lefver, från hvilket allt uppkom en stank, som
var i högsta grad vidrig. Inuti husen var det så snu-
skigt, att jag förut icke sett maken dertill. För att spara
bränsle användes kaminer i stället för spisar. Hela fa-
miljen sof i ett enda rum. Sängkläder och täcken voro
stoppade med ejderdun, men lakan tycktes vara någonting
alldeles okändt. På holmen var en handlande bosatt och
hans hus bildade en särdeles angenäm motsats till de
öfriga. Prydlighet och smak herskade i det samma och
allt derstädes var särdeles bekvämt. I ett af rummen
stod ett piano och på bordet lågo tidningar samt böcker.
Herrn sjelf, till hvilken jag hade anbefallningsbref, hade
rest till Hammerfest, men jag mottogs på det vänligaste
af hans fru.

Den resande kan knappast drömma om att på en
dylik plats påträffa ett sådant trefligt hem, men dock
finnas många sådana till och med på Norges allra kala-
ste kuster. Omkring sjelfva boningshuset stodo de för
förvaringen af ved, fisk och andra varor behöfliga uthus-
bygnaderna. På stället furmos fem små kor, som en-
dast mätte från nittiosju till hundratvå centimeter i
höjd. Äfven furmos der några får och en mängd get-
ter, hvilka sistnämda afbetade gräset som växte bland
klipporna. Alldenstund betet icke var tillräckligt för
kreaturen fingo de fisk två gånger om dagen. Jag blef
högst förvånad, då jag första gången såg korna, getterna
och fåren samla sig omkring en med halfkokta och råa
fiskstycken fyld så och med den största glupskhet sluka
i sig denna föda. Det skulle ur Darwinsk synpunkt
vara intressant att undersöka, om gräsätares matsmält-
ningsorgan förändras derigenom att djuren under en be-
tydligare tidrymd år efter år fodras med animaliska
ämnen, om kindtänderna varda smalare och spetsigare
och om ögontänderna och de öfra framtänderna skjuta
fram, om idislarnes tre främre magar blifva mindre ut-
vecklade och den fjerde varder lik de kött- och all-ätande
djurens, och slutligen om idislarnes långa tarmkanal bör-
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jar att öfvergå till de med hastig matsmältning utrustade
köttätarnes korta. Under fisktiden torkas stora massor
af fiskhufvuden för att under vintern användas som foder
åt boskapen. De kokas innan de gifvas åt kreaturen.

Till och med här uppe flögo skator omkring och de
voro synbarligen helt tama. Några svalor syntes dere-
mot icke till, men änder och måsar förekommo i oräk-
neliga skaror.

Jag hade haft vackert väder på hela Altenfjorden,
men nu var det slut dermed. Den resande som farit
ända hit upp för att se midnattssolen, har ofta icke syn-
nerligt stora utsigter att få sin önskan uppfyld. Om
vintern yr och regnar det, sjön vräker högt, och tjocka
lägrar sig öfver hafvet. Om sommaren omvexla varma
solskensdagar med regniga, töckniga och molnhölj da, kalla
och blåsiga, Väderleken är sommartiden i regeln ostadig
och vindarne, som komma från norr och nordost, med-
föra regn och tjocka. Från 11 till 23 Juli detta år voro
endast två dagar regnfria och på två omvexlade regn och
solsken med hvarandra. De öfriga voro antingen stor-
miga eller töckniga och disiga och esomoftast var sjögån-
gen svår under de samma.

I Hammerfest, der termometern på en enda dag steg
till 15°, hade luften varit varmast. Medeltemperaturen
hade sedan utgjort 6 2/3

° till 7 V30 och i Gjassvaer sjönk
termometern så lågt som till 4 1/2 och s°, hvarvid dock
värmeskilnaden icke uppgick till mera än 3° på dagen.
Jag började frukta att jag, när allt kom omkring, till
följd af det mulna och stormiga vädret icke skulle få be-
trakta midnattssolen från Nordkap.

Den 23 Juli var båten klar. Morgonen var förtju-
sande och till och med detta kala landskap såg leende
ut, der det låg belyst af solen, som förut icke varit syn-
lig på flera dagar. Det ej särdeles salta hafvet var
mörkgrönt och så klart, att sandbottnen syntes på betyd-
ligt djup. Det visade sig nu att klipporna, som på af-
stånd sågo tvärbranta ut, sänkte sig mot hafvet i 30
eller 40 graders vinkel. Oräkneliga skaror af fiskmåsar,
som sannolikt trodde att vi voro fiskare, kretsade öfver
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våra hufvuden och äfven änder förekommo i betydlig
mängd. Många bland de sistnämda voro skygga, hvare-
mot ejdrarne tycktes veta om, att ingen skulle oroa dem,
emedan de voro fridlysta.

I en liten fjord på vestra sidan af Magerö, till
hvilken vi kommo sedan vi norr om oss lemnat en
holme, som låg midt emot inloppet, höjde sig på 71° 5
n. lat. Fruholmen öfver vattnet. Då vi anlände till fjor-
dens ände hade hela naturen undergått en märklig för-
ändring. På marken växte tjockt, grönt gräs, bland
hvilka smörblommor, lejontänder, violer och förgät-mig-
ejer sköto upp med mera än fotslånga stjelkar. Dvärg-
björkar och vide förekommo i stor mängd, liksom äfven
groblad (Plantago major). Den sistnämda växten hade jag
sett öfverallt under mina resor i Skandinavien, men jag
blef öfverraskad af att påträffa den så högt i norr. Det
finnes väl knappast någon ört, som har så stor utbred-
ning. Vid ekvatorn i Afrika såg jag henne allmänt växa
och här, vid 71° n. lat,, förekom hon äfven.

Källor och bäckar sprungo fram ur jorden och sol-
strålame flödade varmt ned i den smala dälden, hvilken
är den allra grönaste lilla fläck man kan påträffa så långt
i norr. Några småfåglar hade äfven slagit sig ned här.

Det var emellanåt så brant, att jag under uppstig-
ningen nödgades flera gånger innan jag nådde toppen
stanna för att hemta anden. Termometern visade 9 och
det var ett varmt göra att vandra uppåt. Från spetsen
kunde jag se vår lilla båt, som till följd af afståndet en-
dast syntes som en prick. Två af karlame hade stannat
om bord, medan de tre öfrige ledsagade mig. Någon
gångstig fans icke, men marken var i allmänhet lätt att
gå på, emedan hon var hård och bestod af klipphällar.
Vi gingo öfver flera små bäckar och vandrade förbi åt-
skilliga tjocka snödrifvor, hvilka senare utgjorde återsto-
den af vintertäcket. I några små tjärnar fans ännu is
kvar, som flöt omkring på vattnet.

Efter flera kilometers vandring stod jag på yttersta
punkten af Nordkap på 71° 10' n. lat. Detta stolta
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berg, som består af en ofantlig massa glimmerskiffer, re-
ser sig mörkt och majestätiskt 190 meter öfver hafvet.

Framför mig låg, så långt blicken kunde nå, det
vid norra synranden försvinnande, mörkblå Ishafvet. Det
var nu nästan lugnt och vinden andades knappast uppå
det samma, liksom om han vore rädd att väcka dess
vrede och att förderfva en af de klara och tjusande da-
gar, som så sällan förekomma här uppe i den kalla nor-
den, hvilken fordom egde ett lika mildt luftstreck som
England i våra dagar. Solen kunde jag icke se, ty vid
denna tid på dagen befann hon sig bakom min rygg,
d. v. s. söder om det ställe, der jag stod, och bortskym-
des af berget.

Långt i fjärran framför mig låg den okända trakt,
till hvilken hvarje närmande hindrats genom den orngif-
vande ismuren, som gäckat alla deras ansträngningar,
hvilka sökt att utforska dessa nejders hemlighet och att
nå polen. Bakom mig hade jag Europa med dess soliga
luftstreck samt Afrika med dess brännheta öknar och
feberalstrande sumptrakter. På höger hand låg Asien
och på venster Amerika,

Öfver allt hvart jag såg möttes blicken af en kal,
tröstlös och öde natur, storartad, men dyster. Marken
var öfver sållad med klippstycken som till följd af tidens
och köldens inverkan lossnat från bergväggarna. Icke en
menniskoboning, icke ett träd fans inom synhåll och de
ofantliga klipporna rundt omkring orsakade hos mig en
tryckande ängslan. På bergets vestra sida furmos fyra
stora remnor i klippväggarna och på motsatta sidan bil-
dade hafvet en vik, hvars sakta sluttande strand var
jemförelsevis låg. På en klippholme, öfver hvilken brän-
ningen stänkte, lågo två stora trädstammar uppkastade,
som vågorna sökte att återeröfra. De hade måhända en
gång stått på Amerikas jord och hitförts af Golfström-
men. Ännu litet längre mot norr ligger Knivskjaerodden,
men detta berg saknar Nordkaps storhet. För öfrigt såg
man en hög, uddig kust, som tvärbrant reste sig ur haf-
vet, och långt i fjärran syntes Nordkyn, det europeiska
fastlandets nordligaste punkt och det längst bort belägna



NORDKAP. 125

land, ögat kunde skönja. Vågorna slogo mot klipporna
och upplöste sig, då de krossades niot deras fot, i fragga,
som bildade en hvit gördel längs hela kusten.

Endast på längre håll ser det ut som om Nordkap,
liksom för öfrigt hela kusten, skulle vara tvärbrant. Då
man i båt far nära stranden, ter sig berget för blicken
helt annorlunda. Det sänker sig nämligen, såsom af
teckningen synes, helt sakta mot hafvet.

En dyster ro hvilade öfver den ödsliga taflan, hvil-
ken lemnat ett outplånligt intryck i mitt minne. Jag
skulle hafva haft lust att begifva mig derifrån, ty en be-
klämning, som jag förgäfves sökte göra mig kvitt, hade
gripit mig, men jag hade rest så lång väg enkom för att
från toppen af denna väldiga klippa, d. v. s. från Euro-
pas nordligaste punkt, få för sista gången se midnatts-
solen och för den skull beslöt jag att dröja kvar de tio
timmar som åsterstodo mig att vänta, innan jag kunde
få min önskan uppfyld.

Jag tog min stuffhammare och gick till yttersta
änden af berget, som på en sträcka stupar lodrätt ned.
Jag lade mig rak lång på marken för att kunna se öfver
bergskanten och lyckades att af det fasta glimmerskiffret
bryta lös en bit, som jag ärnade bevara som ett minne
af resan. Under det jag var sysselsatt med detta arbete,
höll en af mina förare säkert fast mig.

Jag tänkte på huru förfärligt här måste vara under
vintern, då den tjutande stormen sveper öfver berget,
snön faller i stora massor och hafvet med raseri vräker
mot de väldiga klippväggarna, från hvilka dess böljor
kastas till baka, upplösta i skum och stänk.

Till och med på denna vackra sommardag, då solen
sken klart, var luften kall och klockan 2,30 e. m. visade
termometern endast B°. Solen var så blek att det nä-
stan såg ut som om hon varit hvit och himmelen hade
en disig blå färg, som ned mot synranden förtonade sig
i hvitt.

Bakom yttersta punkten på Nordkap höjer sig en
liten sakta sluttande bergskulle. Bakom denna åter går
från öster till vester en liten dalsänkning tvärs öfver
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hela bergets bredd. Den andra bergsafsatsen är klippi-
gare än den första och på den samma finnas ett moras,
en bäck och en tjärn. Der påträffar man i lä för vin-
den grönskande gräs och blommande örter. Den tredje
bergsafsatsen, på hvilken en hel mängd snödrifvor lågo,
är ännu klippigare och skrofligare än den andra. På
sjelfva den yttersta punkten af Nordkap sköto några gräs-
strån upp ur marken.

Litet längre inåt land uppträder dvärgbjörken. I
början af sin tillvaro är hon så liten att hon knappast
syns, men kan, då hon växer i lä, blifva en tredjedels
meter lång och sju till tio mm. i omkrets. För att nå
dessa mått behöfver hon dock en eller två mansåldrar.
Hon höjer icke sin topp mot solen, utan smyger sig för
att icke varda bortsopad af stormarne liksom en kryp-
växt utefter marken. Jag har sedermera många gånger
under bergvandringar iakttagit detta.

Medan jag för att fördrifva tiden vandrade omkring
på den södra delen af berget, såg jag en spindel, en
humla och en liten fågel. Genast jag fått syn på den
sistnämda kastade jag bössan till axeln för att skjuta
honom och sedan bevara honom som minne af Nordkap,
men då den lilla varelsen sänkte sig ned mot marken,
hade jag icke hjerta att taga hans lif. Han fladdrade
från ställe till ställe och de gälla skrin, han utstötte,
ådagalade huru ängslig till mods han var. Det var all-
deles tydligt, att han icke hade sitt hem här. Jag sade
för mig sjelf: "Jag vill icke döda dig, ty du är, liksom
jag, endast en främling i denna fjärrbelägna, nordliga
nejd." Jag hade knappast hunnit tänka detta förr än
fågeln svingade sig i höjden och styrde kosan söder ut.

Jag började blifva orolig, ty i söder hade moln stuc-
kit upp och skockat sig till sammans till en Vägg som
sedan mera än en timme till baka sakta steg allt högre
och högre. Klockan elfva var en stor del af himlahvalf-
vet molnhölj d, men i norr var det ännu klart. Om så-
ledes den mörka massan icke allt för hastigt framskred
i denna riktning, skulle jag få se solen vid midnatt.



AFFÄRD FRÅN NORDKAP. 127

Lägre och lägre sjönk solen och då det led mot
tolf, tycktes hon en stund långsamt följa randen af syn-
kretsen. Härligt sken hon vid midnattstimmen öfver
det ensliga hafvet och det dystra landet och då hon slut-
ligen försvann bakom molnen, ropade jag från sjelfva
bråddjupets rand till afsked: "Farväl, o midnattssol!"

Således hade jag från bergstoppar och högslätter sett
midnattssolen lysa öfver kala, öde och snöhöljda nejder.
Jag hade, under det jag reste uppför och nedför pittore-
ska alfvar eller for öfver ensliga sjöar uppmärksamt gif-
vit akt på henne. Jag hade skådat, huru hon gjutit sitt
dåsiga sken öfver yppiga fält, grönskande ängar och
djupa, gamla skogar. Som en gosse jagar en fågel, hade
jag följt henne från Botniska viken till Ishafvet. Nu
kunde jag icke komma längre *).

Jag gick till baka till det ställe, der karlame vän-
tade på oss med vår lilla båt. Det hade börjat regna
och när vi kommo till baka till Gjaesvaer, var jag våt och
frusen, och fötterna voro som isbitar. Jag var utmattad,
ty under tjugutvå timmar hade jag icke njutit någon
sömn. Än i dag ser jag framför mig dessa mörka, skrof-

*) Följande uppgifter gifva en kort öfversigt af solförbållandena inom
polcirkeln:

Oafbruten natt.

Solen syns sista gången vid: Solen syns första gången vid:

Bodö December 15 Bodö December 28
Karasjok November 26 | Karasjok Januari 16
Tromsö „ 25 Tromsö .

-

„ 17
Vardö „ 22 Vardö „ 20
Hammerfest „ 21 Hammerfest „ 21
Nordkap „ 18 Nordkap „ 24

Oafbruten dag.

Lj^^fo^ Öfre ! Halfva I Hela I Ilf/ll Hela Halfva Öfresyns första gängen kanten . so]en syns sista gängen golen - kvid: vid:

Bodö Maj 31: Juni 2 Juni 4|:Bodö Juli B;Juli 10 Juli 12
Karasjok . . . .

„
19iMaj 21 Maj 22[Karasjok ... . „ 21

„
22

„
23

Tromsö „ 18 , 19 „ 20 Tromsö „ 22 „ 24 „ 25
Vardö „ 15 „ 16 „ 17 Vardö „ 26 v 27 „ 28
Hammerfest . .

„
13

„
15

„ 16;Hammerfest . . „ 27 „ 28
„

29
Nordkap .

.
.

.

„ 11 . 12 »
13liNordkap . . . .

„
30

„ 31 Avg. 1
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liga klippor, detta ödsliga, tysta landskap, detta svallande
Ishaf och denna öfver det hela lysande midnattssol, och
ännu hör jag för mitt öra det dystra bruset af böljorna
som slå mot det ensliga Nordkap.

Jag skall vintertiden återvända till dessa nordliga
nejder för att vandra med lapparne öfver snöhöljda berg,
genom frusna dalar och på istäckta alfvar och för att
beskåda, huru kusten piskas af de stormupprörda böl-
jorna och insvepes i det rasande yrvädret.
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9 KAPITLET.
Afton- och morgon-rodnadens öfvergång i hvarandra. — Bodö. — Tvärs

öfver skandinaviska halfön. — Venset. — Saltdalen. — Kognan. —

Mina "Forskningsresor i Afrika" på norska. — Belåtna menniskor.
— En öfvergifven by. — Gästfrihet. — Flickorna i Almindingen. —

En familjemåltid. — Storjord. — Kusthistorier. — Kvarnens bråddjup
och Dödsviken. — Askväder. — Langvandet. — Loppor. — Skjön-
stuen. — Fagerli. — Larsens gård. — Bröstsocker, slantar och kyssar.
— Kvarnar. — Förberedelser till färden. — Packning och proviant.

Lip i-H -^
O] #4.n dag i senare delen af Juli befann jag mig på

g*j «K> färd utefter den vilda, ståtliga kusten söder om

4s^*7 Tromsö. Klockan elfva började skyarne att antaga
] en gyllne färg och visade oss derigenom att mid-
nattstimmen nalkades och att solnedgången var för han-
den. Inom kort blefvo de starkt röda och solen bort-
skymdes för våra blickar; derpå ändrade de åter färg

<J och blefvo småningom ljusare, som om nytt lif ingjutits
i dem. Den uppgående solen kastade sina strålar på
dem medan de ännu voro färgade af den nedgångna so-
lens skimmer, och afton- och morgon-rodnaden samman-
smälte till ett. Bergen och kullame i öster öfvergötos af
en rosenglans, som bildade en underbar motsats till deras
mörka fot; det lugna, blåa hafvet återspeglade jord och
himmel och då dagen skred fram blefvo skyarne hvita
som ull.

Följande dag anlände jag till Bodö, en liten vid 67°
20' n. lat. på kusten af Nordlands amt belägen hamn-
stad, som ser ut som om han icke vore fullt färdig. Han
utgör kolstation för de ångbåtar, som gå till Hammerfest,
och sin betydelse har han genom sitt fiske. Kyrkan,
som är uppförd af sten, är mycket gammal och i den
samma finnes ännu altaret från den katolska tiden kvar.



MIDNATTSSOLENS LAND.130

Några besynnerliga målningar och åtskilliga numera för-
gätna danska herrars vapensköldar hänga på väggarne.
På yttermuren fins en stenskifva med årtalen 1596—

1666. Ehuru staden icke eger halftannat tusen invå-
nare, har den dock sin tidning och är säte för en amt-
mand.

Orsaken hvarför jag farit till denna plats var, att
jag ännu en gång före sommarens slut ville, om det vore
möjligt, vandra tvärs öfver den skandinaviska halfön.
Mitt mål var den i Sverige på 65° 40' vid Botniska
viken liggande staden Luleå. Under denna färd skulle
jag komma att vandra genom några af Sveriges och Norges
vildaste och mest obebodda trakter och min väg skulle
komma att gå tätt förbi Sulitelmas stora jökel. Jag
hade med mig ett till en af de förnämste köpmännen
stäldt anbefallningsbref, i hvilket denne underrättades om
mina planer och uppmanades att på allt sätt vara mig
behjelplig, och detta bref var mig till stor nytta. Det
dröjde icke länge innan jag bland det A7änliga och gäst-
fria folket, som mottog mig som om jag varit en af deras
närmaste, erhöll åtskilliga vänner.

Med undantag af medlemmarne af en svensk-norsk
kommission, som flera år förut tillsatts för att ordna gräns-
förhållandena mellan den skandinaviska halföns båda land,
var jag den förste, som vågade att företaga denna fård.
Större delen af de nejder, jag hade för afsigt att genom-
ströfva, saknade vägar, ja, till och med fotstigar. Landet
var i hög grad vildt och långa sträckor alldeles obebodt.
Det var således nödvändigt att vid inre änden af fjorden
söka få tag i några af de fjällappar, som om sommaren
med sina renhjordar begifva sig från Sverige öfver ber-
gen ned till kusten och under denna vandring besöka
gårdarne, som ligga i deras väg. Herr K., som till-
styrkte mig att företaga färden, rådde mig att fara till ett
ställe, som hette Venset, der en hans kusin bodde, och
med denne öfverlägga om bästa sättet att utföra den till-
ämnade resan.

Ingen, som ej är stark samt van att gå långa sträc-
kor och att slita ondt, bör företaga den mödosamma
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yandringen öfver bergen till Kvickjock, ty om det blir
dåligt väder är man utsatt för stor fara.

Den inre delen af Saltfjorden, som kallas Skjaer-
stadfjorden, bildar en ofantligt stor bassäng, hvilken del-
vis tömmes och åter fylles af tidvattnet. Vattnet rusar
in och ut genom det trånga sundet med sådan rasande
styrka, att en båt ofelbart skulle uppslukas af vågorna.
Endast när fjorden och hafvet hafva samma höjd — hvil-
ket inträffar hvar sjette timme — kan man trygt fårdas
fram derstädes.

Då vi kommo till Venset visade kaptenen mig den
herre, till hvilken jag hade anbefallningsbref. Denne lä-
ste noggrant igenom det samma, hvarefter han med den
för norrmännen karaktäristiska, varma handskakningen
önskade mig välkommen och sade, att jag gjorde bäst i
att låta ångbåten gå, emedan han behöfde tala vid mig
om bästa sättet att anskaffa vägvisare. Vi begåfvo oss till
hans rymliga och bekväma bostad och gingo under vägen
förbi åtskilliga ängar samt korn-, råg- och potatis-fält. Han
var nämligen icke blott köpman utan äfven egare af en
stor gård. Bredvid huset var en köksträdgård, i hvilken
smultron och krusbär furmos i riklig mängd. Der växte
äfven rofvor, ärter, morötter och andra grönsaker. Herr
K. bad om ursäkt för att han icke kunde undfägna mig
såsom sig borde, men hans hustru vore för närvarande
borta. Middag gjordes emellertid i ordning och vid den
samma serverades både öl och vin. Medan vi drucko
vårt kaffe efter maten, dryftade vi min tillärnade resa.

"Jag har för afsigt", sade jag, "att genomvandra
Skandinaviens vildaste trakt. Vid mödor är jag van
och hvad maten beträffar, kan jag äta hvad som helst.
Min hälsa är förträfflig och jag kan under många dagar
å rad gå huru långa sträckor som helst."

"Jag skall sända er till Fagerli med två pålitliga
båtkarlar, som skola öfverlemna er till en förträfflig landt-
brukare derstädes och säga honom att han skall hafva er
kvar hos sig till dess han får fatt i några lappar, som
kunna föra er Sulitelmavägen till Sverige. Då ni emel-
lertid tycker om att se enkla och okonstlade menniskor,
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skola de först frakta er till Saltdalen och vänta på er
medan ni der ser er omkring. Ni ligger här hos mig
i natt och i morgon far ni i båt till Saltdalen. Jag
skall sända bud på karlame och under tiden kunna vi
taga oss en promenad."

Landskapet vid Venset är fagert, men Sulitelmas
höga topp kunde vi icke se, emedan den var insvept i
moln.

Saltdalen, som är en af de fruktbaraste dalarne på
kusten af Nordlands amt, är smal och omgifves på båda
sidor af fjäll, som ända till toppen äro klädda med fur
och björk. På somliga ställen, der jordskreden blottat
klippgrunden, synes det att denna endast varit täckt med
ett tunt lager af jord, i hvilket träden haft rotfäste.

Hafre, råg, korn och rofvor växte i rikligaste mängd.
Gårdarne ligga på afsatser, som utvisa det forna vatten-
ståndet och i amfiteatralisk form höja sig öfver hvar-
andra vid bergets fot. Den högsta afsatsen höjde sig om-
kring 20 meter öfver den nuvarande flodbädden. På ett
ställe hade en ofantlig klippmassa störtat ned några dagar
förut och krossat träden i sin väg samt lemnat en djup
fåra efter sig. Den hade stannat först i närheten af en
gångstig.

Icke långt från stranden ligger kyrkan, den enda i
dalen. Några båthus, kring hvilka nät voro upphängda
till torkning, samt några spridda gårdar utgjorde Rognans
ensliga by.

Strax efter min ankomst fick jag mig en god måltid
i prestgården, der jag välkomnades af kyrkoherden och
hans fru, som båda talade litet engelska. De visade mig
i en tidskrift, som hette Skilling Magasin, en öfversätt-
ning af min reseberättelse från Afrika, hvilken de just
nyss läst. Af Kristianiatidningarna hade de sett att jag
ärnade resa i Norge. Frun var mycket intresserad af
missionsverksamheten och hade, innan hon blef gift, tänkt
på att fara till Sydafrika för att verka bland zuluerne.
Kyrkoherden ville nödvändigt, att jag skulle begagna
hans häst och karriol, men jag afböj de det vänliga an-
budet, emedan jag redan förut bestalt mig åkdon.
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Invånarne i Saltdalen höra till de inbyggare i Norge,
hvilka bibehållit sina ursprungliga seder mest oförderf-
vade. De äro afstängda från verlden, med hvilken de
endast sjöledes kunna komma i beröring. Deras hufvud-
sakliga näringsfång är åkerbruksskötsel. Många bland
dem hafva aldrig varit längre än till kyrkan i Rognan
och de flesta hafva aldrig sett någon större stad än Bodö.
Ehuru de äro fullkomligt afskilda från sina medmenni-
skor, tyckas de dock vara belåtna med sin lott. De
hafva ingen längtan efter rikedom, alldenstund de icke
veta hvad rikedom är. Summan af en Saltdalings jordi-
ska önskningar är att öka sin gård med ett jordstycke
— något som har sig ytterst svårt —, att skaffa sig
några flera kreatur och en vacker häst samt ett åkdon
att fara till kyrkan med, att bygga ett nytt hus af hvad
slag det vara må, och att spara ihop litet penningar att
lemna efter sig åt familjen. En af föräldrarnes hufvud-
sakligaste omsorger är att uppfostra sina barn i guds-
fruktan. De unga undervisas i sin kristendom och få
lära sig läsa redan innan de börja gå i skolan. Nöjena
äro få och enkla; en dans då och då på söndagsaftonen,
a-flaggande af besök hos hvarandra, lustbarheterna vid ett
bröllop och förströelserna under julen samt andra större
helgdagar torde utgöra hela förteckningen öfver de samma.

Om sommaren arbeta karlame på fälten, fiska, bygga
o. s. v. Hustrurna och döttrarna följa med boskapen,
fåren och getterna till fjällen, göra ost och smör samt
hjelpa männen under skördetiden. Om vintern spinna
och väfva kvinnorna och en stor del af karlame begifva
sig till skogarne för att fålla timmer.

Ehuru invånarne allesammans voro fattiga och icke
hade några penningar insatta på banken, så fans det lik-
väl icke någon bland dem som led af hunger och köld.
Den mat, de förtärde, var visserligen af tarfligaste slag,
men sund, och deras utseende vittnade om helsa. Det
finnes ett fångelse härstädes, men det går ofta åratal om
innan någon af befolkningen sättes in i häktet. De få
lagöfverträdelser, som begås, äro vanligen af obetydligt slag.
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I dalen finnas en körväg, som är nära 32 kilometer
lång, och en ridväg, som fortsätter några kilometer längre
och för till de längst bort belägna gårdarne. De för-
nämsta byarne vid vägen äro Niestby, Medby, Sandby,
Brående, Drageide och Kvale.

I Norge äro skydsskafferne (gästgifvarne), som utgöras
af landtbrukare, till följd af sina kontrakt med styrelsen
förpligtade att hålla ett visst antal hästar, som är be-
roende af trafikens liflighet på den landsväg, vid hvilken
de bo, och till vederlag erhålla de en viss summa årli-
gen. Förordningarna och föreskrifterna rörande skjuts-
ningen äro ungefår de samma som i Sverige.

Till följd af landets bergiga natur och fåtaligare be-
folkning finnas icke så många landsvägar som i Sverige,
men flera bland dem äro högligen utmärkta och man kan
åka det ena hundratalet kilometer efter det andra på vä-
gar, som äro fullt jemförliga med körbanorna i de bäst
underhållna stadsparker. Det åkdon, som mest nyttjas,
är karriolen. Han har två hjul och är försedd med ett
säte för endast en person samt med baksäte för skjuts-
bonden och packningen, hvilken senare dock måste vara
mycket liten, i fall man icke vill beställa ett annat åk-
don. Karriolen är så inrättad, att den resande måste
under färden hålla sina ben utanför sjelfva vagnskorgen.
I åtskilliga trakter begagna landtmännen kärra liksom i
Sverige.

Emedan icke några myggor syntes till, var färden
angenäm. Folket tittade på mig, då jag åkte förbi och
undrade, hvem främlingen kunde vara. Jag hade mycket
roligt åt, att hvar jag stannade, togo flickorna genast på
sig sina strumpor och skor. Flertalet af befolkningen
var sysselsatt på ängarne — karlame med att slå och
de barhufvade och barfotade kvinnorna och barnen med
att vända och stacka höet. Andra åter befunno sig vid
alfven för att se efter, om någon lax fastnat i näten. Här
och der var äfven en karl sysselsatt med att, antingen
för egen räkning eller för afsalu, bygga en båt.

På kvällen drefvos boskapen, fåren och getterna
hem från fjällen samt instängdes i inhägnader på de af-
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mejade fälten. Flickorna mjölkade korna, barnen lekte
rundt omkring och alla tycktes vara lyckliga. Allting var
af primitivt slag. Plogarne, liarne och andra åkerbruks-
redskap hade samma form, som för hundratals år sedan;
hjulen på några kärror voro af massivt trä. Det före-
föll mig som om jag försatts i en för länge, länge sedan
förfluten tid.

Vi stannade vid den 22 kilometer från fjorden be-
lägna byn Nedre Almindingen för att hvila öfver natten.
Jag gick från hus till hus, men kunde icke upptäcka
några menniskor och började frukta att alla invånarne
begifvit sig till fjällen. Dörrarne till hvartenda hus stodo
öppna. Vi uppgåfvo ljudliga rop, men förgäfves; ingen
kom. Vi genomletade fähusen, stallen och boningshusen.
Jag var mycket hungrig — långt mera hungrig än söm-
nig. Slutligen, sedan vi stält till ett förfärligt väsen,
utkommo ur ett af husen en karl och en vacker flicka,
gnuggande sig i ögonen och ännu icke mer än halfvakna.
"Hvad är det ni önskar, främling?" ljöd deras helsning.
"En säng och något att äta samt en häst i morgon",
svarade jag. "Välkommen!" sade de. Flickan gick genast
in i förrådshuset och kom strax till baka med ett par
täcken af fårskinn. På den beredda sidan voro de för-
sedda med broderier och ullen var hvit som snö. De
buros in i vinterbostaden, som blifvit utrymd om våren
och der det var otadligt snygt. Färskt hö kastades i
sängen som madrass, det ena skinnet breddes deröfver,
det andra tjenstgjorde som täcke och en fjäderkudde full-
bordade bädden. Sedan denne var ordnad försvunno både
karlen och flickan, men kommo snart till baka med smör
och bröd, en träskål fyld med mjölk och en hornsked.
"Ät och drick, — god natt — sof godt", sade de, hvarpå
de lemnade mig i okvald besittning af rummet.

En hög, gammalmodig klocka pickade i kammaren,
tallrikar och annat lergods stodo på hyllorna och några
simpla taflor prydde väggarne. Ett bord och en säng,
hvilka båda voro af furu, samt några stolar utgjorde hela
möbleringen. En trappa ledde upp till öfre våningen.
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Jag stälde dörren på vid gafvel, hvarefter jag lade
mig mellan de båda fårskinnen. Innan kort föll jag i
djup slummer, ur hvilken jag tidigt på morgonen väcktes
genom röster utanför. Ett handfat med vatten sattes in
till mig, för att jag skulle kunna tvätta mig, och seder-
mera serverades mig frukost af kaffe, smör, bröd/mjölk
och ost.

NORSK KARRIOL.

Byn tycktes vara mötesplats för alla de unga flic-
korna från de närliggande gårdarne. Några bland jän-
torna voro mycket vackra och hade ljust hår, blå ögon
och röda kinder samt utgjorde lefvande bilder af hälsa,
munterhet och lycka. Klockan fem började de att sam-
las. De kommo från en liten, på andra sidan alfven be-
lägen by, Öfre Almindingen, och skulle begifva sig till
fjällen. Hvar och en var försedd med en liten trälåda,
som hade formen af en stor bok och innehöll matsäcken,
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hvilken utgjordes af pannkakor och det vanliga flatbrödet.
De flesta af dem buro en liten mjölkstäfva i ena handen
och ett par skor i den andra. Allesammans voro bar-
hufvade och barfotade och håret föll i flätor nedpå ryg-
gen. Skorna togo de endast på sig, då marken var ste-
nig, ty på landet är det svårt att förtjena penningar och
skodon äro dyra.

Flickorna försvunno snart under muntert prat ur
sigte på sin väg till fjällen, dit de begåfvo sig för att
släppa kreaturen på bete eller för att slå gräs. De som
icke buro stäfvor stickade strumpor under det de van-
drade framåt, ty kvinnorna arbeta ständigt och jemt, un-
dantagandes på söndagen. Jag kunde höra deras sång
och skratt då de st-ego uppför höjderna. Den fattiga
ladugårdsdejan och den rika bondedottern vandrade likt
systrar hand i hand, ty i dessa enkla, okonstlade nejder
råder fullkomlig jemnlikhet.

Jag vadade öfver alfven för att komma till Öfre
Almindingen, hvilken by utgjordes af några få bygnader
med sina uthus. Det öfverraskade mig att hos dess in-
vånare, hvilka allesammans voro ifrigt sysselsatta med
höskörden, finna en ansigtsbildning, som liknade lappames.

Vägen gick nu på alfvens högra strand och var
sämre än på den andra sidan, men dock ganska god.
Nästan alla gårdarne längre uppåt voro folktomma, men
slutligen kom jag till en, i hvilken jag träffade familjen
vid middagsbordet. Fadren höll just på att bland de
närvarande fördela ett stort stycke rå, saltad fisk och
hvar och en förtärde med god smak sin andel. Jag frå-
gade hvarför fisken icke kokts och erhöll till svar, att
det i så fall skulle gått åt alldeles för mycket af den
samma. Jag inbjöds att deltaga i måltiden och ett tref-
ligt samspråk samt en oändlig mängd frågor följde nu.
Bonden var mycket äldre än hustrun, som var väl växt
och hade vackra drag, ljust hår och ljusbruna ögon. Ett
uttryck af smårmod låg dock öfver hennes ansigte och
hon såg trött och utsläpad ut. Hon ammade ett barn,
hvars moder dött några månader förut. Detta var ett
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vackert drag af den renaste hjertegodhet, ty hon hade
under tretton månader ammat sitt eget barn.

Gården Storjord ligger midt i den vildaste natur
och omgifven af skog vid änden af dalens bebygda del
på stranden af Junkersdals älf. Denna, som fått sitt
namn efter den dal genom hvilken hon flyter, utfaller
icke långt nedanför i Lönis alf och de sålunda förenade
strömmarne flyta genom Saltdalen till hafvet. Icke sär-
deles långt borta finnes ett ståtligt, 200 till 230 meter
högt vattenfall, till venster reser sig Kinmanåsens höga
berg och på afstånd synas Vestfjällens snöiga toppar.

En enda natt var allt jag kunde egna åt detta ens-
ligt belägna, men gästvänliga hem. Mitt rum var ett
mönster af nätthet och snygghet, och af bruset från de
båda alfvarna lullades jag i sömn. Sedan vi följande
morgon ätit en kraftig frukost med kaffe och mjölk, in-
bars vin, glasen fyldes och alla önskade mig lycka på
min färd till Sverige. Termometern visade klockan half
tio på förmiddagen 20° i skuggan och 48° i solen samt
på middagen 51 2/^° i solen och 22° i skuggan.

På återvägen mötte jag Storjords egare, som fått
reda på mitt besök och nu skyndade hem. Det såg ut
som om min afresa gjorde honom ondt. Jag tyckte om
hans fria, öppna ansigte och var ledsen öfver att jag icke
förut fått råka honom. Efter ett angenämt samtal skil-
des vi från hvarandra och jag fortsatte min resa, I
prestgården välkomnades jag än en gång af kyrkoherden
och hans fru samt måste stanna hos dem öfver natten.
På morgonen före frukosten samlade sig alla i huset till
gemensam andaktstund, under hvilken frun ackompanje-
rade psalmerna på ett orgelharmonium. Medan bönen
lästes stodo alla med sänkta hufvuden och hopknäpta
händer. En mängd nätt klädda unga flickor hade in-
funnit sig för att innan konfirmationen undergå en för-
beredande pröfning.

Midnattssolen lyste icke längre och klockan 12 på
natten var det nästan mörkt. Vi skrefvo nu 3 Augusti
och längre söder ut aftogo dagarne hastigt. Det var så-
ledes hög tid för mig att företaga färden tvärs öfver halfön.
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Båtkarlarne voro färdiga; vi hissade segel och be-
gåfvo oss af. Jag kom snart under fund med, att mina
sjökunniga vänner kände alla de historier, som voro för-
knippade med denna vilda kust. "Ser ni det der stället?"
sade en af dem och pekade på en hög, brant del af ku-
sten på vår högra sida, "För länge, länge sedan, medan
Norge lydde under Danmark, bodde en bonde på en
gård, som hette Leifsets. Han stälde en gång till ett
stort bröllop åt sin dotter. Några kvaener (svenska fin-
nar), som fått reda härpå, begåfvo sig öfver fjällen för
att öfverfalla och plundra bonden och hans gäster. De
kände emellertid icke vägen, utan kommo till ett under
Leifset lydande torp, hvars innehafvare de under hotelser
med döden tvungo att föra dem på rätt led. Snön låg
mycket djup på fjällen och nätterna voro mörka. Tor-
paren tog ett bloss, fåste snöskorna på fötterna och till-
sade röfvarena att följa efter. Han kände noga till trak-
ten och hade vid uppbrottet föresatt sig att de aldrig
skulle framkomma till Leifsets. Under färden kom han
till randen af ett bråddjup. Han lagade att skenet från
blosset föll så, att kvaenerne icke kunde se honom och
kastade plötsligt blosset öfver bråddjupet; röfvarena, som
följde efter ljuset, störtade ned och krossades. Torparen
skyndade till gården, der han genom fönstret affyrade sin
bössa ofvanför gästemes hufvuden för att dymedels under-
rätta dem om att de lyckligen undkommit ett band be-
väpnade sällar. Följande dag begaf man sig till stället,
der blosset blifvit kastadt öfver bråd djupet och nedanför
lågo röfvarena döda och stela. Der, tillade berättaren och
utvisade platsen med handen, är stället hvarest röfvarena
satte lifvet till och än i dag kalla vi det Kvarnens
bråddjup."

Litet längre fram pekade han på en vik och sade:
"Vi fiskare kalla denna vik för Dödsviken till följd
af de plötsliga kastvindar som derstädes ofta komma från
fjällen och hvälfva omkull båtarne samt orsaka båtkar-
lames död bland böljorna."

Vädret blef mycket varmt. Klockan tio visade ter-
mometern 48° i solen och 20° i skuggan. Vid elfva-
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tiden dog vinden bort, himlen mörknade och tunga moln
stego upp. Fiskarena begåfvo sig skyndsamt till land och
folket på stränderna körde så fort de kunde bort sitt hö
eller hopsamlade det i högar. Plötsligt brast ett oväder
löst med våldsam blåst, starka blixtar och skarpa åsk-
knallar. Lyckligtvis klarade vi land i tid och sedan vi
tagit in två ref länsade vi undan för vinden samt dan-
sade fram öfver vågorna i ilande fart, hvarvid sjön då
och då slog öfver relingen och genomblötte oss. Äsk-
vädret, som varade en timme, var det tredje, för hvilket
jag var utsatt inom polcirkeln, och det sista det året.

Gynnade af god vind ankommo vi till mynningen
af en alf, hvilken utgjorde nedra Langvandets utlopp.
Emedan ebben inträdt, rusade vattnet ut ur sjön med
stor häftighet och båten måste halas längs stranden af
den korta alfven. Sjön är omkring en och en half kilo-
meter bred samt 5 eller 6 kilometer lång. De terrass-
formiga stränderna pryddes af gårdar och bakom dessa
reste sig på något afstånd höga fjäll, på hvilka man såg
de stigar som användas vid boskapens drifvande i vall
om sommaren.

Sedan vi ytterligare farit uppför en kort alf, kommo
vi in i en annan sjö, som var smalare och längre än
den första samt hade mörka, dystra stränder. Vid dess
inre ände ligger byn Skjönstuen, som fullständigt om-
slutes af fjäll; dalen ser ut som en kittelbotten. Jag
tillbragte natten på en med fårskinn öfvertäckt bädd af
fårskt hö, men kunde icke sofva. Gåtan löstes emeller-
tid genom upptäckten af att ett fruktansvärdt antal lop-
por höll kalas på min kropp. Jag hade ingen annan råd
än att taga min tillflykt till ett bord, som fick tjenst-
göra såsom hviloläger. Det var första gången jag i
Skandinavien gjorde bekantskap med de små odjuren.
Fårskinn utgöra om sommaren, så vidt de icke äro nyss
tagna ur förrådshuset, riktiga drifbänkar för dessa plågo-
andar och böra i regeln betraktas med misstroende i
bygder, der särdeles enkla seder ännu äro rådande.

Vägen från Skjönstuen var i högsta grad svår och
ibland såg det ut som om det icke vore någon möjlig-
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het för oss att komma längre, emedan stigen tycktes
sluta vid foten af någon brant bergås, som syntes hindra
oss att vandra vidare. Vi måste begagna oss af hvarje
utskjutande sten och klättrade på sådant sätt långsamt
uppåt. Då lik skola föras fram härstädes, firas kistorna
med rep nedför branten.

Nitton kilometer från Skjönstuen kommo vi till en
på Langvand alfvens strand liggande gård, som bestod
af ett trähus och två andra af torf uppförda, sockertopps-
formiga bygnader. Der fans intet annat att äta och
dricka än sur mjölk.

Vid detta ställe vidtager å nyo färden på vattnet,
men man måste vänta betydligt länge på båt. Efter en
kort rodd kommer man till öfre Langvandet. Vi satte
upp ett par björkruskor i fören af vår flata båt som se-
gel och emedan vinden var frisk, sköto vi ganska god
fart. Sjön låg emellan två höga åsar och landskapet,
hvars skönhet ökades af ett tillfälligt vattenfall som ned-
störtade från de skogklädda höjderna, var tjusande. Tre
hvitskummande alfvar, Ykien, Lommi och Erva, utföllo i
sjön, som är full af ypperlig laxöring. Efter två tim-
mars segling och rodd kommo vi till den vid sjöns öfre
ände belägna byn Fagerli, som bestod af tre eller fyra på
stranden spridda gårdar. Mina präktiga fiskare förde mig
till det ställe, dit köpmannen i Venset sagt att de skulle
gå, Larsen mottog oss vänligt och lyssnade uppmärk-
samt medan karlame uträttade sitt uppdrag. Under tiden
gjorde hans hustru i ordning en måltid åt oss.

Den anspråkslösa gården låg nära sjön vid bergets
fot. Strax bredvid flöt Ykien alf, på hvars stränder
lågo en mängd furu- och gran-stockar, som Larsen fålt
högre upp på fjället och sedan flottat nedför alfven efter
snösmältningen. Några af stockarne voro 7 till 7 1/2
meter långa och från 30 till 40 cm. i genomskärning;
andra, som voro omkring 4 meter långa, mätte 70 cm.
i den ena änden och 65 cm. i den andra. Gästrummet
i det ena af den lilla gårdens två hus anvisades mig.
Under det att jag väntade på lapparne, som blifvit efter-
skickade, plägade jag ibland gå och fiska i den djupa
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sjön, hvarvid jag använde mask till bete, och efter min-
dre än en halftimme kunde jag återvända med fyra eller
fem laxöringar, som voro 45 till 55 cm. långa. Mjölk,
grädde, smör, bröd, ost, flatbröd och smultron, som bar-
nen plockade åt mig, utgjorde den dagliga matsedeln.

Då jag en gång besökte en gård, som låg på andra
sidan Ykien, nåddes mitt öra, innan jag framkom till
huset, af psalmer som en ung moder sjöng vid sitt barns
vagga. När jag kom in, sade hon: "Detta är min först-
födde och jag vill att han redan från sin spädaste ålder
skall vara van att höra mig uppstämma lofsånger till
Gud. Jag vill att han skall frukta och älska Herren,
då han växer upp, ty Gud är god mot oss alla,"

Vid mina besök i gårdarne voro alltid mina fickor
fulla med konfekt, som jag köpt i Bodö och tog med
mig för barnens räkning. Dessa skockade sig omkring
mig och jag gaf dem utom konfekt äfven slantar, öfver
hvilka de tycktes glädja sig mycket, ty jublande ropade
de Penger! och skyndade att visa sina skatter. Jag bad
dem då gifva mig en kyss, hvilket de gjorde. Vid ett
dylikt tillfälle yrkade de gifta kvinnorna att ett par
vuxna systrar skulle göra likadant. "Gå och gör det!"
sade de. Flickorna rodnade och vägrade, men de äldre
voro envisa och för att få vara i fred gaf slutligen hvar
och en af flickorna mig en hjertlig kyss, hvarpå allmän
munterhet uppstod. Jag får tillägga, att jag för min del
icke var det ringaste motsträfvig.

På Lommis stränder lågo ett par kvarnar. Dylika
ser man i hela Norge och i många trakter eger hvar
gård en sådan. Stundom rå flera landtbrukare gemen-
samt om dem. De äro alltid romantiskt belägna på fjäll-
och back-sluttningar vid strida strömmar och ofta ligga
flera stycken helt nära hvarandra. Sedan skrufven blif-
vit fyld med säd, går egaren sin väg och kommer först
till baka, när han tror att påfyllning är af nöden, eller
ock stannar, i fall kvarnen ligger långt från gården, någon
af hans döttrar eller tjensteflickor kvar för att sköta
mälden. De fördrifva den långa tiden med att sy eller
sticka strumpor och under det säden småningom sönder-
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males, sjunga de till det brusande vattnets musik och
tänka måhända på sin käraste och det stundande bröllo-
pet. Sedan de här slutat sitt arbete för dagen, gå de
hem för att mjölka korna och ställa i ordning aftonmål-
tiden åt gårdsfolket, som är sysselsatt på fälten.

Den 9 Augusti anlände två lappar och en lapp-
kvinna. De skulle blifva mina vägvisare och voro gamla
bekanta till Larsen. Förberedelser till affård följande dag
vidtogos genast. Ju mindre man för med sig på en dy-
lik vandring, desto bättre är det och min packning be-
stod derför endast af en flanellsskjorta, ett par byxor och
ett par skor till ombyte samt en lätt öfverrock. De för-
råd, jag förde med mig, utgjordes af hårdt flatbröd, smör
och ost, en flaska bränvin (att användas endast i nödfall),
en stark kaffepanna, ett hälft kilogram brändt, målet
kaffe samt litet té. Då vädret är regnigt och kallt eller
då jag är mycket trött, tycker jag att kaffe och té äro
särdeles upplifvande drycker. Det är ett stort misstag att
tro, att förtärande af spritdrycker sätter kroppen i ordning,
då den är utmattad af ansträngningar; man känner sig
visserligen för ögonblicket uppiggad, men en half timme
efteråt är man ännu tröttare än förut. Jag hade med
mig en bössa och ett obetydligt förråd af ammunition, i
fall tillfälle till jagt skulle erbjuda sig, hvarjemte jag bar
på mig två revolvrar. De senare ärnade jag dock vid
första lägliga tillfälle söka att göra mig kvitt, ty de voro
tunga. Dessutom skämdes jag att hafva dem med mig
och jag dolde dem omsorgsfullt. Jag hade försett mig
med dem för att använda dem till mitt skydd! För
säkerhets skull hade jag i London kvarlemnat åtskilliga
dyrbarheter — bland dessa en klockkedja — men utan
fara att blifva motsagd får jag tillstå att detta försig-
tighetsmått var onödigt och att jag nu reste i de tryg-
gaste land i verlden.

Vi voro allesammans färdiga att bryta upp och hade
redan vår packning på ryggen, då Larsens hustru utbrast:
"Ni får lof att hafva mera bröd med er!" Detta var
knappast sagdt förr än en liten näfverkont med mera
bröd, smör och ost lades bland mina saker. Den goda
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kvinnan glömde att vi måste bära våra förråd på våra
egna ryggar, men när allt kom omkring hade hon full-
komligt rätt, ty oaktadt denna senast tillkomna förstärk-
ning, hade jag sedermera knapt om maten. Jag har en
sådan vedervilja mot öfverflödig packning, att jag till följd
deraf ofta plågats af hunger, men lyckligtvis kan jag
vara utan föda längre än de flesta menniskor. Då jag
tog afsked, gaf jag hvart och ett af barnen litet pennin-
gar och tryckte några kronor i husmoderns hand, hvar-
vid hon brast i tårar och gaf mig en moderlig kyss.
Mannen gaf mig ett hjertligt handslag med orden: "Tack
för det att ni kom hit till oss!" och sedan vi derefter
sagt: "Farvel! Adjö T följde Ole, den unge sonen, mig upp-
för berget, hvarunder han bar min bössa. De sista ord,
jag hörde, voro högljudda rop till mina lappske vägvisare
att "se väl om Paul!"

.
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10 KAPITLET.
Lappames sommardrägt. — Vildt och ödsligt landskap. — Sulitelma och

dess stora jökel. — En lappkåta, — Dess ruskiga inre. — Snusk och
ohyra. — Vänligt mottagande. — Lappames mödosamma lif. — Pje-
skajaur. — Vadande öfver en iskall ström. — Möte med lappar. —

Koppar och skedar. — Ovanligt sätt att rengöra de sistnämda. —

Ankomsten af en renhjord. — Mjölkningen och mjölken. — Renmjölks-
ost. — Besvärlig vandring. — Njunjes. — Kvickjock. — Niavi. —

Jockmock. — Professor von Diiben. — Förhärjande skogseldar. —

Vuollerim. — Vackra vattenfall. — Luleå. — Fängelset derstädes.
— Fylleri. — Mottagande hos landshöfdingen.

O] sommardrägt är särdeles lämplig för luft-
_i s^_ strecket bland fjällen. Mina två karlar buro en grå

kolt af vadmal, hvilken räckte nedom knät och var
j öppen vid halsen, der en underkolt af samma slags tyg
syntes, tätt åtsittande damasker af renläder, hvilka kring
•fotknölen och smalbenet voro fast omlindade med band,
skor af samma ämne, hvilka vid tårna slutade med en

O uppåtvänd spets, en grof yllemössa, en läderpåse på ryggen
att förvara maten i och ett bälte med vidhängande knif.
Kvinnornas drägt är den samma som männens med un-
dantag af att kolten är längre och icke öppen vid halsen.

Hvarthelst lappen går om sommaren för han med
sig en stark, omkring 2 meter lång björkstaf, hvilken
han använder, då han klättrar bland fjällen eller går öfver
strömmar och bäckar.

Sedan vi verkstält den icke allt för svåra uppstig-
ningen, sågo vi snöklädda höjder och nedanför oss Lang-
vandet samt den skummande Ykien, Lommi och Erva.

Efter några timmar befunno vi oss midt ibland en
högligen vild natur. De kala, runda höjderna erbjödo en
dyster tafla. Marken var beströdd med stenar af olika
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storlek och skapnad, hvilka lossnat från klipporna genom
köldens inverkan under årtusenden. Snödrifvor förekom-
mo allt oftare och bildade emellanåt hvalfbågar öfver
strömmarne. En dimma hade lägrat sig öfver fjälltop-
parne och Sulitelmas spets, som reser sig 1,900 meter
öfver hafvet, var dold bakom en mörk molnmassa, Jö-
keln kom i sigte och företedde en präktig anblick, all-
denstund snön på en stor del af dess yta smält till följd
af regn, hvarigenom den starkt blåskimrande isen ohöljd
trädde fram. Jökelsprickorna och de vågformiga insänk-
ningarna i isen erbjödo på afstånd ett egendomligt skådespel.
Midt i den ofantliga massan sköto två kala, mörka
fjäll upp och på andra sidan af de samma sträckte sig
jökeln till en längd af flera kilometer från nordvest till
sydost. Vid foten låg en sjö, till hvars ensliga strand,
der vide, dvärgbjörk och en växte, en knapt märkbar
stig förde. I häftigt regnväder kan man gå utefter denna
sjö utan att se någonting af Sulitelma. Vår väg gick
utmed vattnet och vi hade jökelns medelpunkt i norr.
Öfverallt såg man bäckar och vattenfall, som bildats
af den smälta snön och de senaste dagames oafbrutna
regn, och stora snödrifvor sträckte sig till stranden samt
lågo i hvarje fördjupning. Dimman hade försvunnit
och söder ut kunde vi S 3höga fjäll. Vi anlände till
utloppet af en annan sjö, som var skild från den förra
genom en kedja af låga höjder, mellan hvilka furmos
goda betesmarker. Vi hvilade en stund och gjorde upp
eld för att få oss en kopp kaffe, hvarvid vi till bränsle
använde några af de små björkar som växa i dessa
högt belägna nejder. Furmos icke dessa träd, skulle lap-
parne icke kunna vandra öfver de förskräckliga fjällen.
Elden var desto välkomnare som termometern endast
visade något öfver 4° -J-. Ehuru det var så kallt,
hade vi kommit i stark svettning till följd af den mödo-
samma uppstigningen uppför höjderna, men då vi stannade
för att hvila, kändes vinden bitande och hvass.

Från toppen af en hög höjd hade vi en af de dy-
straste utsigter man kan tänka sig. På afstånd reste sig
fjäll, hvilka voro öfversållade med block af alla storlekar
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och sträckte sig långt i söder och sydost. Andra delar
af synranden bortskymdes för våra blickar genom dim-
man. Sulitelmas blå ytterlinier försvunno aldrig ur vår
åsyn, men sjelfva spetsen var dold för vårt öga. Van-
dringen var emellanåt ytterst tröttsam på grund af den
lösa snön, i hvilken vi sjönko till knäna, den våta och
sandiga marken, de nedfallna klippstyckena och de kring-
strödda blocken.

LAPPKÅTA.

Då vi började att få Sulitelma öster om oss, såg
jag genom kikaren en djup klyfta, öfver hvilken en stor
isvall med ofantliga nedhängande tappar sköt fram. Ehuru
vinden var vestlig, hade termometern fallit till 3 V3•
Vi gingo utför en långsluttande höjd och då passet vid-
gade sig, fingo vi se en forsande bäck, hvilken kom från
en af jökelns stora hufvudgrenar och i slingrande lopp
flöt mot en sjö, som hette Pjeskajaur (det lappska ordet
jaur betyder sjö). Medan jag stannat för att bestämma
jökelns och fjällens läge, hade kvinnan, som var lika ut-
hållig som någon af oss andra, gått förut, Plötsligt
hörde jag ordet "Same' (lappar) och såg på afstånd en
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lappkåta, från hvilken röken hvirflade upp. Snart kom-
mo vi fram till stället och då jag inträdde i kåtan varse-
blef jag vår följeslagarinna, Invånarne voro hennes släg-
tingar och hon kände -till den trakt, der deras hjordar
betade. Då jag såg mig omkring, greps jag af en känsla
af äckel. Midt i tältet, som nere vid marken icke tyck-
tes vara mera än 2 1/2 meter i genomskärning, flammade
med klar låga en brasa af enkvistar, hvilken blifvit upp-
tänd uteslutande med anledning af vår ankomst; folket
måste nämligen i vanliga fall vara hushållsaktigt med
veden. På den trånga platsen på högra sidan om in-
gången — platsen på venstra sidan hade blifvit afröjd
för vår räkning — lågo tre kvinnor, fyra barn, två kar-
lar och fyra hundar sammanpackade på renhudar, våta af
regn. Hundarne morrade åt mig, men bragtes snart till
tystnad derigenom att den, som ifrigast sökte störa lugnet,
fick sig ett kraftigt knytnäfsslag. Både männens, kvin-
nornas och barnens kläder voro af renhud med håret
vändt inåt. Barnen sågo ut i ansigtet som om de aldrig
blifvit tvättade och de vuxna hade bestämdt icke varit i
beröring med vatten på fjorton dagar. Oupphörligt stucko
de in handen i öppningen på kläderna vid halsen, och
den antydan, denna rörelse lemnade, var just icke treflig.
En betydlig mängd renkött och andra födoämnen lågo på
hudarne, som af dessa menniskor användes till bädd.

Sådan var den första lappkåta jag såg, men jag
måste tillägga, att den också var den värsta.

Dessa lappar voro mycket vänliga och kvinnan, som
vandrat tillsammans med oss, sörjde omsorgsfullt för vårt
välbefinnande. Kort efter vår ankomst stälde hon kaffe-
pannan på elden och medan hon malde kaffe, var familje-
fadern ifrigt sysselsatt med att skära sönder renkött och
kasta styckena i en kopparkittel, som hängde i en kedja
öfver elden. Kaffet var snart färdigt och kvinnan bjöd
mig en kopp, i det hon sade: "Ni var vänlig mot mig
på vägen och gaf mig af ert kaffe och af er mat,
ehuru ni icke kände mig. Tack derför, och låt mig im
sköta om er. Drick det här så länge, ni skall strax få
renkött att äta." Då köttet var kokt utdelade familje-
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fadern till hvar och en hans andel, men de bästa bitarne
gaf han mig och mina två vägvisare. Bröd och gafflar
hade vi icke. Benen kastades till hundarne, som med
snåla blickar följde alla våra rörelser. När tiden var inne
att gå till hvila och elden blifvit släckt, viste jag icke
huru jag skulle bära mig åt, ty jag fruktade för följderna,
om jag stannad^ kvar i kåtan. Men jag var våt och
frusen och följande morgon förestod mig åter en ansträn-
gande vandring — ja, morgonen var då egentligen redan
inne, ty klockan visade 2 — och som jag dessutom ej
ville såra de beskedliga menniskorna, beslöt jag att un-
derkasta mig risken och lade mig ned på hudarne samt
försökte att sofva. Efter en stunds förlopp tyckte jag att
det kröp på min kropp, men jag sökte öfvertyga mig
att det endast var inbillning. Slutligen blef tröttheten
min vilja öfvermäktig och jag föll i sömn samt sof en
timme.

Inemot klockan fyra väcktes jag af att en lapp kom
in. Han hade under natten gått med en hjord af 250
renar till ett ställe, der det var godt om bete, och åter-
vände nu för att hemta de öfriga. Han bytte om sina
våta damasker, satte på sig ett par torra skor och föll
inom kort i djup sömn utan att förut ens hafva druckit
kaffe, ehuru sådant stod färdigt för hans räkning.

Lappames lif är särdeles mödosamt om sommaren.
Dag och natt måste de följa sina hjordar på det att re-
narne ej må löpa bort. Och för den skull äro de, då de
komma till baka till sina fält, uttröttade och falla snart
i djup sömn. En främling, som anländer till en kåta,
får lätt det intrycket att lapparne äro lättjefulla, hvilket
dock är långt ifrån enligt med verkliga förhållandet.

Jag såg en renhjord som begaf sig öfver alfven till
andra sidan. Djuren simma mycket väl och måste ibland
tillryggalägga betydliga sträckor tvärs öfver fjordarne. Det
sades att de kunde simma omkring nio kilometer på tre
eller fyra timmar.

Sjön Pjeskajaur, som ligger nära 67 n. lat., är
ungefär 24 kilometer lång och från 2 till 8 kilometer
bred. Älfven, som utfaller i sjön, var djup och till följd
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af snöns och jökelisens smältning hade hon blifvit så
grumlig, att vi icke kunde se bottnen, hvarför vi ej hel-
ler viste hvar vi skulle begifva oss öfver. Två gånger
sökte lapparne att vada till andra stranden, men måste
lika många gånger återvända. Slutligen funno vi ett
lämpligt vadställe, men det var blott med stor svårighet
som vi kunde bjuda den starka ströOHjien spetsen samt
gå på de runda kiselstenarne och den lösa sanden, som
gaf vika vid våra steg. Vattnet var så kallt — det var
blott 3° — att jag, då det stod mig till halsen, alldeles
miste anden. Då vi kommit öfver till motsatta sidan,
såg jag att vi måste vada öfver ytterligare två alfvar.
Dessa voro dock lyckligtvis icke fullt så djupa, som den
första. Mina ben hade till följd af det kalla vattnet blif-
vit så styfva att jag knappast kunde flytta den ena foten
framför den andra. Oroad häröfver tog jag mig en dug-
tig klunk bränvin ur min flaska samt gaf äfven något åt
lapparne, som voro mycket tacksamma derför.

Vägen gick öfver ett moras, hvarigenom vandringen
blef mödosam och besvärlig, men den starka rörelsen var
just hvad jag behöfde. Mina styfva leder började små-
ningom mjukna och den återkomna kroppsvärmen bevi-
sade, att jag ånyo var kry. Jökeln befann sig nu i nord-
vest och gick i' bågform från nordvest till norr. Sedan
vi vadat öfver en annan alf, hvars vatten var mycket
varmare än de ofvannämdas, emedan hon icke upprann
på någon jökel, kommo vi till några tämligen stora björ-
kar (Betula glutinosa), hvilka utgjorde återstoden af en
skog, som förr funnits på platsen. De växte på den hög-
sta höjd, på hvilken jag anträffat träd inom polcirkeln,
och jag har sedermera alltid ångrat, att jag icke fälde
någon af dem för att räkna årsringarna och dymedels be-
stämma deras ålder.

Då vi kommo upp på toppen af en liten höjd, fingo
vi på afstånd se en kåta. Flere lappar från Lule Lapp-
mark, hvilkas betesplatser sträckte sig ända till Sulitelma,
befunno sig utanför den samma, men så snart de blefvo
oss varse, gingo de genast in. När jag framkommit till
kåtan, träffade jag tre unga kvinnor och en karl. De
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förra höllo just på att lägga sista handen vid sin toalett:
En satte på sig ett vackert silfverbälte, den andra ordnade
sin drägt och den tredje band fast sina- skor. Deras tjocka
blå vadmalsklädningar, hvilka kallas vuolpo, räckte till fot-
knölen och voro nedtill kantade med röda och gula band.
Innanför denna klädning syntes en annan klädning, äfven
af vadmal. Det sistnämda plagget var vackert broderadt
vid halsöppningen och detta tog sig mycket bra ut, eme-
dan färgen på broderiet bildade en behaglig motsats till
hudfärgen. Kvinnorna buro äfven bälten, hvilka anses
som ett af de förnämsta smyckena och ibland äro mycket
dyrbara. Endast den enas prydnader på bältet voro af
silfver; de andras voro blott af koppar. Dessa omkring
2V2 cm- breda plåtar sutto fästa så tätt till hvarandra
på klädet, att detta knappast syntes. Ett vackert spänne
sammanhöll bältet, vid hvilket hängde en liten knif och
en sax. Någorlunda tätt åtsittande ylledamasker af blå-
aktig färg fullbordade drägten. En af kvinnorna hade
nya sommarskor, hvilka voro förfärdigade af beredt ren-
skinn och utan klackar. De båda andra hade inga skor
alls och jag lade märke till att deras fötter voro små,
välbildade och mycket rena. Karlames koltar (kapte),
som liknade mina vägvisares, voro kortare än kvinnornas
klädningar och nedtill kantade med ett lysande band,
som bjärt afstack mot den blå fårgen. Kragarne på un-
derkoltarne voro utstickade med lysande tråd; bältena,
som voro förfärdigade af läder, hade en bredd af 5 till 8
cm. och några af dem voro prydda med björntänder för
att visa, att bäraren nedlagt skogens konung. Karlame
buro ofta ett slags med rika silfversirater prydda västar,
som syntes genom bröstöppningen på kapten.

Kvinnorna voro rentvättade och hade kammadt hår
samt buro på hufvudet en ganska nätt mössa. Jag blef
öfverraskad af att finna huru bra två af dem sågo ut.
De hade blå ögon, mycket små händer och ljust, något i
rödt skiftande hår. Deras hy var skär och huden sär-
deles hvit på de ställen, der den varit skyddad för luf-
ten. Karlames hud var deremot alldeles röd och nästan
barkad genom inverkan af väder och vind.
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Dessa menniskor visade icke den ringaste skygghet,
utan helsade oss genast bjerligt välkomna. Kaffepannan
sattes på elden och redan fårdigbrändt kaffe maldes, ko-
kades och klarades med ett stycke torkadt fiskskinn,
hvarefter drycken bjöds mig i en egendomlig liten kopp
af silfver, hvilken i hög grad väckte min beundran. Han
var en familjeklenod och sades vara omkring hundra år
gammal. Skeden, som likaledes var en familjerelik, ehuru
åtskilligt äldre än koppen, hade en särdeles vacker form.
En smula renmjölk hade torkat fast i den samma, hva-
dan den icke var riktigt ren. Sättet, på hvilket den
tvättades, fann jag i hög grad lustigt. Som det icke
fans något vatten till hands, slickade nämligen flickan den
några gånger med sin lilla röda tunga tills den blef all-
deles ren och spegelblänk. Liksom det varit den naturliga-
ste sak i verlden, hälde hon derefter mjölk i den ur en skål,
rörde om kaffet och räckte mig koppen. Jag kan dock
icke säga, att detta sätt att rengöra skedar slog särdeles
an på mig. Lyckligtvis voro flickans tänder utomordent-
ligt hvita och hennes läppar röda som körsbär. Jag såg
sedermera många lappkvinnor, men denna var den vackra-
ste jag någonsin råkade.

Kaffet var förträffligt. Jag hade knappast hunnit
sluta min andra kopp, förr än en lapp kom in, åtföljd
af flera hundar. Han hade just nyss anländt till kåtan
med 273 renar, men de hade kommit så tyst, att vi icke
hört dem. Några af djuren skrapade med fötterna lös
mossa, som de sedan åto; andra åter hade lagt sig ned
på marken. Tjurarne voro stora med greniga horn; korna
deremot voro mycket mindre. Intet enda af djuren vi-
sade någon lust att löpa bort och hela hjorden höll sig
så stilla som kor, som komma fram till gården för att
mjölkas. Till och med hanarne voro alldeles lugna med
undantag af några stycken, som stångades med hvarandra.
Man berättade, att de ofta snärja så in sig i hvarandras
horn, att de icke kunna åtskiljas, utan måste slagtas.

Jag följde mjölkningen med stort intresse. Kvin-
norna kände hvartenda djur och skulle genast kunnat
säga, om något fattats. De nalkades försigtigt de renar,
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som skulle mjölkas, kastade varsamt en lasso omkring
hornen och knöto den omkring mulen för att djuren icke
skulle löpa bort. Dessa gjorde dock ingen min af att
springa sin väg. Ibland höll en af kvinnorna fast renen,
under det att en annan mjölkade, men djuren voro så
späka, att ett sådant försigtighetsmått egentligen icke
var behöfligt. Förfaringssättet vid mjölkningen var egen-
domligt: Kvinnan höll i ena handen en träskopa och pres-
sade spenen med den andra, hvilket hon esomoftast må-
ste göra mycket hårdt, emedan den tjocka mjölken en-
dast med svårighet framkom. Mjölken häldes ur stäfvan
i ett med skjutlock försedt kärl, som såg ut som en
kagge och var så inrättadt, att det kunde läggas på ryg-
gen af en ren. Äfven fyldes en sorts skinnpåsar, för
de lappars räkning, hvilka skulle vara hos hjorden hela
dagen. Jag förvånades öfver att se, huru litet mjölk re-
narne lemnade. Af några erhölls icke en gång så myc-
ket, att det kunde fylla en liten kaffekopp, men mjölken
var till den grad tjock och fet att hon måste utspädas
med vatten innan hon dracks. Hon är utomordentligt
närande och har en stark smak, som icke är olik get-
mjölks. I lappames matordning spelar renmjölken en
högst vigtig roll och eger ett långt större näringsvärde
än ko- och åsne-mjölk. Märkvärdigt nog är smör som
görs af den samma så dåligt, att man nästan tror att
man äter talg, och för den skull göra lapparne mycket
litet sådant, men tillverka i stället ost i stor mängd.

Vid osttillverkningen uppvärmes mjölken och skum-
met på ytan afskummas samt hålles i en träskål, hArarefter
det tömmes i en tom påse, som sedan upphänges för att
innehållet skall torka. Detta torkade skum, som kallas
kappa (grädde), anses som en stor läckerhet och bjudes
alltid framstående gäster. Sedan skummet borttagits, slås
löpe i mjölken. Osten pressas för hand i runda ostkar
af trä eller flätade grantågor och då den torkat, hänges
den upp i röken i kåtan. Den smakar renmjölk och är
inuti hvit. En betydlig mängd förvaras för vinterbehof.
Lapparne tycka mycket om tjock mjölk, men måste till
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följd af klimatet påskynda ystningen genom att ilägga
tätört (Pinguicula vulgaris).

Jag hade alltid trott att lapparne hade mörka ögon
och svart hår, men de, jag här råkade, voro ljushåriga,
ljushyade och blåögda. Kindknotorna voro utskjutande
— hos två af kvinnorna dock icke i någon obehaglig
grad — och näsorna voro äkta lappska och uppstående.
De tre kvinnorna mätte 1 meter och 22 cm., 1 meter
och 24 cm. samt 1 meter och 39 cm. i höjd, de två
karlame åter 1 meter och 34 cm. samt 1 meter och 53
cm. Afståndet från näs- till hak-spetsen utgjorde hos
kvinnorna 9 till 10 cm. och hos karlame 11 till 12 cm.

Medan karlame rökte sin pipa, kokade kvinnorna
gröt af det torkade mjölkskummet, som rördes i vatten
med en träsked. Det var en välsmakande och högligen
mättande rätt. Hvarje person hade en liten pung, ur
hvilken han tog fram en sked, vid hvars rengörande tun-
gan tjenstgjorde både som vatten och handduk. Händerna
voro i oupphörlig rörelse mellan munnen och fatet, tills
det icke fans en smula kvar af gröten. Lapparne be-
gagna icke gafflar; deras skedar hafva samma form som
de svenske och norske böndemes. Somliga af deras silf-
versaker äro mycket gamla,

De hungriga hundarne betraktade oss med blixtrande
ögon. Så snart vi slutat vår måltid uppblandades den
öfverblifna gröten med litet vatten och en portion gafs
åt hvar och en af dem, som glupskt slukade i sig
den samma. Den karl, jag först råkade vid min ankomst,
bröt nu upp med renarne och drog till ett ställe bland
bergen, der det var godt om bete och som icke låg sär-
deles långt från kåtan. Han skulle dröja kvar der till
kvällen, då han skulle aflösas från sin vakt. Den sist
anlände karlen sträckte ut sig på en föll och föll snart
i sömn och vi andra gjorde det samma, sedan vi på
grund af det inskränkta utrymmet packat oss tillsam-
mans så mycket vi kunde.

Lapptälten äro mycket lätta att flytta och forslas
från ställe till ställe på renames rygg. Stommen utgöres
af några på lämpligt sätt mot hvarandra stälda stänger
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eller pålar, hvilka gå lätt att sammansätta och som äro
så starkt och väl hopfogade, att de kunna stå emot den
starkaste storm. Högt upp finnes en horisontal käpp,
som tjenar som fäste för en jernkedja, i hvars ände sit-
ter en krok; på denna hänges grytan. Öfver stommen
lagges en duk, hvilken består af vadmal, som lapparne
sjelfve förfärdiga, och aldrig af hudar. Den är samman-
satt af två stycken och säkert fastgjord med snören och
pinnar. Tygets porösa beskaffenhet befordrar i viss mån
luftvexlingen. En liten dörr af väf är upphängd i öfre
änden af ingångsöppningen. Vadmalet är utomordentligt
varaktigt och håller ofta ut mera än tjugu år, men är
merendels mycket lappadt, emedan en ny kåtaduk kostar
120 till 160 kronor. Om sommaren slå lapparne van-
ligtvis upp sina tält vid någon källa eller alf, som icke
ligger långt ifrån goda betesplatser och der dvärgbjörkar
och enar förse dem med bränsle.

Kåtan skulle flyttas till ett annat ställe och inöf-
vade renar voro redo för bortforslandet af den samma
jemte de öfriga sakerna. Det är långt svårare för lappen
att flytta på sommaren än på vintern, ty renarne måste
den förstnämda årstiden bära packningen på ryggen i
stället för att draga den, och för den skull kan med hvart
djur icke så mycket gods transporteras. De renar, hvilka
användas till lastdjur, äro i allmänhet stora och starka
hanar, som äro skurna.

Då kåtan tagits ned, lades duken särskildt för sig
och stängerna delades i flera knippen. Kläder och andra
saker hade nedpackats i trälådor, hvilka voro omkring 45
cm. långa, 30 cm. breda och 15 cm. djupa och fast-
gjordes med snören samt voro så inrättade, att en, dylik
kunde fästas på hvardera sidan af sadeln. För inpack-
ningen af sakerna begagnades äfven påsar, af hvilka
somliga liknade nät. Svakan eller packsadeln är ett
egendomligt föremål. Den består af två trästycken, som
äro böjda på sådant sätt att de passa efter djurets
kropp samt i änden försedda med läderremmar. Denna
sadel lagges på renens rygg alldeles på samma sätt som
vi lägga sadeln på en häst, endast något längre fram
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Under den samma bredes ett vadmalstäcke eller en renhud
för att skydda djurets rygg. Bördorna hängas en på hvar-
dera sidan och jemkas tills dess de komma i fullkomlig
jemnvigt med hvarandra samt fastbindas stadigt, Hvart
djur tycktes bära ungefär 35 till 45 kilogram. Några af
kåtastängerna bundos tillsammans och fastgjordes på en
ren på sådant sätt, att de släpade efter honom på marken.

Sju renar bundos efter hvarandra med starka läder-
rep, hvilka fastgjordes vid hornroten, och en af lapparne
gick i spetsen för tåget, Några djur, som icke voro la-
stade, följde bakefter för att aflösa dem, som blefvo trötta.
I början voro renarne bråkiga och lappen, som gick först r

måste bokstafligen draga dem framåt.
Vi skildes från dessa vänliga menniskor och fort-

satte vår väg mot ost-syd-ost, hvarunder vi här och der
utefter alfven påträffade afsatser, som utvisade huru lan-
det fordom höjt sig. Bredvid stranden växte lapparnes-
ryktbara "skohö", af hvilket finnas två slag — Care.v
ampulacea och Carex vesicaria *). Som det om vintern
är alldeles oumbärligt för lapparne, insamlas det om
hösten i stor mängd och torkas samt bevaras omsorgs-
fullt. Det lagges i skorna, emedan det har förmågan
att hålla foten varm och skydda den mot köld. Äf-
ven i sommarskor användes det för att skydda foten vid
vandring på stenbunden mark.

Den stora jökeln syntes allt jemt, men öfre delen af
Sulitelma var fortfarande bortskymd. Som molnen rörde
sig framåt i hastig fart, hoppades jag att spetsen skulle
blifva klar och stannade för att vänta derpå. Plötsligt
blef toppen synlig och fortfor att vara det i femton mi-
nuter. Den befann sig, enligt hvad kompassen utvisade,
precist i nordvest. Enär solen sken på isen, uppstod på
den samma ett underbart färgspel och på flera ställen
liknade han en jättestor massa gnistrande topas. Han
hade en ofantlig utsträckning; här och der på ytan fur-
mos stora snöfläckar. Endast två mörka klippor bildade

*) Enligt professor von Duhen tages skohöet äfven af andra .carex-
arter, såsom af aquatilis, acuta, Avena flexuosa m. fl. Ö. a.
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afbrott i den frusna massan och öfver alltsammans reste
sig Sulitelma, skådande mörk och dyster ned på det
nedanför liggande ishafvet.

Längre fram nådde vi spetsen af en annan höjdkedja
och derifrån såg jag i nord-nord-ost en liten jökel.

Vår väg gick nu genom en mycket bergig och öds-
lig trakt, i hvilken en stor mängd små sjöar lågo. Vi
råkade flere stycken lappar, som vandrade med sina ren-
hjordar sammanblandade med hvarandra. Hvarje egare
igenkänner dock sin egendom genom ett särskildt märke
i renens öron. Myggorna, för hvilka jag fått vara i fred
under nära två dagar, började åter att uppträda i stor
mängd och beto ilsket. Termometern steg från 6 'l/ 3

°

till 7 V 4°.
Då och då under dagens lopp uppnådde vi snö-

gränsen. Allt som vi stego uppåt, blefvo de nakna fläc-
karna mera sällsynta och den hvita marken afbröts en-
dast af uppstickande klippor. På denna höjd, der medel-
temperaturen under året är ungefär o°, blomstra likvisst
många örter. Der finner man sålunda Ranunculus nivalis
och glacialis, Oxyria digyna, Juncus arcticus, Silene acaulis
samt Saxifraga stellaris, rivularis och oppositifolia. Många
gånger har jag stått försänkt i beundran framför den
sistnämda utsökt vackra blomman, hvilken ser ut som
en purpurfärgad sammetsmatta. Hon växer i stora fläc-
kar på de mörka klipporna och är ofta rundt om-
kring omgifven af snö. Första gången jag såg henne
var på de höga höjderna vid Hammerfest, der hon då
stod i full blom. Alla de ofvannämda örterna växa här
vid snöglansen, något mer än 1,200 meter öfver hafvet.
Högre upp förekomma de allt sparsammare, tills Ranun-
culus glacialis slutligen är den enda blomma man får se.
Omsider upphöra äfven lafvarne omkring 600 meter ofvan
snögränsen.

Det var en ytterst besvärlig vandring. Vi måste
stiga* uppför den ena branta höjden efter den andra, hvar-
under vi icke gingo på någonting annat än söndersplitt-
rade stenar af alla slag och storlekar, hvilka emellanåt
lågo uppstaplade tjockt på hvarandra. Block furmos
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strödda öfverallt och många af bergssluttningarna voro
öfversållade med dessa. Jag vet icke hvilket som är
värst, antingen att vandra öfver blöta kärr, i hvilka man
esomoftast sjunker ned ända till knäna i dyn, eller att
klifva från det ena blocket till det andra och gå på lösa
stenar under det man löper fara att falla ned och bryta
af sig en arm eller ett ben eller på annat sätt skada sig.
Till och med mina lappars fötter hade blifvit ömma.

Allt såg kalt och dystert ut. Lafven växte på
nakna klippan och var derför helt kort, Gräset i dal-
sänkningarna var ännu knappast grönt, ehuru vi befunno
oss i Augusti månad, och endast få blommor syntes till.
Lapparne visade mig en följd af sjöar och sade att de
utgjorde rötterna till Pite älf.

Emedan vi till följd af den ansträngande vandringen
voro alldeles uppgifna af trötthet och för den skull läng-
tade att råka på någon kåta, antogo för vår inbillning
de ofantliga klipporna på långt håll utseende af boningar
och vi voro ofta öfvertygade om att de voro lapptält, Men
då vi kommo dem nära, funno vi vårt hopp besviket. Vä-
dret var kallt och regnigt och förgäfves hade vi från
hvarje höjd, vi bestego, spanat efter någon kåta, Vi
måste derför emellanåt taga vår tillflykt under någon stor
sten för att skydda oss mot de stridaste skurarne.

På aftonen träffade vi på ett ofantligt block, som
låg mot ett annat block på sådant sätt, att vi kunde
erhålla skydd under det samma, och då enar och dvärg-
björkar växte i närheten, beslöto vi att kvarstanna der
öfver natten. Termometern visade 6 2/3

°

och vi hopsam-
lade öfver hundra dvärgbjörkar samt uppgjorde eld för att
vi icke skulle stelna af köld och för att afhålla myggorna
samt torka våra kläder. Vi försökte först på ena sidan,
men der öste regnet ned på oss. Vi gingo då till andra
sidan; der var det dock icke stort bättre. Huru vi än
vände oss, regnade och blåste det våldsamt på oss och
dertill kom obehaget af röken och elden. Jag försökte
att sofva stödd mot klippan, men det regnade så starkt
att jag icke kunde sitta kvar. Klockan tre blef det så
kallt och vi voro så våta, att ingen af oss kunde härda
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ut längre, utan vi ansågo det vara långt bättre att gå.
Vi reste oss upp med styfva lemmar, hvilka vi hoppades
skulle småningom mjukna under vandringen, och sedan vi
tagit oss hvar sin kopp varmt kaffe, begåfvo vi oss kloc-
kan en kvart öfver fyra åter i väg medan regnet fort-
farande hälde ned. Vi voro så trötta, att närhelst vi
stannade för att hvila några minuter, föllo vi genast i
sömn.

Vår kosa gick fortfarande i sydostlig riktning och
vägen var mycket svår. Vi måste gå öfver stora moras,
vandra på stenhöljd mark, der stenarne gåfvo vika under
våra fötter, klättra öfver block, som lågo staplade på
hvarandra, och vada genom strömmar, bäckar och snö-
drifvor till dess vi slutligen hunno den högsta höjd, vi
uppnått sedan vår affård från Fagerli, d. v. s. mer än
1,200 meter öfver hafvet.

Bland alla de kala trakter, jag sett under fården,
var denna den dystraste. Men i högsta grad storartad
var den dock i all sin ödslighet. Det låg ett obeskrifligt
behag i denna enslighet och fullkomliga tystnad. Nakna
granit- och gneis-berg utgjorde taflans ram och öfverallt
lågo stenar af alla slag och storlekar hopstaplade i högar.
Öfver dessa stenar måste vi nu i timtal bana oss väg,
hvarvid vi nästan oafbrutet måste hoppa från den ena ste-
nen till den andra tills våra fotknölar voro alldeles ömma.
Allt hvad mina fötter förut under mitt lif uthärdat var
ett intet emot detta. Ännu värre stenbunden mark och
brantare höjder har jag sett och har till och med vandrat
i än svårare trakter, men jag har aldrig så länge gått
genom sådana nejder som denna. Hade mina förare ta-
git miste om vägen?

På middagen hade vädret klarnat och vi stannade
vid en plats, som låg väl skyddad för vinden, samt sträckte
ut oss på den med kort laf bevuxna klippan, ty vi be-
höfde sofva. Luftens värme hade ökats och termometern
visade 12° i skuggan af min kropp och 35 l i solen.
Vår lafbädd var mjuk och varm och aldrig har något
läger förefallit mig så ljufligt. Jag föll snart i sömn,
men väcktes efter en timmes förlopp af en kylig vind
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och såg att himlen åter mulnat. Jag väckte lapparne,
hvarefter vi bröto upp.

Vi hade nu kommit till en subalpinsk trakt, som
karaktäriseras af Betula glutinosa och hvars öfre gräns
är belägen ungefär 600 meter nedom snögränsen. Men
till och med här visade sig växtligheten endast på ber-
gens solsida, der solstrålames verkan är kraftig. Här
påträffas äfven Sonehus alpmus, Struthiopteris, Aconitum
lycoctonum och Tussilago frigida.

Då jag steg nedför en höjd, såg jag på afstånd Sag-
gat träsk, vid hvilket Kvickjock är beläget. På andra
sidan af dalen låg Njunjes, en gård på Tarrejokis strand.
Mina vägvisare föreslogo, att vi skulle gå öfver alfven
för att sofva der, men tvärt emot min vana att alltid
lyssna till deras förslag vägrade jag dåraktigt nog att gå
in härpå. Somliga dagar ser det bland dessa fjäll ut som
om alla föremål skulle ligga helt nära, ehuru de i sjelfva
verket befinna sig långt borta, och främlingen måste
akta sig för att icke blifva villad. Denna dag var en
sådan. Vi kommo omsider ned till dalens botten och
befunno oss i en granskog några kilometer söder om 67°
n. lat. Från grenarne nedhängde lång mörk laf och
under träden låg en tjock matta af mossa, ur hvilken,
i synnerhet efter regn, en betydlig mängd vatten trängde
fram, då man trampade på den. Stjelken består af små
celler, i hvilka vattnet bevaras, och cellväggarne äro så
täta att utdunstningen försiggår mycket långsamt. Mossan
blir derför ej heller någonsin fullkomligt torr. På denna
sammetslena matta fans en mängd mogna hjortron och
under en timme plockade vi sådana och åto, ty vi hade
sedan morgonen icke förtärt något annat än kaffe.

Vi vadade öfver en ungefår 1 1/4 meter djup ström
och kommo derefter till ett slags af block danad håla.
Lapparne ville att vi skulle sofva der, men jag nödgade
dem att fortsätta vandringen, ty som många menniskor
tydligen förut legat derstädes, och platsen såg snuskig ut,
hyste jag fruktan för den samma. Ett stycke längre
fram slogo vi läger under några resliga granar icke långt
från Tarrejoki. Vi haltade allesammans och voro allde-
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les uppgifna af trötthet, ty vi hade i trettiosex timmars
tid varit i rörelse. Sedan jag lemnade Fagerli fyra da-
gar förut, hade jag icke varit torr på min kropp.

Vi gjorde i ordning omkring två meter långa eldar,
hvilka vi platserade på sådant sätt, att hvar och en af
oss hade en dylik på ömse sidor om sig. Vi betäckte
dem med mossa för att genom den deraf uppkomna tjocka
röken varda befriade från myggorna. Mossan på marken
bildade ett mjukt läger, men jag kunde det oaktadt icke
somna. Då jag klockan fem minuter öfver elfva ge-
nom grenarne ofvanför mitt hufvud blickade uppåt him-
len, gladde mig åsynen af en klart blänkande stjerna,
den första jag sett sedan tre månader till baka. Det
var Vega — en gammal vän, som ofta hjelpt mig att
hitta vägen i de afrikanska junglen. Senare vaknade
jag deraf, att jag kände huru det brann tätt intill mig.
Mossan hade tagit eld och liksom fnöske glödgat sakta
tills elden kommit fram till mig. Af denna tilldragelse
kan jag sluta till, huru lätt skogarne råka i brand, der-
igenom att folk icke släcker elden, då de lemna sina
lägerplatser.

Vi fortsatte tidigt följande morgon vår färd och höllo
oss fortfarande på Tarrejokis strand. Vår väg gick öfver
grönskande fält och bland björkar, alar och vide, som i
rik mängd växte på alfvens stränder. Hvilken skilnad
mot föregående dag! Lapparne klättrade upp ien hög
björk och ropade derifrån mot andra sidan för att folk
skulle komma öfver med båt. Deras rop voro emellertid
fåfänga, ty vinden låg emot, så att de icke kunde höras.
Jag tog då min bössa och affyrade några skott. Strax
derpå hördes röster och efter en stund förnuinmo vi lju-
det af åror. Ett par karlar kommo öfver till oss med
en båt och inom kort stego vi i land vid Kvickjock, som
lär ligga omkring 95 kilometer från Sulitelma *).

Byn är belägen nära 6Q° 55' n. lat. vid öfversta
änden af Saggat träsk, den första af en följd stora sjöar

*) Denna beräkning är, enligt prof. von Diiben, öfverdrifven. Geogra-
fiska afståndet skall nämligen endast vara 64 kilometer; gångvägen i
Tarradalen högst 75 kilometer. Ö. a.
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i Lilla Lule alfs flodområde. Kamajoki, en från en liten
sjö kommande bergsström, fylde luften med ett beständigt
brus, som uppstod genom vattnets rusande mot klipporna.

I den anspråkslösa, år 1671 uppförda träkyrkan,
furmos, som jag tyckte, sittplatser för ungefär 150 per-
soner, men det sades att vid större religiösa högtider
ända till 250 kunde packa sig tillsammans i henne. Öf-
ver altaret hängde en målning, framställande frälsaren
som litet barn. För öfrigt fans i kyrkan ett porträtt af
konung Karl, och här och der på väggarna sutto klum-

NJUNJES.

piga målningar, behandlande religiösa ämnen. Bredvid
kyrkan låg den lilla kyrkogården; på flera af de der be-
fintliga grafvårdarne voro de aflidnes namn skrifna på
papper, öfver hvilket en skyddande glasbetäckning var
fäst.

I byn fans ett skolhus, der såväl de vandrande som
bofaste lappames barn undervisades. Befolkningen egde
omkring 25 kor, 12 hästar och mellan 800 och 1,000
renar.

De två ansenligaste gårdarne voro prestgården —

pastorn var för tillfället frånvarande — och klockarebo-
stället, Vid det sistnämda furmos två boningshus, af
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hvilka det ena var afsedt för resande; klockaren före-
stod nämligen båtstationen. Myggorna voro härstädes
förfärliga plågoandar.

Man visade mig en bok, i hvilken de resande skrifvit
sina namn och bland dessa namnteckningar furmos Karl
15: s och prins Oskars, den nuvarande konungens. Den
förre hade besökt platsen 16 Augusti 1858 och den se-
nare 28 och 29 Juli 1870.

I sjön, som ligger 285 meter öfver hafvet, fans ym-
nigt med fisk. Ofvan tall- och gran-regionen finnas icke
aborre och gädda i sjöarne, men röding och laxöring träf-
fas ännu så högt som vid björkens öfre växtgräns, ofvanför
hvilken dock all fisk upphör att förekomma. Kring sjöns
öfre ände rådde en rik grönska, hvilken var särdeles
angenäm att skåda, i synnerhet då man kom från sådana
kala berg, som de öfver hvilka jag vandrat.

Vid prestgården odlades exempelvis Calendula, Re-
seda, Iberis, Baptisia, Stellaria, Malva, Tagetes, Aquilegia,
Campanula, Dianthus, Convolvulus. Äfven odlades derstä-
des morötter, rofvor, rädisor, persilja, spenat, salad, schar-
lottenlök och rabarber.

Vädret var angenämt och 13 Augusti visade ter-
mometern 11,30 f. m. 15° i skuggan och 49° i solen.
Den högsta värmegrad jag härstädes fann i skuggan var
19° och den lägsta 9 l/2°.

Mina två vägvisare hade nu uppfylt sitt löfte till
Larsen och ville vända till baka till fjällen. Jag betalade
dem och vi skildes åt som utomordentligt goda vänner.

Från Kvickjock till Botniska vikens strand utgör
afståndet 200 kilometer. Resan är lätt att göra, enär
en stor del af vägen tillryggalägges på vattnet. Un-
der förra hälften af färden far man öfver en följd af
sjöar, som stå i samband med hvarandra genom korta
alfvar. De sistnämda äro till följd af de i dem befintliga
forsarne dock icke farbara, utan eger samfärdseln mel-
lan sjöarne rum till lands. Dessa sjöar, på hvilkas
stränder regelbundna båtstationer finnas, sänka sig små-
ningom ned mot hvarandra och utgöra högst karaktäristi-
ska drag i dessa nejders natur. Saggatjaur, som vid sitt
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utflöde bildar en fors, ligger 292 meter öfver hafvet och
är 34 kilometer lång; Tjåmåtisjaur och Skalkajaur, som
sammanhänga med hvarandra utan någon mellanliggande
fors, hafva tillsammans en längd af 48 kilometer och
ligga 285 meter öfver hafsytan; Parkijaur är 8 kilometer
lång och ligger 283 meter öfver hafvet; Randijaur ligger
272, Purkijaur 272 och Yajkijaur 246 meter öfver hafvet.

Den 14 Augusti sade jag farväl åt Kvickjock. Vid
sjöns nedersta ände hindrade en holme samt en massa
klippor och block all vidare färd, och det snabt fram-
ilande vattnet utvisade, att vi voro nära fallen. Genom
en skicklig rörelse kom båten in i lugnt vatten och vi stego
i land på alfvens venstra strand. Efter tjugu minuters
vandring anlände vi till Nia vi, hvilket ligger nära Tjå-
måtisjaurs strand icke långt från det ställe, der den häf-
tigt framrusande alf, som bildar Saggatjaurs utlopp, ka-
star sig i Tjåmåtisjaur.

Niavi var en valbygd gård och boningshuset inne-
höll flera stora rum. Matsalen var ett mönster af pryd-
lighet. På väggarne sutto tapeter och det hvita gran-
planksgolfvet kunde omöjligen hafva varit renare. Maten
var väl lagad och nätt upplagd. Tio kor, fyra hästar
och ungefär tvåhundra renar utgjorde kreatursuppsättnin-
gen på stället. Korna och hästarne hade släpts vall i
skogen. Gräset var grönt, potatisen växte präktigt och
kornet stötte i gult samt var nästan moget för skörd.

Mina nya båtkarlar voro ett par kraftiga unga drän-
gar. Deras långa raka hår hängde långt ned på halsen
och utgjorde ett godt skydd mot myggorna. Ehuru de
arbetat hela dagen på åkem, rodde de dock fort. Som
luften blef kylig, ville en af dem nödvändigt låna mig
sin rock, öfver hvars krage hans rufsiga hår fallit. Det
var ingen möjlighet att undkomma och jag kunde icke
säga nej, änskönt jag mycket väl viste, hvad följden
sannolikt skulle blifva.

Tjåmåtisjaurs stränder erbjödo icke någonting af in-
tresse. De mera betydande höjderna voro belägna på af-
stånd från vattnet och landet blef mindre och mindre
pittoreskt ju längre öster ut vi kommo.
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Sedan vi tillryggalagt 19 kilometer från Niavi,
kommo vi till Tjåmåtis. Denna plats består af flera
gårdar och ligger nära utloppet af en alf, som bildas af
några sjöar, hvilka afleverera en betydlig vattenmängd.
Tjåmåtisjaur tränger i hop sig till en några hundra me-
ter trång kanal, vid hvars slut några holmar ligga och
Skalkaj aur vidtager. Nära den sistnämdas utlopp ligger
en holme, Björkholmen, på hvilken en båtstation är för-
lagd. Hvarenda menniska derstädes hade begifvit sig till
ro, men dörrarne voro icke lästa och vi stego in i ett af
husen utan att knacka på. Mannen var icke hemma,
men hustrun steg upp och framdukade åt mig en kvälls-
vard, bestående af kall fisk, smör, bröd och ost, hvarefter
hon stälde i ordning en bädd.

Sedan båtkarlarne hvilat sig en timme, återvände
de till Niavi — dock icke förr än de enligt bruket ska-
kat hand med mig. Då vi anlände till Niavi, hade de
arbetat hela dagen, men det oaktadt bekymrade dem en
50 kilometers rodd icke det ringaste. Efter att endast
hafva hvilat sig en enda timme begåfvo de sig till baka,
ty de behöfdes hemma. De skulle hafva blygts för att
begagna detta sitt extra arbete som en förevändning
för lätja.

Efter en kort vandring på en smal stig kom jag
till öfre änden af Parkijaur, hvarpå en timmes rodd förde
mig till sjöns nedre ände, der blott en enda gård är
belägen. Sedan jag derefter å nyo vandrat en kort bit
förbi fallen kom jag till en gård på Randisjaurs strän-
der, hvilken var den enda boning jag vid nämda sjö
kunde se. Huset hade icke mer än ett rum och detta
företedde en sådan tafla af smuts och snusk, att jag ryg-
gade till baka derför. Jag tittade på de båda sängarne
och ryste vid tanken på all den ohyra som måtte finnas
i de mörka fårskinnsfällarne samt tackade min lyckliga
stjerna, att jag icke nödgades ligga här. Husgerådet be-
stod af några snickareverktyg, en kaffepanna, några styc-
ken träskålar och fat, två eller tre kaffekoppar med fat,
en stekpanna, en gryta, några träbänkar och ett bord af
trä. Några gamla och mycket nyttjade andaktsböcker
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furmos äfven derstädes. De båda gamla hade åtta barn,
af hvilka flera voro gifta, men de bodde nu jemte en
lappkvinna ensamma i huset.

De gamla skulle ro mig till nästa station. Innan
vi bröto upp, tvättade gumman ansigte och händer, kam-
made håret samt kastade en ren klädning öfver sin smut-
siga kjortel och gubben iklädde sig sina söndagsklä-
der. Båtkarlarne taga nämligen alltid på sig sin helg-
dagsdrägt, när de skola tjenstgöra. Efter två timmars
rodd var det gamla paret uttröttadt.

Vid sjöns nedre ände fans en annan båtstation.
Karlame och kvinnorna derstädes buro jackor och tröjor
af beredt läder, som allesammans voro lika smutsiga.
Folket hade till middagen, som de åto vid ett mycket
snuskigt bord, hvarken bröd, smör eller ost, men dere-
mot förtärde de kokt fisk i ofantliga kvantiteter och
drucko sur mjölk ur en bunke. De ville nödvändigt att
jag skulle taga mig en kopp kaffe, som de lagat i ord-
ning särskildt för min räkning.

Sedan vi rott i ungefår tio minuter och derefter van-
drat på en förträfflig väg, som gick genom skog, kommo
vi till Yajkijaurs öfre ände, der vi sågo en hop renar,
som släpts på bete. Naturen hade blifvit i hög grad
intetsägande. Jag fick nya båtkarlar och dessa — far
och två söner — rodde så fort de förmådde. Sedan jag
lemnat båten, kom jag efter en timmes vandring till lapp-
byn Jockmock. På vägen till denna plats öfverfölls jag
af en oförklarlig, våldsam hunger. Då jag kom fram till
stationen, begärde jag genast att få mat, men olyckligtvis
var husmodern borta, och minuterna, under hvilka jag
måste vänta, föreföllo mig som timmar.

Byn var alldeles öfvergifven och då jag icke fick
något att äta, sökte jag fördrifva tiden med att genom-
ströfva den samma. Medan jag på detta sätt gick om-
kring och roade mig med att betrakta de med gräsbe-
vuxen torf taklagda trähusen samt spanade efter ett
menskligt ansigte, blef jag varse en herre, som kom emot
mig. Jag erinrade mig då, att jag i Stockholm af den
ryktbare ishafsfararen, professor Nordenskiöld, fått ett an-
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befallningsbref till professorn, friherre von Diiben, hvilken
man sade att jag antagligen skulle råka i Lappland, der
han var sysselsatt med studier öfver befolkningen. In-
stinktmessigt anade jag, att detta var professor von Diiben.
Vi helsade och sågo på hvarandra. "Är icke ni, min
herre", frågade jag, "professor von Diiben?" "Jo", svarade
han. "Jag har", sade jag, "ett anbefallningsbref till er
och har just nyss kommit hit från Norge öfver fjällen."
"Det gläder mig", sade professorn på fullkomligt ren en-
gelska. "Jag är så hungrig", sade jag, "att jag icke vet,
huru jag skall bära mig åt. Mitt hufvud svindlar och
pigan på stationen tyckes icke göra sig brådt om, eme-
dan hennes matmoder icke är hemma. "Kom med mig",
ljöd svaret, hvarefter vi gingo till prestgården, der pro-
fessorn var gäst. Jag förestäldes för värdinnan och för
friherrinnan. Då kyrkoherdens fru hörde, att jag var all-
deles uthungrad, gick hon ut och kort efteråt inbjöds
jag att sitta ned vid ett rikligt försedt bord.

Professorn och hans hustru hade tillbragt hela som-
maren i Lappland. Vi beslöto att färdas tillsammans till
kusten. Jag står i tacksamhetsskuld till dem för den
stora vänlighet de bevisade mig såväl under vår resa som
ock i Stockholm och för många värdefulla anbefallnings-
bref samt för flera af de illustrationer, som åtfölja denna
skildring. Originalfotografierna till de åsyftade tecknin-
garne hafva tagits af friherrinnan sjelf.

I Jockmock finnes en skola, och der bor också
en prest. Den egendomliga kyrkan med sin fristå-
ende klockstapel bygdes 1753 i stället för den förut va-
rande, 1607 uppförda. Hon står på en höjd, vid hvars
fot Lilla Lule alf flyter. I prestgårdsbrunnen fans ett
lager is och snö, som efter hvad det tycktes var ungefår
2/3 meter tjockt. Marken är endast under tre månader
fri från snö. Denna brukar i medeltal vara 125 cm.
djup och isen på sjöarne nära en meter tjock. Kälen
går ned i marken inemot två meter.

Invånarne sysselsätta sig bland annat med mussel-
fiske i alfven och många af de funna musslorna innehålla
perlor af betydligt värde.
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Lule lappmark har ett ytinnehåll af 373 kva-
dratnymil och upptager således ett betydligt område.
Hon är delad i två socknar. I den ena af dessa —

Jockmocks — finnas fyra byar, Jockmock, Tuorpenjaure,
Sirkasluokt och Sjokksjokk, som hvar och en har sina
särskilda betesplatser bland fjällen, och enligt senaste
folkräkningen bo 648 lappar inom den samma. Mycket
få af dessa lappar vandra någonsin så långt som till nor-
ska kusten.

Från Jockmock till Storbacken — en våglängd af
42 1/2 kilometer — är Lule alf ofarbar, emedan hon un-
der denna sträcka bildar en nästan oafbruten följd af for-
sar. Vid det förstnämda stället vidtager en landsväg,
som fullbordades för endast några år sedan och började
att anläggas under den stora hungersnöden 1867, ett i
det nordligaste Europas årsböcker minnesvärdt år. Till
följd af den tidigt på sommaren inträffade starka frosten
blef nämligen skörden detta år på ofantliga sträckor all-
deles förstörd och ödelagd. Sedan folket slagtat och ätit
upp boskapen och ingenting annat fans att taga till, nöd-
gades de lifnära sig med laf och björkbark, blandade med
litet mjöl. Följande år gick också en stark utvandrare-
ström till Amerika,

Ofvannämda väg går öfver moras samt genom trak-
ter, öfversållade med block, och den honom omgifvande
naturen är i hög grad enformig. Vid den tid, då jag
reste härstädes, möttes ögat på många ställen af afbränd
skog, som erbjöd en ytterst tröstlös anblick. Skogsel-
darne orsakas i allmänhet genom nybyggames vårdslöshet
att icke ordentligt släcka de eldar, de upptändt vid sina
lägerplatser i skogen. Förlusten är ofantlig, ty träden
växa mycket långsamt i dessa nejder och behöfva minst
160 år för att varda 1/3 meter i genomskärning; ja, som-
liga hafva nått en ålder af 200 år utan att dock vara
mera än V 6 meter i genomskärning. Tusentals stora
furor lågo svartnade och förkolnade på marken eller stodo
likt svarta pelare med afbrända grenar och toppar, och
öfverallt såg man aska och kol. Icke ett grässtrå, icke
en mosstapp fans på den förtorkade marken, men här
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och der hade ett eller annat träd eller till och med hela
dungar undkommit lågornas raseri, hvilket var desto märk-
ligare som allt rundt omkring ödelagts af eldhafvet.

Gårdarne började blifva allt mera snygga och väl-
skötta. I några hus voro rummen tapetserade, porslins-
kakelugnar prydde lägenheterna och fina, hvita linnedukar
täckte bordet, vid hvilket främlingen åt. Emellanåt fur-
mos bredvid husen små trädgårdar, i hvilka rädisor, röd-
lök, salad och gröna ärter växte. Här och der såg man
en vargsax, upphängd i ett träd.

Yuollerim är vackert beläget vid en hästskoformig
vattenspegel och omgifvet af korn-, hafre- och potatis-fålt
samt grönskande ängar. Hustaken voro täckta med näf-
ver, på hvilken en mängd stänger voro lagda tätt bred-
vid hvarandra för att den icke skulle bortföras af blåsten.
På många tak furmos ställningar uppförda, hvilka voro
afsedda för torkning af ren- och får-kött. De nämda
djuren slagtas i November.

Icke långt från byn förenar sig Lilla Lule alf med
Stora Lule alf, hvilken störtar ned i ett betydande vat-
tenfall och derefter bildar det omkring tre meter höga
Porsifallet. Den delvis uttorkade, sandiga flodbädden ne-
danför fallet visade, att vattnet sjunkit,

Stora Lule alf bildar liksom Lilla Lule alf utlop-
pet för en följd sjöar. Den öfversta, Yirijaur, ligger i
trakten af Sulitelma, 580 meter öfver hafsytan. Om
den resande far längre uppför Stora Lule alf kommer
han till det af denna flod bildade fallet Niommelsaska,
hvilket i Juli, då vattenmassan är störst, skall vara
särdeles vackert. Älfven utgör derstädes en enda vild
fors, hvars lutning uppgår till 74 1/2 meter och stör-
tar på ett ställe ned i ett 30 meter högt fall. Ännu
mera storartadt är Ädnamuorki-Kortjes fall, hvilket bil-
das vid det ställe, der Gjertejaur utfaller i Pajiplo-
lilujaur från en höjd af 39 meter. Landsvägen upp-
hör några kilometer nedanför Yuollerim vid Storbac-
ken, hvarest fallet på alfven, räknadt från Jockmock,
är 198 meter. Förändringarna i termometerståndet voro
18 Augusti följande: Klockan åtta förmiddagen var det
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11°, kl. nio 34 xl2 i solen, kl. tolf middagen 15 \/2
° i

skuggan, kl. två e. m. 15 l/2
° i skuggan, kl. half fyra

e. m. 41 i solen på vattnet. Icke en vindfläkt rörde
sig under hela aftonen och jag iakttog att dessa betydliga
förändringar försiggingo småningom i fullkomligt lugnt
väder.

Den 19 visade termometern 12° klockan sex e. m.,
men luften blef kylig, då aftonen framskred. Himlen var
fullkomligt klar. Klockan 11 hade termometern fallit till
5 V2

° och det var fara värdt, att frost skulle inträffa.
Vid midnatt visade termometern 3V3 • Under nattens
lopp blef luften allt kallare och då jag 20 Augusti gick
ut klockan fyra på morgonen var gräset hvitt af frost
och termometern visade o°, ehuru solen sken. Lyckligt-
vis hade skörden icke tagit någon skada.

Somliga år inträffar mellan 20 och 24 Augusti i
dessa trakter stark frost, som tillfogar grödan skada eller
alldeles förstör den samma. Kommer icke frost vid denna
tid, är skörden i allmänhet räddad.

Vildhallonen voro mogna, sparfvar furmos i stora
skaror vid husen och svalorna hade ännu icke dragit till
södern.

En af de saker, som jag ofvan polcirkeln i synner-
het fann anmärkningsvärda, är den betydliga temperatur-
skilnaden i solen och skuggan. Jag har förut i denna
reseskildring flerstädes lemnat uppgifter om denna skilnad
och läsaren har tvifvels utan liksom jag sjelf slagits
med förvåning öfver, huru kraftigt solstrålame verka.
När man träder ur solljuset i skuggan, tycker man att
luften är kylig och skilnaden är ofta så betydlig, att man
öfverfalles af en rysning. Då solen stack fram mellan
blyfårgade moln, utvecklade hon den största värmen. Mina
observationer verkstälde jag med flera termometrar på en
gång. I solen använde jag endast med svarta kulor för-
sedda glasrör, som voro fästa i min filthatt och hvilka
jag omsorgsfullt skyddade mot vinden, alldenstund $den
ringaste flägt på glaset frambragte en skilnad af en eller
annan grad.
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Nedanför Storbacken bildar Lule alf under sin väg
mot hafvet två sjölika utvidgningar och mellan dessa fin-
nes ett präktigt vattenfall vid det 40 kilometer från nyss-
nämda ställe belägna Edefors. Den andra i ordningen af
dessa utvidgningar ligger 23 meter ofvan hafvet. Färden
på vattnet återupptages 10 kilometer längre ned och fort-
går till Hedenfors, der ett annat fall finnes. Nedanför
detta stiger man ombord på en ångbåt, som för den re-
sande till Luleå.

Vid de två nyssnämda sjölika utvidgningarna af
alfven voro gårdarne och byarne talrikare och större än
förut och skogar och fält omvexlade der med hvarandra.

Rågen gifver derstädes ofta ofantligt rik skörd och
var af mycket god beskaffenhet, Stråna voro 180 till
215 cm. höga eller till och med ännu längre. Blåklint
(Centaurea cyanus) och vallmo förekommo i mängd och
fröjdade ögat med sina klara färger. Sextio cm. under
denna frodiga växtlighet var marken frusen.

Vid Råbäck låg ångbåten Gellivara, färdig att afgå,
och kort efter det vi stigit om bord, ångade han nedför
alfven. Länets höfding befann sig på båten och jag blef
förestäld för honom. Allt efter som vi kommo längre
ned blef alfven bredare och bredare. Vi lade till vid
åtskilliga ställen, foro förbi landtbruksskolan och anlände
på aftonen 20 Augusti till Luleå.

Genom färden från Kvickjock till kusten får man
en god föreställning om nästan alla svenska alfvars vat-
tenbäcken.

Luleå, Sveriges nordligaste stad näst Haparanda,
ligger på 65° 41' n. lat, vid mynningen af den alf, efter
hvilken staden fått sitt namn, och utgör säte för lands-
höfdingen i Norrbottens län, hvilket omfattar landets nord-
ligaste del. Staden består af trähus och åtskilliga ma-
gasin finnas i den samma, ty liksom alla vid alfmynnin-
gar belägna svenska städer, är han en liflig affårsplats
samt tillika ett slags nederlagsort. Staden drifver stor
timmerhandel och årligen intaga en mängd fartyg härstä-
des trälaster. Allt gods fraktas hit på ångbåt om som-
maren, ty det kan icke forslas landvägen om vintern an-
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nat än mot oerhörda kostnader. Husen äro stora och
en mängd af dem hvitmålade; de öfriga äro rödstrukna.

I den lilla staden finnes en stor stenkyrka, som lig-
ger midt på en öppen plats. Templets inre är mycket
enkelt. Några målningar pryda icke de hvitmenade väg-
garna, men på altaret står ett stort förgyldt träkors med
en krona öfverst och med ett hjerta, ett ankare samt nå-
gonting som jag förmodade skulle föreställa lagerblad, vid
foten. Predikstolen är grant förgyld.

Fängelset, som bygdes för åtskilliga år sedan, är en
åttkantig, af ett rödmåladt plank omgifven bygnad. I
det samma finnas sjutton celler af åtskilliga storlekar och
former och de äro i medeltal 3 meter långa och 2 m.
15 cm. breda. I stället för sängar begagnas hängmattor
och i hvarje cell sitter ett litet, med starkt jerngaller
försedt fönster. På dörren finnes en tittglugg, genom hvil-
ken fångknekten kan se in i rummet. Till min förvå-
ning undergingo för närvarande blott sex personer straff.
Man sade mig att det högsta antalet fångar, som någon-
sin funnits i detta fängelse, var under missväxtåret 1867,
då det utgjorde tjugu stycken. Lagarne tillämpas strängt,
Förargelseväckande uppträdande, skrik och skrål på ga-
torna, slagsmål, åverkan på träd och planteringar, öfver-
trädelser af jagtstadgarna, olydnad om bord, missfirmelse
mot polis och många andra förseelser blifva utan dröjs-
mål straffade. Stöld ådrager föröfvaren strängt straff, af
huru obetydligt värde det stulna än må vara. Om som-
maren, då hamnarna äro öppna och folk kommer för att
söka arbete, är fångantalet störst.

Försäljning af spritdrycker är här i staden tillåten
och ledsamt att omtala gick det bullersamt till i värds-
huset, der jag under stundom var vittne till fylleri scener,
som på mig gjorde ett ytterst obehagligt intryck. Na-
turligtvis är det värst under sommaren, ty då passa sjö-
män, träarbetare och sjåare på tillfället att festa så myc-
ket som möjligt under sin vistelse i staden. Fängelset
hyser derför ofta personer, som blott gjort sig skyldiga till
fylleri och förargelseväckande uppförande. Ordningen på
gatorna upprätthålles af tre eller fyra polisbetjenter och
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patrullkarlar, hvilkas rop höras om natten och till hvil-
kas tjensteåligganden hör att göra alarm, då eldsvåda ut-
brutit.

Jag inbjöds på supé till landshöfdingeresidenset.
Landshöfdingen var enkling och värdinneskapet sköttes
med tjusande behag af hans tjuguåriga dotter. Nästan
alla de närvarande fruntimren talade engelska eller något
annat främmande språk. Musik och sång utgjorde den
hufvudsakliga beståndsdelen af aftonens nöjen och hvar
och en sökte med okonstlad artighet bidraga till, att
främlingen skulle känna sig hemmastadd. "Ni får lof att
fara och se gamla Luleå", sade några af fruntimren.
"Vill icke någon af er göra mig sällskap", sporde jag.
Jag inbjöd två unga flickor att följa mig på färden och
anmodade ett gift fruntimmer att vara "förkläde" åt dem.
De gåfvo sitt bifall, hvarvid de vänligt yttrade: "Vi
veta att i Amerika herrarne pläga bjuda unga flickor att
fara ut och åka."

Landshöfdingen visade mig sin trädgård, öfver hvil-
ken han tycktes vara mycket stolt. Hallonen voro full-
komligt mogna, trädgårdssmultronen höllo på att mogna
och vinbären började antaga sin röda färg, men krusbä-
ren och björnbären voro ännu gröna. Betorna, rofvorna
och morötterna sågo präktiga ut, kålen och blomkålen
höllo på att bilda hufvuden, på spenat och rädisor fans
riklig tillgång och ärterna hade blommat samt satt skidor.

Några äpple- och körsbärs-träd furmos icke, emedan
sådana icke växa på denna breddgrad i Sverige. Dere-
mot såg man dahlier, astrar, petunier, Delpjhinium (rid-
darsporre), Zinnia, Bellis, Digitalis, Hesperis, Antirrhinum.
(lejongap), lupiner, violer, deutzier, dubbla nejlikor, tuli-
paner, pioner, anemoner, liljor och syrener.

Ehuru vi ännu blott hunnit till 24 Augusti, märk-
tes det att dagarne hastigt aftogo, och klockan 10,30 e.
ni. hade mörkret inbrutit. Stjernorna blänkte öfver våra
hufvuden och det var angenämt att efter tre månaders
förlopp åter få se månskenet breda sig öfver jorden.
Himlen hade hvarenda natt, sedan jag lemnade Norge,
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varit molnhöljd. Klockan elfva flammade på fästet det
första norrskenet under denna höst. Då det i dessa nejder
visar sig före midnatt, anses det båda nordlig eller öst-
lig vind och om det synes efter denna timme sydostlig
vind.
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11 KAPITLET.
Klimatet ofvan polcirkeln om sommaren. — Floran.

i J T\v, 7 j±i.t\ "^

**($] et finnes ofvan polcirkeln ingen trakt på jorden som
b\ W§ har ett sådant mildt klimat och en sådan rik växt-

lighet, som de delar af Sverige och Norge, hvilka

■ ligga norr om den samma. De motsvarande land-
sträckorna i Asien och Amerika äro kalla och kala i
•jemiorelse med de nejder, vi nyss besökt. Denna luft-
streckets blidhet beror af flera orsaker, nämligen af Golf-

en strömmen, Östersjön och Botniska viken, bergens läge,
hvarigenom dalarne skyddas, de sydliga och sydvestliga
vindarne, hvilka äro de förherskande och, särskildt i
Norge, blåsa nästan hela året om, och slutligen de många
timmar solen skiner under dygnet samt hennes niäktiga
verkan. Långs kusten och fjordarne i Norge infinner sig,
tack vare Golfströmmens inverkan, våren tidigare och
är sommaren längre än i Sverige, men solskensdagarne äro
färre och klimatet regnigare, hvarför växtligheten ,icke
utvecklar sig så snabt. Vid Botniska viken följer som-
maren mera omedelbart på vintern och man kan der nä-
stan se huru allting växer under påverkan af den starka
daggen. Vid norska kusten trifvas till följd af den mindre
stränga vintern och den längre sommaren åtskilliga träd-
slag vid högre breddgrad än i Sverige. Råg, som ofvan
polcirkeln blifvit sådd i början eller midten af Juni, är
i början af Augusti, d. v. s. efter åtta eller nio veckors
förlopp, 2 eller 2 1/2 meter hög. Vid den tiden, då han
först kommit upp, växer han ibland 7 cm. om dagen.
Vid Niavi var kornet färdigt att skördas i midten af
Augusti, sex eller sju veckor sedan det satts.
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Lärkträdet (Larix europcea) upphör att förekomma i
Sverige något ofvan polcirkeln, men i Norge går det till
ännu längre norr ut. Häggen (Primus p>adus) växer i
Sverige ofvan polcirkeln och i Norge förekommer den
ända till 70° 20 , der den på Tana alfs stränder når en
höjd af 3 till 3 1/2 meter och bär frukt. Rönnen (Sor-
bus aucuparia) bär i Norge frukt vid Alten fjord på 70°
n. lat. *S. hybrida förekommer som buske i Norge så
högt som vid Tromsö på 69° n. lat. Syrenen (Syringa
vulgaris) träffas på Lofoten vid 68° 30'. Lönnen (Acer
platanoides), hästkastanjen (Esculus hippocastanum) och
Toste (Ramnus frangula) förekomma till polcirkeln. Cy-
tisus alpmus odlas till 68° 30', almen (Uhnus montana)
förekommer till 67° och hasseln (Corylus avellana) till
Stegen på 67° 56', der den dock icke bär frukt.

Gran-regionen (Regio sylvatica) sträcker sig från ku-
sten till en höjd af 950 meter nedom snögränsen. I de
inom denna region högst belägna trakterna utvecklar sig
träden mycket långsamt, äro knutna i växten och före-
komma i sumpig och morasig mark. Med granen upp-
höra äfven följande växter: Rosa cinnamomea, Carex glo-
bularis, Galium boreale, IA/simachia thyrsiflora, Phragmites
eommwns, Majanthemum bifoliurn.

I den andra eller tall-regionen (Regio subsylvatica)
finnes tallen fortfarande och går till en höjd af 825 me-
ter nedom snögränsen. Furu- och gran-skogar förekomma
i Sverige till 68° 30' n. lat, och- 200 till 235 meter
öfver hafvet. Träden i de samma blifva allt lägre och
lägre ju högre upp de växa.

Den tredje och mest karaktäristiska regionen är
björk-regionen. Björken förekommer högre upp än något
annat träd. Betula verrucosa växer i södra delen vid
en höjd af 590 meter, men finnes icke i Norge ofvanför
64° n. lat, Betula glutinosa förekommer nästan ända
längst i norr och finnes i södra delen på några trakter
vid 1,000 meters höjd öfver hafvet. Söder ut uppnår
björken ofta en höjd af 23 meter och en omkrets af 4 1/2
till 5 meter.
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I fjerde regionen, vide-regionen (Regio alpina), är björ-
ken försvunnen, hvaremot Salix glauca, dvärgbjörk (Betula
nana) och en (Juniperus communis) förekomma i den samma
till 415 meter nedom snögränsen. I den femte regionen
träffas Arbutus alpina, Trientalis europcea, Veronica alpina,
Andromeda coerulea, Allosorus crispus och Archangelica.
Ännu högre upp förlora videt och dvärgbjörken till och
med sin buskform; den sistnämda kryper utefter marken.
Till 237 meter nedom snögränsen växa på bergsbranternas
solsidor Wahlbergella apetala, Chamorchis alpina, Erigeron
uniflorus, Astragalus oroboides och på kärraktig mark Aira
alpina. Carex ustulata, Vaccinium uliginosum.

I den sjette regionen ega fjällen aldrig bortsmältande
snöfläckar på öppna marken. Då marken är bar finnas
på den samma några mörka växter: Empetrum nigrum
(utan bär), Andromeda tetragona och hypnoides, Diapensia
lapponica; på grönare branter Gentiana tenella och nivalis,
Campanula uniflora, Draba alpina; på kallare ställen Pedi-
cularis hirsuta och flammea, Dryas octopetala. Regionen
sträcker sig till 60 meter nedom snögränsen. Ännu högre
utgöres, som vi sett, floran af några utsökt vackra växter
och af renlafven (Cladonia rangeferina), som förekommer
nästan ända till snögränsen och till och med finnes ym-
nigt på Spetsbergen vid 80° n. lat. Han innehåller en
större mängd lafcellulosa och man har för den skull till-
verkat bränvin af honom. Islandslafven (Cetraria islan-
dica) påträffas äfven i stor myckenhet,- Denna laf inne-
håller 80 procent närande ämnen och användes ofta i
hårda år blandad med mjöl i stället för bröd.

Beträffande sädesslagen växer hvete icke i Sverige
ofvan polcirkeln, hvilket det deremot gör i Norge. Van-
ligt hvete, liksom äfven andra slag af det samma, före-
komma ända till Skibotten på 69° 28' n. lat, och växer
mycket fort, Söder ut förflyta 110 till 120 dagar
mellan sådden och skörden. Råg — såväl vår- som
höst-slagen — växer så högt upp som till Alten fjord,
der man äfven får se korn. Detta sås de sista dagarne
af Maj, blommar i midten af Juli och skördas i slutet af
Augusti eller början på September samt gifver tionde
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kornet. Hafre växer till 60° n. lat, och vid Alten till
70°; åkerärter förekomma till Bodö på 67° 20'. Pota-
tis lemnar god skörd i Norge vid kusten, vid Alten och
under varma somrar till och med så högt upp som vid
Skarsvåg, d. v. s. ungefär vid 71° 4', samt vid Yadsö.
Luftstrecket är kallare öster om Nordkap och vid Vardö
på 70° 40 n. lat. kan folket icke börja att sätta och
så förr än i midten af Juni och ibland icke före mid-
sommar. Från Juni till slutet af Juli är vädret dimmigt
och töcknigt, hvaremot det i Augusti och September i
allmänhet är klart.

Betor förekomma så högt upp som till Vardö och
hampa och lin finnas likaledes till 70° n. lat., ehuru icke
i någon större mängd. De sistnämda växterna nå i nord-
ligaste delen af sitt odlingsområde en höjd af 60 till 90
cm. Timotej, ängskafle, vildhafre och rödklöfver finnas i
Vestra Finnmarken till 69°, hvitklöfver finnes till 70°
och rofvor förekomma till Vardö. Morötter förekomma
till Varanger fjord och uppnå vid Alten fjord en vigt af
675 gram; palsternackorna blifva vid sistnämda fjord
icke mera än 4 cm. tjocka. Humlen lemnar skörd så
högt upp som till Lofoden.

Landet ofvan polcirkeln är särskildt rikt på bär.
Smultronen (Fragaria vesca) äro utomordentligt välsma-
kande och söta. De mogna ännu något ofvan 70° n. lat.
och i södra delen af Skandinavien mogna de vid en höjd
af 890 meter ofvan hafvet. Hallonen (Rubus idwus)
förekomma till 70° och söder ut till en höjd af 890
meter ofvan hafvet. Äkerbären (Rubus arcticus) äro
läckra och hafva en doft, som påminner om ananas.
Tranbär (Vaccinium oxycoccus) och kråkbär (Empetrum
nigrum) finnas äfven. De andra vacciniumarterna växa
öfverallt ända till 70° och längre söder ut så högt som
900 till 1,200 meter öfver hafvet. Krusbär förekomma
i Vestra Finnmarken till 70° och i Syd-Varanger till
Jakobs älf. På bergen är deras växtgräns belägen mel-
lan granens och björkens. Svarta och röda vinbär växa
vilda bland fjällen, liksom äfven måbär (Ribes alpi-
num) och svensk kornell (Cornus suecica). De mest var-
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derade bären äro hjortrona (Rubus chamcemorus), hvilka
förekomma öfverallt till 71® n. lat. och söder ut växa
så högt upp som till 890 meter öf>er hafvet. Innan de
mogna, äro de röda och då de växa i stor mängd till-
sammans, ser marken ut som en röd matta. Körsbär
(Prunus avium och cerasus) mogna understundom i Norge
vid 61° n. lat.
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12 KAPITLET.
Våren vid polcirkeln. — Gårdarne. — Köket och bästa rummet. — Mål-

tiderna. — Holmesund. — Trävarufirman Dickson & komp. — Dess
affärsblick och menniskovänlighet. — Umeå. — Besök hos lands-
höfdingen. — Landtbruksskolor. — Hjertligt mottagande. — En tref-
lig trädgård. — Svenska rätter. — En andaktsstund. — Vackra
kvinnonamn. — Banken. — Ett fall af tyfus.

©! Wa man far från polcirkeln söder ut, ser man huru
<?i M> växtligheten hastigt tilltager i styrka och rikedom.
<^w/ En stor del af Vesterbotten täckes af tall- och gran-
i skogar. Dessa, af hvilka tallskogarne äro de för-
Iherskande, gå från hafvet upp till 300 och 400 meters
[höjd på fjällsluttningarna, en sträcka af 240 kilometer.
Landet blifver småningom tätare bebygdt. En mängd

o sågverk förvandla till plank den ofantliga mängd timmer,
som flottas nedför sjöarne och floderna; åkerbruket drifves
på ett insigtsfullare sätt; bygnaderaa vid gårdarne äro
större och förträffligt uppförda och boningshusen äro
rymliga.

Här har jag i slutet af April varit vittne till häf-
tiga yrväder'och jag har nära kusten sett små sjöar, till
dömes Stöcksjö nära Umeå, hvilka varit tillfrusna till 15
Maj. Icke desto mindre plöjde folket sina åkrar.

Från 20 till 24 Maj äro landtbrukarne sysselsatta
med sådden och både karlar och kvinnor arbeta då på
åkem. De sistnämda utbreda med sk oflar öfver jorden
all årets gödsel, hvilken omsorgsfullt tillvaratagits. Den
28 visade sig de första svalorna och två dagar senare
tillkännagaf gökens galande, att sommaren nalkades. Inåt
landet kom denna dock senare. I Urnedalen fans i bör-
jan af Juni mycket is kvar på Tafvelsjön och snödrifvor
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lågo här och der vid foten af höjderna. Längre uppåt
dalen var växtligheten ännu mera försenad, men på som-
maren såg jag, till och med längre norr ut, präktiga
rågfält.

Gårdames bygningar utgöras af fristående hus, hvilka
omgifva ett slags gårdsplan. Då egaren är välmående, äro
de allesammans rödmålade och i hvilket fall som helst är
detta alltid händelsen med boningshuset. Vid de vanliga
bondgårdarne äro köksträdgårdar och blomsteranläggningar
så godt som okända.

I helgdagsstugan, som hålles utomordentligt fin och
nätt, är en större eller mindre del af golfvet belagd med
hemmaväfda mattor, och en rund eller fyrkantig, meren-
dels hvit kakelugn reser sig i den samma ända upp till
taket, d. v. s. till en höjd af ungefår 3 meter. I sof-
rummen finnas bekväma sängar, och madrasserna samt
kuddarne äro alltid stoppade med fjäder.

Det största rummet är köket, der om aftonen brasan
i den trefliga spiseln gifver hushållets medlemmar ljus
och värme samt gläder dem med sitt sken. Här eger
naturligtvis matens kokning och tillagning rum. Inred-
ningen är enkel, men praktisk. Långs väggarna stå ut-
dragssoffor, hvilka äro förfärdigade af släta bräder och
fylda med hö eller halm, som tjenstgör som bädd om
natten. Under dagen användas de till sittplatser. Hela
hushållet, både bröder och systrar, drängar och pigor, sofver
i detta rum. Kvinnorna hafva alltid sina kjolar på sig,
då de ligga, och karlame äro blott till en del afklädda.

I taket på detta hvardagsrum sitta strax bredvid
spisen stänger, på hvilka kläder och strumpor hängas om
aftonen att torka. Under detta rum är källaren belägen,
till hvilken man kommer genom en lucka i golfvet, Der
förvaras potatis, öl, smör, ost och andra varor. Hvar-
dagsfrämmandet mottages i köket; karlame röka och spotta
på golfvet, som skuras hvar lördag, då en allmän rengö-
ring eger rum. Bordduk begagnas icke, men bordet är
fullkomligt fint och snygt. Gafflar äro okända och tall-
rikar begagnas sällan, utan tjenstgör brödet i deras ställe.
Midt på bordet ställes ett- stort fat med potatis och ur
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detta tager hvar och en för sig. Smöret är i allmänhet
utdeladt på förhand och ofta är så äfven förhållandet
med köttet och fisken. Ur en stor träbunke, som inne-
håller sur mjölk, serverar hvar och en sig sjelf efter att
först hafva skakat kärlet väl.

Folket ombyter, såvida ej särskilda omständigheter
annat kräfva, linne och underkläder endast en gång i
veckan, nämligen på lördagsaftonen, sedan veckans arbete
är slut. Ofta eger byk rum blott en gång hvar tredje
månad, då tvättkläderna utgöra en ofantlig mängd.

En dag i Augusti landsteg jag vid det vid mynnin-
gen af Ume alf belägna Holmesund. Detta är en af de
många lastningsplatser häruppe, på hvilkas kajer million-
tals meter timmer ligga färdiga till utskeppning. Ingen-
ting kan gifva en bättre föreställning om trähandelns om-
fång härstädes än det sakförhållandet att göteborgsfirman
Dickson <fe komp. vid denna tid sysselsatte från tre- till
fem-tusen personer vid sina sågverk samt vid forslingen,
flottningen och lastningen af timret. Firman förutsåg
med säker affärsblick, att prisen ovilkorligen skulle stiga,
och köpte för den skull åratal förut af bönderna stora
sträckor skog, medan denna ännu kostade helt obetydligt.
Den äldre delegaren, herr Dickson, har för sina arbetares
räkning bygt en kyrka och ett skolhus och aflönar en
prest och en skollärare samt har i sjelfva verket skapat
en liten köping. Det tyckes på bästa sätt vara sörjdt
för hans arbetare, hvilka också genom sitt goda uppfö-
rande göra heder åt hans menniskovänlighet. En af
denna firmas delegare har, besjälad af den berömligaste
allmänanda, till hufvudsakligaste delen bestridt den Nor-
denskiöldska expeditionen, hvilkens utrustning kostade en
högst betydlig summa.

Några kilometer längre upp ligger på 63° 49' n.
lat. staden Umeå, dit stora fartyg dock icke kunna gå.
Det är en liten treflig stad med ungefår 2,500 invånare.

Den utomordentliga snygghet som råder i staden lik-
som i allmänhet i svenska småstäder gjorde ett godt in-
tryck på mig. Gatorna voro något smala och lagda med
otuktad sten. Alla husen voro bygda af trä, mycket
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långsträckta samt väl målade och de flesta hade en öfver-
våning. En präktig, på stenpelare hvilande träbro, går
öfver Ume alf, på hvars strand jag en gång räknade mer
än tiotusen tunnor tjära, som skulle utskeppas. Bodar
furmos i stort antal, ty dessa småstäder utgöra medel-
punkten för den omgifvande traktens handel liksom äfven
for befolkningens utefter den alf, vid hvilken de ligga.
Invånarne sågo trefna och belåtna ut och alla voro klädda
på storstadssätt. Till och med den ringaste hade syn-
barligen erhållit en viss grad af uppfostran. En mängd
barn, som kommo från skolan, visade genom sina glada
ansigten, att deras arbete icke varit dem motbjudande.
Grekiska, latin, tyska, franska, engelska, ritning, musik,
matematik m. fl. ämnen ingå i undervisningen vid de
högre läroverken.

På svenskames kärlek för musik och sång fick man
till och med så långt norr ut slående bevis. Då man
gick på gatorna hörde man från nästan hvartenda hus
ljudet af ett piano; de små öfvade sig och de äldre spe-
lade. Det fans minst hundra pianon i staden, d. v. s.
ett för ungefår hvar tjugufemte invånare, men många be-
funno sig icke i bästa skick eller voro ej af utmärktaste
slag, såsom ju fallet är öfverallt i småstäder.

Hos landshöfdingen mottogs jag på det hjertligaste
och utan den ringaste ceremoni, såvida jag icke som så-
dan skall räkna, att jag infördes af en livréklädd betjent.
Porträtt af konungen och af två andra medlemmar af den
kungliga familjen prydde väggarna. Möbleringen var en-
kel och golfvet ej mattbelagdt, men allting var utomor-
dentligt prydligt och fint. Jag inbjöds att samma dag
med ett utvaldt sällskap herrar äta middag hos landshöf-
dingen. Bordet var dukadt med stor smak. Midt på det
samma låg en med ångbåt söder ifrån kommen stor me-
lon — en så här långt norr ut högst sällsynt läckerhet.
Middagen bestod af präktig lax, hvilken serverades hel,
utsökt salt oxkött, kyckling, tjäder, potatis, gröna ärter
och bönor, salad, pudding, desert och till detta druckos
olika slags vin.
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Landshöfdingen föreslog två skålar. Af dessa var
den ena för mig och jag besvarade den samma på bästa
sätt som stod i min förmåga. Efter middagen gingo vi
ut på ett slags glastäckt veranda, der det bjöds på punsch
och cigarrer, och ett trefligt samspråk afslutade dagen.
Klockan sju togo vi afsked, hvarvid min värd enträget
bad mig att en annan gång åter besöka Umeå.

Bland de nyttigaste inrättningarna i Sverige äro
landtbruksskolorna, som till ett antal af tjugusju stycken
äro spridda öfver hela landet. Dessutom finnas två landt-
bruksinstitut. Landtbruksskolorna hafva i hög grad bi-
dragit till jordbrukets utveckling och framsteg samt om-
fattas med stor ynnest af befolkningen i landet, hvilket
de ock, helt visst förtjena. Dessa inrättningars ändamål
är att höja åkerbruket och att undervisa landtbrukar-
nes söner i sättet huru de skola bättre sköta sin jord.
Undervisningskursen varar i två år och omfattar jord-
brukets och trädgårdsskötselns hufvudgrunder, husdjurs-
skötsel, afvelsförbättring, ritning, landtmäteri, dikning,
slöjd, smide, skogshushållning, matematik, åkerbrukskemi,
meteorologi, veterinärvetenskap, botanik, litet zoologi,
smör- och ost-tillverkning, bygnadskonst samt uppsät-
tande af gärdesgårdar och stängsel. Vid några af de
förnämsta landtbruksskolorna meddelas äfven under ett-
åriga kurser undervisning i mejerihandtering åt kvin-
nor. Skolans lärjungar kunna, om de vilja, efter aflagd
inträdesexamen fortsätta sina studier under ytterligare två
år vid något af landtbruksinstituten. De flesta af dem
återvända dock hem till sina föräldrar med den vid sko-
lan inhemtade praktiska kunskapen i landtbruket

I dessa skolor erlägges ingen afgift, utan lemnar lär-
jungen sitt arbete såsom vederlag för undervisning, mat
och rum. Omkostnaderna för dessa undervisningsanstalter
bestridas dels af länet, dels af staten. Den nordligaste
landtbruksskolan ligger på Lule alfs stränder. Inom hvart
län fins i allmänhet en dylik och i södra delen af Sverige,
der befolkningen är tätare, finnas i somliga län två eller
tre stycken. Vid landtbruksinstituten utgöra afgifterna,
inräknadt betalning för kost och bostad, omkring 600
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kronor för år. I landet finnas äfven ett skogsinstitut och
åtta skogsskolor för utbildande af skogstjenstemän.

Här uppe i denna del af landet var priset på en
ko detta år 80 kronor och ibland när fodertillgången var
knapp till och med så lågt som 50 kronor. En god ar-
betshäst kostade 200 till 250 kronor och ett får 7 till
10 kronor. Fårkött betaltes med ungefår 4 kronor för
BV2 kilogram, lax under fisktiden med 4 1/2 till 5 kro-
nor för 8 1/2 kilogram och bästa oxkött med 4 1/2 till 5
kronor för samma vigt. Smör kostade 50 öre för 425
gram, en famn ved — 2 1/3 meter lång, 1 2/3 meter hög
och 90 cm. bred — 4 till 6 kronor och hö 50 öre för
S V 2 kilogram. En arbetskarl förtjenade om dagen 1 kr.
50 öre till 2 kr. och snickare samt murare 2 kr. till
2 kr. 50 öre.

Jag hade kommit till Umeå tillsammans med herr
Dannfelt, som höll på att inspektera de norrländska landt-
bruksskolorna. Han talade utmärkt väl engelska och äf-
ven förträfflig tyska och franska. Jag står i tacksam-
hetsskuld till honom för de många bevis på vänlighet, som
jag af honom rönte under min vistelse i hans fosterland.
Han skickades af regeringen såsom kommissarie för Sverige
till utställningen i Filadelfia, der många af mina lands-
män haft tillfälle att lära känna och skatta hans före-
kommande och förbindliga sätt. I sällskap med honom,
landshöfdingen och andra vederbörande foro vi till landt-
bruksskolan vid Ytter-Tafle, som ligger några kilometer
från Umeå. Oaktadt det var på morgonen, hade dock
alla frack och hvit halsduk samt buro sina ordnar.

Skolans föreståndare, doktor U., hade tagit sin grad
vid högskolan i Upsala. Vid denna vidtfräjdade lärdoms-
anstalt blir ingen gradverad utan att genom en sträng
examen hafva visat sig ega tillräckliga kunskaper härför
och något undantag i tillämpningen af denna kloka före-
skrift göres icke.

Vid Ytter-Tafle skola furmos något mera än fyrtio
hektar odlad jord, samt omkring trehundratjugufem hektar
ouppodlad jord och skog, som småningom skulle vinnas
åt åkerbruket och hvilkas steniga och kärriga beskaf-
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fenhet erbjöd ett godt tillfälle för lärjungarne att lära
sig afdikning. I smedjan och snickareverkstaden rådde
full verksamhet. Logen var stor och alla uthusen voro
förträffliga. Kreatursuppsättningen utgjordes af ungefår
trettio nötkreatur jemte hästar, får och svin, och åt resul-
taten af de olika rasernas korsning egnades stor uppmärk-
samhet. Med hvete anstäldes odlingsförsök, men det tyck-
tes icke trifvas riktigt väl så långt norr ut. I Norge
deremot växer det, såsom jag förut nämt, långt nordligare
än i Sverige.

Vi mottogos på det hjertligaste. Det var särdeles
angenämt att se, huru hemtrefligt det var i huset, der
man lätteligen kunde skönja inflytandet af en kvinnas
ordnande hand. På sofforna och stolarna i förmaket sutto
hvita öfverdrag, fönstren pryddes af blomsterkrukor och
golfvet var så rent, att en främmande nästan tyckte det
vara synd att gå derpå. I rummet fans ett piano och
bredvid det samma låg en trafve noter, bredvid ett af
fönstren stod en amerikansk symaskin, gravyrer hängde
på väggarna och här och der såg man små porslinsfigu-
rer. Böcker och illustrerade tidningar lågo på ett bord
och i ett bokskåp stodo arbeten på franska, engelska, ty-
ska, grekiska och latin. Bland de praktiska böckerna
på engelska språket furmos afhandlingar om "Konsten att
tämja hästar" (The art of Tärning Horses) och "Gårdens
skötsel" (How to Farm).

Från fönstren på bygnadens baksida hade man ut-
sigt öfver en trädgård, i hvilken blommor, trädgårdssmul-
tron, hallon, vinbär, ärter, morötter och potatis växte, och
der bakom syntes en sträcka gröna fält. Växtligheten
var långt mera framskriden här än i Luleå, ehuru af-
ståndet derifrån endast utgjorde 110 kilometer. Smul-
tronen voro mycket stora och höllo liksom vinbären på
att mogna. Kålen, blomkålen och saladen hade satt huf-
vuden, ärterna voro fullmatade och i drifbänkar höllo me-
lonerna på att blifva färdiga.

Då inspektionen af skolan var slutad, undfägnades
vi med en riklig måltid, vid hvilken frun i huset skötte
värdinneskapet med särdeles behag och på ett så älsk-
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värdt och förekommande sätt, så att alla kände sig fullkom-
ligt hemmastadda, hvadan ock återstoden af dagen tillbrag-
tes under den angenämaste sinnesstämning. Bland andra
rätter fingo vi en, som är särskildt egendomlig för Skan-
dinavien, nämligen fiskfärs. I Sverige begagnas här-
till vanligen gädda, i Norge kabiljo. Fisken benas och
skares i små bitar, hackas mycket fint i smör och blan-
das derpå med Ugg, mjölk och mjöl samt kryddas med

HÄSSJA.

peppar och salt. Det hela kokas i en form under ett
par timmars tid samt ätes sedan med smör-, kraft- eller
hummer-sås. Denna rätt är särdeles välsmakande och lätt-
smält, Vi fingo äfven en annan, mycket allmänt bruklig
rätt, som kallas köttbullar och göres af bästa oxkött, som
blandas med fett och hackas mycket fint, hvarefter det
tillsättes med ägg, mjölk och sönderstött bröd samt kryd-
das lagom; derpå rullas det i små bollar, som stekas i
smör. Yi erhöllo äfven en rätt, som kallas kåldolmar
och tillagas på samma sätt som den nyssnämda, endast
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med den skilnad att kokta kålblad rullas kring bollarne,
som läggas i en panna och kokas öfver sakta eld tills
kålen blifvit alldeles brynt. Starkt kryddad lax, som
ligger i sitt eget gelé, är äfven mycket omtyckt.

I Vesterbotten och några af de närgränsande länen
är väderleken ofta regnig om hösten och i somliga våt-år
är det svårt att få säden torr så att den icke ruttnar. Vid
hvar enda gård, som den resande far förbi i Ångerman-
land och Jämtland, varseblir han en i ögonen särdeles
fallande ställning, hvilken kallas hässja. Denna, som är
en högst egendomlig inrättning, brukas föga i andra delar
af Skandinavien och är fullkomligt okänd i alla öfriga
land. Hon användes af landtbrukarne till torkning af
säden, innan denna köres in, och är ofta af betydlig stor-
lek. Hon består af stolpar, som äro lodrätt nedsatta i
jorden 3 till 4 l/2 meter från hvarandra och försedda med
hål, genom hvilka tvärstänger gå på ungefår 60 centi-
meters mellanrum. Höjden vexlar från 6 till 9 meter
eller ännu mera och längden är afpassad efter grödans
ungefärliga storlek på gården. Då säden är skuren, hängas
kärfvarne på hässjan för att torka. De platseras i regel-
bundna rader på sådant sätt, att den ena kärfven skjuter
öfver den andra. De blifva icke våta, i fall det kommer
regn, och i hela samlingen eger beständig luftvexling rum.
De lodräta, stolparne stödjas af stänger, hvarigenom hela
ställningen varder fast och säker. När hässjan är tom,
sticker hon upp i landskapet som ett skelett och hennes
besynnerliga utseende väcker den förbiresande främlingens
undran. Dubbla hässjor användas äfven. De äro upp-
förda af två rader stänger, täckta med tak och förstärkta
genom tvärstänger. Vid ena änden af de dubbla häss-
jorna, som äro aderton till trettiofem meter långa, ligger
ett hus, i hvilket säden förvaras. Nära denna ställning,
eller vid änden af den samma, står ofta äfven logen, i
hvilken säd likaledes inrymmes. Det vanligaste sättet
att tröska råg och korn är följande: på hässjans plank-
lagda golf utbredes säden och en tung vält, i hvilken
långa träpinnar sitta, dragés af en häst öfver den samma,
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hvarigenom kornen frigöras ur axen. Vid mindre gårdar
eo-er tröskningen rum på det gamla sättet med slaga.

Ensamt liggande gårdar ser man i Skandinavien
mycket sällan och endast i sparsamt bebygda trakter, der
det är ondt om god jord. Bönderna bo hufvudsakligen i
byar — i hvilka dock icke finnas några gator, utan der
oårdarne ligga på afstånd ifrån hvarandra — och de
hafva således rikt tillfälle till umgänge och oskyldiga för-
ströelser, hvarigenom deras lif blifver angenämare, deras
sinne vänligare och mildare och deras lynne mindre
vresigt.

Under mina resor i Amerika har jag i de vestra
och äfven på vissa trakter i de östra staterna känt
mig dyster till mods, då jag såg huru gårdarne lågo så
långt aflägsna från hvarandra, att invånarne somliga
tider på året måste under veckor, ja, till och med måna-
der vara alldeles afskilda från den öfriga menskligheten.
Fullkomlig ensamhet gör ofta sinnet grubblande och or-
sakar icke sällan galenskap. Menniskan behöfver ett visst
mått af sällskapligt umgänge, af arbete och rörelse samt
af nöjen för att vara fullkomligt frisk, men uppfyller hon
ej de vilkor naturen föreskrifvit för hennes* själs och
kropps hälsa, blir detta under tidens lopp ödesdigert för
henne och förr eller senare får hon bota för sin kränk-
ning af naturens lagar.

Tillfället att få ställa till en liten fest omfattas mån-
gen gång af folket med nöje. Då jag kom på besök till
en gård, välkomnades jag stundom af egaren med dessa
ord: "Paul, ni kommer som om ni vore kallad. Jag är-
nar i morgon sätta upp en hässja och alla grannarne
komma hit för att hjelpa mig. Vill icke ni också komma
och hjelpa oss? Efteråt skola vi hafva kalas." Natur-
ligtvis lofvade jag med nöje att infinna mig.

På utsatt dag voro vi tillstädes. Starka tåg och rep
lågo till reds på marken och efter ungefär 3 timmars strängt
arbete var hässjan uppsatt och fårdig. Vi bjödos derefter
allesammans att stiga in i huset, der en riklig måltid
hade lagats i ordning af husmodern, som helsade oss väl-
komna. En sup togs som aptitsretare och hvarken öl
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eller kaffe tröt. Småningom blefvo bönderna lifligare
och gemytligare, och alla voro glada och belåtna.

På lördagen ikläder bonden sig ofta sina bästa klä-
der" och far till staden för att göra sina uppköp, hvarvid
han icke glömmer att skaffa sig en butelj bränvin för att
under veckan kunna dermed traktera sina vänner och
sig sjelf.

En dag kom till en by, i hvilken jag vid ett till-
fälle vistades, en kringresande krämare med vagn och va-
ror för att under tre eller fyra dagar derstädes drifva sin
handel. Han tog in i en gård, packade upp sina varor,
bredde ut dem i ett rum och var så färdig att börja sina
affärer. Han var äfven läsarepredikant och hvart han
kom, höll han bönemöten och predikade för folket. Jag
gick en gång för att höra honom och fann bland åhörarne
flera i högsta grad uppskakade kvinnor. En af dem hade
fått ett våldsamt hysteriskt anfall samt tjöt och skrek,
att hon kände att hennes synder icke voro henne förlåtna
och att hon skulle komma till helvetet. Två eller tre af
de mindre upprörda kvinnorna sökte lugna henne genom
att säga, att Gud förlåter alla syndare, som tro och kom-
ma till honom genom Herren Jesus Kristus. Under tiden
uppläste svafvelpredikanten med hög röst verser ur bibeln,
hvars ord alltid vid tillfållen sådana som detta göras lämp-
liga för det afsedda syftemålet genom- den strängaste bok-
stafstolkning, och han fortfor att allt mer och mer skräm-
ma upp henne, men inblandade då och då ett bibelspråk,
som lemnade hopp om syndaförlåtelse för den ångrande.
Den stackars varelsen fortfor att vara i detta farliga, öf-
verspända tillstånd mera än två timmar, men blef slutli-
gen lugn till följd af utmattning och gick sin väg i säll-
skap med några vänner, sent omsider öfvertygad att hen-
nes synder voro henne förlåtna.

Alla ortens kvinnor tycktes vara galna efter predi-
kanten, men männen sade ingenting. Man berättade mig,
att liknande uppträden mycket ofta ega rum i byarne, i
synnerhet om vintern, då folket icke har något att göra.
Dylika predikanter göra en hel hop ondt och platt icke
något varaktigt godt.
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Kvinnorna buro alltid minst två namn och dessa
voro ganska nätta. Som exempel på de samma kan jag
anföra följande: Maria, Olivia, Sara, Klara, Josefina, Kri-
stina, Karolina, Augusta, Lovisa, Gustafva, Engla, Kata-
rina, Anna, Karin, Erika, Matilda, Margareta, Albertina,
Eugenia, Brita, Evelina, Eva, Magdalena, Ulrika, Kajsa,
Sofia, Nina. Karlame hade färre namn, af hvilka de
vanligaste voro Gustaf, Olof, Anders, Karl, Johan, Erik,
Nils, Elias, Per, Zakris, Tomas, Jonas, Frans.

Då jag kom tillbaka till Umeå märkte jag att det
var ebb i min kassa, Detta var en högst obehaglig upp-
täckt, ty jag hade icke något kreditivbref till banken på
platsen eller till någon enskild person och Stockholm låg
800 kilometer derifrån. Lyckligtvis fans en telegrafsta-
tion i staden och jag sände en anhållan till mina ban-
kirer i Stockholm att telegrafera till någon person här-
städes att lemna mig penningar. Kort derefter kom svar,
som lemnade mig obegränsad kredit i banken.

Denna var inrymd i en enkel bygnad af trä, hvil-
ken icke hade några luckor för fönstren, ehuru högst be-
tydande penningsummor emellanåt förvarades i den samma.
Synbarligen vågade inbrottstjufvar icke försöka att göra
påhelsning i banken och hade för öfrigt antagligen ej några
feta dagar på denna ort. Verkställande direktören och
tjenstemännen behandlade mig med denna aktning, hvars
djup är beroende af storleken af den summa, för hvilken
man har kredit, och här liksom i alla andra land är
större ju högre beloppet är.

Läsare, hör här hvad som hände mig! På ett eller
annat sätt hade ett rykte kommit i omlopp i Umeå, att
jag inköpt stora sträckor skog. Jag blef högligen för-
bluffad, då bankens verkställande direktör frågade mig,
om jag önskade att lyfta en hundra- eller hundrafemtio-
tusen kronor. Sedan han förklarat hvarför han trodde,
att jag behöfde så mycket penningar, skrattade vi hjert-
ligt åt^det tokiga käringskvallret. Några hundra kronor
var hela mitt behof.

Min resa uppåt Urnedalen hade varit föremål för
mycket tal. På alla håll och kanter öfversvämmades
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Skandinavien vid denna tid af spekulanter, hvilka med
all makt sökte att få köpa icke blott större skogar utan
äfven smärre skogslotter. Det hade blifvit ett formligt
raseri att göra dylika affärer och i fall spekulanterne
kunde få sin köplystnad tillfred sstäld, voro de öfversälla
samt ansågo sin lycka gjord, till och med om de blott
fingo tillhandla sig sjelfva skogen utan den tillhörande
jorden. I början släpte många af bönderna sin skog mot
låg betalning, men med tiden stego prisen och de mera
förutseende, som icke afyttrat sin egendom, voro nu her-
rar öfver ställningen samt betingade sig ofantliga köpe-
skillingar, hvilka med hvarje dag blefvo allt högre. Slut-
ligen brast bubblan. Det blef svåra tider i Skandinavien
och timmerspekulanterne fingo lära sig, att det åtmin-
stone för närvarande fans en gräns för prisstegringen.

Då jag en dag inträdde i en stuga, der tyfus hållit
sitt intåg, möttes jag af en bedröflig anblick. Ett af
barnen, en ungefär tio år gammal flicka, höll på att ut-
andas sin sista suck i moderns armar och just då jag-
steg fram, utslocknade lifsgnistan. Modern smekte sitt
barn samt for med handen genom dess ljusa, silkeslena
hår, och som nacken ännu icke stelnat, rörde sig hufvu-
det sakta dervid. Småningom upphörde denna rörelse
och den arma kvinnan förstod då, att hennes barn var
dödt. Ehuru hon icke fålde en tår, såg man huru djup
hennes sorg öfver förlusten var. Till råga på olyckan
var en annan dotter, som låg i en säng tätt bredvid, an-
gripen af samma sjukdom. Hon såg så blek ut, att det
tycktes som om hon snart skulle följa sin bortgångna
syster. Leendet försvann från mina läppar i samma ögon-
blick jag trädde öfver tröskeln.

"Har doktorn varit här?"
"Ja, och han gaf mig ett recept, men det har icke

hjelpt."
"Har han äfven varit här och sett det andra barnet?"
"Nej."
"Hvarför har ni icke skickat efter honom?"
"Jag är så fattig", svarade hon.
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Jag kom ihåg, att jag bland mina saker hade litet
medikamenter, som min högt värderade, nu bortgångne
vän, doktor F. L. Harris, då han vid min afresa från
Amerika skakade hand med mig om bord på ångbåten,
gaf mig med orden: "sköt dig nu, min gosse!"

"Jag skall komma tillbaka", sade jag, "med litet läke-
medel åt den andra flickan, hvars lif jag hoppas skall
räddas, så att hon kan blifva er ett stöd på er ålderdom."

De läkemedel, jag gaf, hade den mest välgörande
verkan och innan jag lemnade länet var barnet till—-
frisknadt.
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13 KAPITLET.
Landskapen söder om Vesterbotten. — Ångermanland. — Örnsköldsvik.

— En romantisk kust. — Hernösand. — Afresa från Hernösand. —

Landtbruksskolan vid Nordvik. — Vackra bygnader. — Lärjungarhes
bostad. — Gästfritt mottagande. — En middag. — Värdinnan. — Fol-
kets ärlighet. — Växtligheten. — Äppleträd. — Nora by. — Tem-
peraturvexling. — Presterne i Sverige. — Färd uppför Ångerman-
älfven. — En präktig gård. — En stor hässja. — Smörtillverkning.
— Harmånger. — Sockenkyrkan. — Grafskrifter på kyrkogården. —

. Egendomlig fattigförsörjning. — En begrafning i Njutånger.

O] ööder om Vesterbotten ligga mellan 61° och 64° n.
&; ° lat, landskapen Ångermanland, Medelpad och Hel-

**y singland. De äro uppfylda af härliga sjöar och
alfvar samt på stora sträckor öfvertäckta med skog.

En mängd vikar och fjärdar skära in i kusten och på
-dessas stränder äro nära öppna hafvet åtskilliga pittore-
ska städer och byar belägna. Sedan vi ströfvat omkring

o i dalarne och skogarne samt besökt byarne och gårdarne,
skola vi ännu en gång från haf till haf fara tvärs öfver
den skandinaviska halfön samt se till, hurudan växtlig-
heten i dessa nejder ter sig i jemförelse med den längre
norr ut förekommande.

Ångermanland är ett naturskönt landskap med många
ovanligt fruktbara dalar. Genom hela provinsen flyter
Angermanälfven, hvilken är såväl Norrlands som hela det
öfriga Sveriges djupaste flod och kan befaras af ångbåtar
till Nyland, d. v. s. en sträcka af 95 kilometer, samt af
smärre båtar till Holm, som ligger 50 kilometer längre
uppåt.

Den nordligaste platsen af någon betydenhet på Ån-
germanlands kust är den af höjder omgifna köpingen
Örnsköldsvik, som ligger vid änden af en fjord på 63°
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15 n. lat. och eger en folkmängd af 600 personer. Hu-
sen vid hufvudgatan äro stora och bekväma och ett par
stycken hålla till och med 45 meter i längd samt 14
meter i bredd. De flesta hvila på släthuggen granitfot
och äro målade med röd eller ljusgul färg. I staden fin-
nas flera väl försedda bodar, en telegrafstation, ett hotell
samt en liten offentlig trädgård.

Kusten, som mellan Örnsköldsvik och Sundsvall är
den högsta i Sverige, blir vackrare ju längre söder ut
man kommer från nyssnämda köping och längs den
samma ligga en mängd öar strödda, af hvilka de förnäm-
sta äro Norra och Södra Ulfö, som bebos af några hundra
fiskare.

Landskapets förnämsta stad och hamn är Hernösand,
som ligger på 62° 36' n. lat. på ön Hemö. Staden,
som är vackert belägen på en bergsluttning, eger en be-
folkning af 4,700 personer och har några prydliga byg-
nader. Den är säte för en landshöfding och en biskop
och dess läge vid Ångermanälfvens mynning förlänar den
vigt som afförsplats.

Icke långt från Hernösand ligger Nordviks landt-
bruksskola, till hvilken jag 28 Augusti for på en liten
ångbåt. Morgonen var härlig, icke en krusning syntes på
vattnet och luften hade denna egendomliga renhet och
friskhet, som bringar nya krafter åt den trötte och hälsa
åt den sjuke. Det var nödvändigt att hafva på sig en
lätt öfverrock, ty termometern visade på däck endast
11 2/3°- Efter något mera än en timmes färd steg jag i
land och träffade skolans föreståndare, som väntade på
oss. Vi foro genom en täck trakt på en förträfflig, ut-
efter fjärden löpande väg. En lätt, sval vind, mättad
med skogs- och blomster-doft blåste. Fåglar och fjärilar
flögo omkring och klara bäckar dansade sorlande förbi oss
på sin färd mot hafvet. Vägen kantades på båda sidor
af kort gräs, i hvilket fullt med blommande lejontänder
stodo. Vi foro uppför och nedför den ena höjden efter
den andra och allt som vi färdades framåt visade sig efter
hvartannat fjärdar, öar, fartyg, skogar, gårdar, ängar och
åkerfält för våra blickar.
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Skolan vid Nordvik är äldre än den af mig förut
beskrifna skolan vid Ytter-Tafle. Hon ligger i en långt
bördigare och mera bebodd trakt, hvarför undervisningen
i trädgårdsskötsel medför rikare praktiska frukter. De
odlingsförsök, som här anstäldes med olika sädesslag, lem-
nade ock på grund af det sydligare läget bättre resultat.

Uthusen voro förträffliga, Bland de samma fans en
ofantligt stor, omkring 60 meter lång och i förhållande
dertill bred bygnad, i hvilken kreaturen inrymdes. En
långs båsen gående ränna mottog spillningen, hvilken
sorgfälligt tillvaratogs och fördes till ett närbeläget lider,
der den skyddades för regn. I bygnaden är äfven ett
stort utrymme anslaget åt vagnar, kärror, plogar och an-
dra landtbruksredskap. Bakom den samma stod säden i
stack.

Lärjungarne voro här liksom vid Ytter-Tafle tolf
stycken. Deras bostad innehöll ett kök, en matsal, ett
undervisningsrum samt sofrum, och i alla dessa lägen-
heter rådde en utomordentlig snygghet. Middag åts
klockan 12. Jag iakttog att lärjungarne, som voro fri-
ska, kraftige unge män med solbrända ansigten, skrefvo
bättre än lärjungarne vid den skola jag förut sett och
att de egde säkrare underbygnad. Allt efter som jag kom
längre söder ut till rikare trakter, märkte jag att förhål-
landet i detta afseende blef bättre och bättre. Desse
unge män förberedde sig genom läsning, arbete och flit
till sitt blifvande ädla yrke som landtbrukare. De ville
höja åkerbruket till en högre ståndpunkt och hålla jemna
steg med framåtskridandet.

På stället furmos endast sexton kor, men afveln för-
bättrades hastigt så väl till utseende som duglighet. En
ko hade ett år mjölkat 1,200 liter, som i medeltal lem-
nat 425 gram smör på 40 liter. Öfver den mängd mjölk,
hvarje ko lemnade, fördes noggrann räkning, i synnerhet
för att se huru mycket mera och huru mycket bättre
mjölk och smör, som erhölls, då kon var af korsad ras.

Vi inbjödos till hvad värden kallade en landtlig
middag, hvilken var i viss mån olik dem jag förut bevi-
stat. En stor blomsterbukett stod midt på bordet och kring
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smöret voro vackra blommor lagda. På ena änden stod
en silfverskål med strösocker och på den andra en enkel
porslinsskål med utsökt grädde samt en silfverställning,
som uppbar ett kristallfat, fyldt med nyss i trädgården
plockade hallon. Under måltiden, som var en förening af
smörgåsbord och middag på samma bord, åt man hufvud-
sakligen stående. Sedan vi tagit för oss af de rätter,
som utgjorde smörgåsbordet, serverades en utmärkt grön-
sakssoppa. Då jag ätit denna, tog jag mig liksom de
öfriga af sällskapet hallon och grädde. Jag trodde att
vi kommit till deserten och att middagen nu var slut,
men till min öfverraskning inbars en ny rätt, nämligen
tjäder, hvarefter kom en pudding. Dryckerna voro mjölk
och öl.

Värdinnan, som var tämligen lång och hade ljust
hår, milda blå ögon, samt ljus hy, bar en ljus höghalsad
klädning af tryckt tyg, hvilken var försedd med svarta
garneringar och så tätt åtsittande som en handske. Hon
hade icke på sig några andra prydnader än ett svart
sammetsband, som satt omkring halsen och sammanhölls
af en guldbrosch, samt en spetskrage. Ett svart silkesnät,
genom hvars mörka maskor håret syntes ännu ljusare, full-
bordade toaletten. Hon vände hela sin uppmärksamhet
till sina gäster och nödgade dem med mild röst och en
förtjusande enkelhet i sitt sätt att taga för sig de bästa
bitarna. Hon biträddes i serveringen af två tjensteflickor.

Öfverallt får den resande se bevis på folkets ärlighet.
Ehuru huset låg vid landsvägen, syntes ingen menniska
till, då jag anlände till stället; alla befunno sig nämligen
ute på åkem. Dörrarne stodo på vid gafvel och i sof-
rummen hängde fickur på väggarna. Öfver lärjungames
sängar sutto porträtt af deras fäder, mödrar, systrar, fäst-
mör och vänner.

Växtligheten var härstädes tydligen långt kraftigare
än längre norr ut. Ehuru stället endast låg 130 kilome-
ter söder om Umeå, furmos i försöksträdgårdarne flera
äppleträd, som således växte ungefår på 62° 40 n. lat,,
d. v. s. högst mot norr af alla äppleträd i Sverige. Fruk-
ten var visserligen liten, men på några af träden, som
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ännu voro unga, förekom den i sådan mängd, att de nä-
stan dignade under den samma. Detta härdiga äppleslag
är infördt från Ryssland och håller på att acklimatiseras
i denna del af Sverige. Sannolikt skulle det trifvas för-
träffligt i norra delen af Förenta staterna. Flera körs-
bärsträd, som buro mogna bär, furmos. Krusbären höllo
på att mogna, trädgårdssmultronen voro präktiga och grön-
sakerna mycket längre komna än dem jag förut sett.
Hvete och lin odlades härstädes, och af det sistnämda
egde utförsel rum. I denna trakt uppföddes en ras stora
hästar, som användas vid bryggerier.

På eftermiddagen foro vi till Nora by, som ligger
ungefär 5 kilometer från Nordvik. Vi togo af från stora
landsvägen och passerade genom en dal, i hvilken en stor
mängd gårdar lågo strödda öfverallt och der en liten å
förhöjde landskapets skönhet. Flera rika fält med korn
och lin utbredde sig för våra blickar. Det sistnämda
odlas häruppe i stor skala, emedan bondhustrurna af det
samma väfva allt linne som behöfves för familjens och
hushållets räkning. Folket var sysselsatt med att skära
kornet, som af pojkar och flickor hopbands i kärfvar.
De stora snöplogarne, som lågo utefter vägkanterna, på-
minde oss om att vintern inom kort skulle förläna ett
helt annat utseende åt denna leende natur. Förändrin-
gen blef ock i sjelfva verket så stor, att jag icke igen-
kände trakten, då jag vid ett senare tillfälle for genom
den samma på färd mot norden, hvarför jag äfven kom
att resa förbi landtbruksskolan utan att stanna vid denna
för att aflägga ett tacksamhetsbesök hos dem, som visat
mig så mycken vänlighet.

Vår färd slutade vid den lilla Norasjön. Bredvid
den samma lågo kyrkan och prestgården och längre bort
var skollärarens bostad belägen. Det rödmålade skolhuset
låg bredvid vägen och trettio eller fyrtio träskjul voro
uppförda tätt bredvid hvarandra för att lemna hästarne
skydd mot. vinterstormarne och yrvädren, medan folket
var i kyrkan.

Jag öfverraskades af den stora vexling, som egde
rum i luftens värme. Emellanåt var det varmt, hvarpå
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en kall luftström följde, som i sin tur åter aflöstes af en
varm. Vädret blef kyligare. Klockan sju e. m. visade
termometern 10°, klockan åtta B°, och klockan tio 6 2/3G,
och detta ehuru det på eftermiddagen hade varit 15° i
skuggan och 45 x/2

° i solen.
På aftonen förenade sig kyrkoherden i Nora med

oss och hans ankomst var kärkommen för alla. Det är
ett af de för de svenska presterne kännetecknande dragen,
att de deltaga i sina församlingsbors nöjen, bevista deras
samkväm och åskåda deras enkla danser. Man ser ofta
presten med gladt och leende ansigte betrakta hur hans
muntra och belåtna hjord roar sig och han anses icke
sällan fullkomligt som medlem af familjen. Jag var all-
tid road af att se dylika scener, ty det var tydligt att
denna prostens innerliga beröring med folket utöfvade ett
helsosamt inflytande på båda parterna — på det senare
genom det återhållande band som lades på dess uppträ-
dande och på den förre genom den kännedom han för-
värfvade sig om menniskonaturen, hvilken kännedom in-
gen kan ernå, som ej är fullt genomträngd af humanitet.

Jag lemnade Nordvik och kom efter tre kvarts tim-
mes fård till Hornön, der vi foro öfver alfven, hvarefter
vi togo biljett på ångaren, som går uppför Ångerman-
älfven. Landet blef allt naturskönare ju längre vi kommo
uppåt alfven, på hvars terrassformiga, af alluvialjord bil-
dade stränder en mängd gårdar lågo. På eftermiddagen
kommo vi till Holm, den längst upp belägna punkt, dit
ångbåtar gå. Frost hade derstädes inträffat tre nätter
å rad.

Icke långt från landningsplatsen ligger på venstra
stranden en af Ångermanlands största egendomar, hvars
artige egare väntade på oss och inbjöd mig att blifva
hans gäst. Huset, som bestod af två våningar, var om-
kring 30 meter långt och 12 meter bredt samt hade ett
slags mansardtak. På denna egendom furmos ungefår 280
hektar brukad jord och det sädesslag, som hufvudsakligast
derstädes odlades, var korn.

På en strax bredvid liggande holme, som omfattade
60 hektar betesmark och skog, hade en staten tillhörig
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kreaturshjord släpts vall för sommaren. Djuren tycktes
blifva öfverlyckliga, då vi kommo till dem, samt sprungo
oss till mötes; till och med getterna och fåren visade sin
glädje. Kreaturen på de skandinaviska gårdarne äro all-
tid mycket tama, hvilket kommer sig deraf, att de be-
handlas och omhuldas på ömmaste sätt.

På egendomen furmos aderton uthusbygnader, hvilka
till förekommande af eldfara voro uppförda på afstånd
från hvarandra, något som i Amerika skulle hafva kostat
betydligt med penningar. En af hässjorna, hvars storlek
stod i förhållande till den betydliga skörd som hvarje år
erhölls härstädes, var den största jag någonsin sett. Hon
var 53 meter lång och betydligt hög. Icke långt från
henne stod en annan, som var 32 meter lång, 12 meter
bred och 9 meter hög. Hon hade elfva tvärbalkar, som
uppburos af tjugo lodrätt stälda stänger, och midt i henne
fans en stor, öppen plats, på hvilken säden tröskades.
Detta var den första gård, så långt norr ut, vid hvilken
jag såg en iskällare. Isen användes dock icke uteslutande
till den finare matlagningen utan begagnades äfven för
mejeribehof. Kärlen, som innehålla mjölken, nedsättas
nämligen i vatten, hvilket genom ilagd is hålles vid en
likformig temperatur af 5 l/2°. Detta sätt anses vara
fördelaktigare än att ställa mjölkkärlen i rinnande vatten
eller i kallt rum, emedan grädden aldrig surnar och smö-
ret blir långt bättre. Det användes ock numera vid
många gårdar, der mejerier finnas.

Sedan jag sett mig omkring i Ångermanland och
Medelpad, reste jag till Helsingland, utefter hvars ku-
ster jag for både till lands och vatten och der jag till-
bragte någon tid på de trefliga gårdarne. Landskapets
två förnämsta städer äro Hudiksvall, en sjöstad, som ligger
på 61° 50' n. lat. vid yttersta änden af en fjärd och eger
3,700 invånare, samt Söderhamn, som har en befolkning af
6,200 personer och ligger på 61° 25' n. lat. icke långt från
den bland Härjeådalens berg upprinnande Ljusne alfs ut-
lopp. Stora skogar, träsk och moras, förekomma i stor
mängd i detta landskap, af hvars invånare en del i det



HARMÅNGERS KYRKA. 207

inre härstammar från finnar. En landsväg går genom
denna provins och Härjeådalen till Röras i Norge.

En afton, medan jag reste härstädes, stannade jag i
det nära hafvet belägna Harmånger vid ett ställe, hvars
bygnader omslöto en fyrkantig gård, till hvilken man
kom genom en täckt portgång. På min fråga om jag
kunde få härberge här under några dagar, erhöll jag ja-
kande svar, hvarefter en tjensteflicka följde mig uppför
trappan till ett af gästrummen. Sedan jag intagit en en-
kel måltid, gick jag till prestgården, der jag vänligt mot-
togs af kyrkoherden, som höll på att läsa med nattvards-
barnen. Det var en förträfflig man och han ville nöd-
vändigt att jag allt som oftast skulle intaga mina målti-
der hos honom och hans familj. Då vi gingo för att
bese kyrkan, tog han kyrknyckeln med sig. Nycklame
— i synnerhet kyrknycklarne — äro härstädes alltid
mycket stora och låsen i kyrkorna äro ofta betydligt
gamla, Den ifrågavarande nyckeln var minst en tredje-
dels meter lång och så grof att man, om man filat ett
fånghål på den samma, skulle hafva fått sig en präktig
och ansenligt stor pistol.

Harmångers gamla kyrka var uppförd af ohuggna
stenar af olika storlek och stod som vanligt midt på
kyrkogården, hvilken omslöts af en stenmur. Strax bred-
vid kyrkan stod tornet, som var 7 meter i kvadrat och
hvars af olika stora stenar uppförda, särdeles tjocka murar
voro alldeles släta på utsidan, men på insidan skrofliga och
ojemna. Ingen kunde lemna någon upplysning om hvem
som bygt det samma, men kyrkoherden sade, att det var
en lemning från hednatiden och då sannolikt varit ett-
offerställe. Genom en besynnerlig portal kom man in i
byghadens inre.

Jag gick omkring bland grafvarne och läste gräv-
skrifterna, hvilka lemnade talande bevis på befolkningens
enkla och starka tro. Här ett par exempel:

"Farväl! nu vill jag sofva och lefva i fridens hem!"
"I 4ina barmhertiga händer anbefaller jag mig. Nu kan jag gå

bort från sorg, fåfänglighet och nöd och för evigt blifva hos dig, Jesus
Kristus."
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Altaret är gammalt och förfårdigadt af trä samt må-
ladt och förgyldt, Öfver det samma sitter en målning,
som framställer en engel med knäpta händer och gyllene
hår. Han omgifves af moln och öfverst på dessa ligger
ett lam, som håller ett kors. Den nedre delen af engelns
kropp är delvis dold bakom en nedströmmande ljusflod.
På högra sidan finnes i full kroppsstorlek en afbildning
af frälsaren, som har förskräckliga sår i sin sida och i
sin hand håller ett par vågskålar; i den ena af dessa
ligger ett blödande hjerta och i den andra ett svärd. På
högra sidan är en kvinlig figur framstäld, hvilken i ena
handen håller ett kors och i den andra en bibel; mot
nedra änden af det förstnämda ligger ett ankare lutadt.
Under kvinnans fot står ett barn, föreställande okunnig-
heten, och strax bredvid ligger en omstjelpt kruka med
guldmynt, öfver ett af fönstren sitter en kerub med en
krona och en trumpet och öfver ett annat en dylik med
en palmkvist och en trumpet, Åfven finnes i kyrkan en
ohygglig framställning af den korsfäste Kristus, hvars
kropp är alldeles öfverhöljd med blod. Alla dessa mål-
ningar äro äldre än reformationen, men predikstolen här-
leder sig från nyare tid. Framför altaret stå ett par
gamla grafvårdar; på den ena af dessa läses årtalet
MDC: XXII. och på den andra 1669— 1691 jemte la-
tinska inskrifter.

I denna trakt bar folket gamla skandinaviska namn,
såsom Erik, Karin, Brita, Olof, Lars, Ingrid (Inger), hvilka
längre norr ut förekommo ytterst sällan.

Denna församlings fattige försörjas på ett egendom-
ligt sätt. Medan jag en dag satt och sprakade ien gård,
inträdde en gammal man, som hade på sig en ny drägt
och på hufvudet bar en hög, fin hatt. Man bad honom
sitta ned. Jag kunde knappast tro mina öron, då man
på min fråga, hvem han vore, hviskande svarade att det
var ett fattighjon. I somliga församlingar, der det blott
finnes mycket få fattiga, tycker folket det vara bäst att
icke hafva något fattighus. I dessa församlingar får der-
för hvar och en, som behöfver komma i åtnjutande af all-
mänt understöd, tillbringa sex dagar på hvarje gård i sock-
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nen, sedan han vid häradstinget bevisat att han är för
gammal eller oduglig att arbeta. Det förvånade mig att
se, huru vänligt de behandlades. De fingo en god säng
samt bättre mat än den som husets eget folk vanligen
åt och på många ställen bemöttes de som om de varit
främmande, hvilka kommit på besök. De omhuldas på
bästa sätt, ty det skulle vara en stor skam, om det ryk-
tet komme ut, att hemmansegaren den och den är elak
niot de fattige. Emellanåt händer det, att en person icke
är i stånd att fullkomligt försörja sig till följd af att
han är litet fjollig eller af någon annan orsak. Veder-
börande i socknen öfverenskomma då med några bönder,
att han mot en viss årlig summa skall få vistas hos dem
och de bestämma äfven hvad arbete han skall förrätta.
Detta består merendels i att valla kor eller får, spänta
ved, bära vatten eller i andra små sysslor. Der detta
system användes, tror man att det är mindre sedeförderf-
vande än att hafva fattighus, men det medför stundom
stora ölägenheter. Så såg jag vid ett tillfälle en gubbe
som var så gammal och slö, att han liknade ett djur i
snuskighet och orsakade den familj, hvars tur det var
att hafva honom hos sig, stora obehag.

Litet längre norr ut ligger Jättendals natursköna
socken.

En söndagsmorgon, då jag kom till Njutångers kyrka,
stod strax utanför ingången till kyrkogården en kista, i
hvilken liket af ett barn låg. Locket hade ännu icke på-
skrufvats för att grannar och vänner skulle kunna kasta
en sista blick på den aflidna, hvilken i bokstaflig mening
låg inbäddad i blommor. Strax bredvid stodo ien grupp
några flickor och kvinnor, som voro svartklädda och buro
hvita förkläden, manschetter och kragar. Det var de när-

maste anförvandterna och drägten utgjorde ett yttre bevis
på djup sorg. Likbärarne — några unga gossar — buro
kring öfverarmen hvita band och ett par karlar hade små
blombuketter i knapphålen. Efter en liten stund kom
kyrkoherden i sin embetsdrägt, hvarpå sjelfva begrafnin-
gen egde rum. På ena sidan om grafven stodo de sör-
jande karlame och på den andra kvinnorna. Vid början
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af akten kastade presten tre skoflar jord på kistan och
gick efter begrafningens slut in i kyrkan för att förrätta
gudstjensten.

Lin odlas allmänt så väl i Helsingland som i de
ofri ga norrländska landskapen och kvinnorna äro der myc-
ket skickliga i väfnad. Främlingen fröjdas af att se den
husliga flit, som utvecklas i många bondgårdar, och han
påminnes dervid lifligt om förgångna, enkla tider i sitt
eget fosterland.

Jag besökte en dag en gård och kom in i ett stort
rum, der två gammalmodiga väfstolar af ett sedan nians-

åldrar till baka brukligt slag stodo. Vid den ena satt en
af husets döttrar och väfde lärft. På en stol bredvid henne
låg en stor rulle fint ylletyg, som en af hennes systrar
väft för familjens räkning. Hon var mycket skicklig och
kunde väfva sju meter om dagen. Vid den andra väf-
stolen satt modern och höll på att förfärdiga vadmal till
vinterkläder åt sin man och sina söner, som skulle hafva
nya drägter till julen. Två af de yngre systrarne voro
sysselsatta med att spinna och tjensteflickan kardade ull.

Vi lemna nu Helsingland och begifva oss till Jämt-
land samt derifrån till Norge.
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14.KAPITLET.
Från Östersund till Norge. — Boningshusen på de jämtländska gårdarne.

— Naturen. — En boskapshjord. — Östersund. — En förtroendefull
värdinna. — Frösö. — Dödgräfvare. — Afresa från Östersund. —

Oändliga skogar. — Villebråd. — En förståndig häst. — Åreskutan.
— Norska gränsen. — Nedstigande mot hafvet. — Härligt landskap.
— En gammal gård. — Levanger. — En bördig trakt. — Trondhjem.

Aå^W "^

!► rån Botniska viken gå flera vägar vester ut till
61 _%? Östersund i Jämtland och leda derifrån till de vid
S^s/* norska kusten belägna städerna Levanger och Trond-
j hjem. De gå sålunda tvärs öfver den skandinaviska

och sammanbinda haf med haf. Till Östersund
reser man från Hudiksvall genom hela Helsingland, från
Sundsvall genom hela Medelpad samt från Hernösand ut-

v efter Ångermanälfven och öfver Indalsälfven.
Den genaste vägen är den som går från Sundsvall,

från hvilken stad afståndet till Trondhjem utgör mer än
800 kilometer. Den är dock i början sandig och besvär-
lig. Den naturskönaste vägen åter är den som leder
från Hernösand utefter Ångermanälfven. Inom kort är
en jernvägslinie mellan Sundsvall och Trondhjem får-
digbygd.

Jag afreste från Holm och anlände, efter att hafva
genomfarit en fager trakt, 29 Augusti till Sollefteå by,
der jag fick mig natthärberge i en särdeles treflig gård.
Marknad hålles på denna plats två gånger om året. Un-
der hela vägen från kusten hade jag iakttagit, att råg-
odlades mera allmänt än korn. Båda sädesslagen tycktes
mogna ungefär samtidigt. Hafren var försenad och be-
höfde tio dagars längre tid än vanligt att blifva fårdig, ty
sommaren hade varit kall. Vinbären voro mogna och
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morötterna, rofvorna, betorna och ärterna sågo präk-
tiga ut.

På en särdeles förträfflig väg anlände jag från Ånger-
manälfven till den på Indalsälfvens strand liggande byn
Fors. Emedan säden i denna trakt torkas och stackas på
öppna fältet såg man icke till några hässjor. Höstrågen
var skuren, kornet höll just på att falla för skördemän-
nens liar och hafren var nära sin mognad. Vid stranden
lågo åkrar, bevuxna med hampa, af hvilken växt garn till
fisknät och tåg snos. Potatis förekom i stor mängd och vid
hvarje gård fans en humleplantering, emedan bönderne
sjelfve brygga sitt öl. Ofantliga block lågo strödda öfver
marken. Några af husen voro hvita, men de flesta röd-
strukna med hvita fönsterlister och knutar och med hvit
taklist,

Byarne äro belägna på de ställen, der jorden är bör-
dig, och ängarne samt de yppiga, böljande fälten göra ett
desto angenämare intryck, som de esomoftast ligga långt
åtskilda från hvarandra genom stora sträckor stenuppfyld
eller skogbevuxen mark. De välmående böndernas hus i
södra Ångermanland och Jämtland äro utomordentligt
snygga. På många gårdar finnas två boningshus, af hvilka
det ena begagnas om sommaren och det andra om vin-
tern, "så att det ena hinner hvila sig", såsom folket ibland
skrattande sade. I det huset, som för tillfället icke bebos
af familjen, hålles likväl allting ständigt i bästa skick.

Landskapet företedde en oupphörligt vexlande tafla
af intagande, odlade bygder, tysta, ensliga skogar, leende
sjöar samt dystra moras, och då och då såg man en skymt
af en hvitskuinmande alf, som rusade fram öfver klipporna
och stenarne i dess väg.

De kalla nätterna, under hvilka det blott var 5 1/2°,
visade att sommaren var slut, ehuru solen på dagen
sken varmt och termometern klockan 1,30 e. ni. ofta vi-
sade 20° i skuggan. Svalorna började samla sig för sin
flyttning till södern och boskapen kom hem från Norge.

Vi mötte en hjord på ungefär 200 kor och i spet-
sen gick en flicka, som med gälla rop oupphörligt manade
på dem. Ett litet stycke bakefter kommo tolf hästar,
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som framdrefvos af en karl. En af dem vände om och
följde oss trots våra försök att hindra honom derifrån.
Vi måste slutligen stanna och bedja en mötande karl taga
honom med sig. Derefter träffade vi på en flock får,
som gjorde helt om så snart de fingo sigte på vår häst
och skyndsamt sprungo tillbaka till gumman, som var
deras vakterska. Hon hade i handen en strumpa, på
hvilken hon stickade allt under det hon gick, men hon
upphörde med detta arbete för att lugna de uppskrämda
djuren och med vänligt tal sökte hon få dem att hålla
sig stilla, medan vi foro förbi.

Vägen gick nu långa sträckor genom skog. Går-
darne voro färre och jorden magrare än förut. Några
af gästgifvargårdarne voro mycket snygga och trefliga,
men maten på de samma var af enklaste beskaffen-
het. Vid en af dessa skjutsstationer var helgdagsstu-
gan tapetserad med blå tapeter; gardinerna voro af snö-
hvitt musslin och i rummet furmos två soffor, en gung-
stol, en byrå, ett bord, som stod midt på golfvet, ett
porträtt af kung Karl och en liten tafla på hvilken går-
den var afbildad. Strax bredvid låg ett sofrum, hvars
möbler voro förfärdigade af granträ samt så fint och vac-
kert polerade, att det nästan såg ut som om de varit af
atlasträ. Ett par stakar af glas, i hvilka vaxljus voro
isatta, stodo på ömse sidor om spegeln och golfvet var
rent och fint. Golfvet i matrummet bestod af granplan-
kor och var delvis täckt med hemmaväfda, ungefär 60
cm. breda mattor, som lågo tvärs öfver golfvet i hela
dess längd och stucko af mot de mellanliggande nakna
ytorna, hvilka omöjligt kunnat vara renare och hvitare.

Den sista Augusti såg jag 80 eller 90 meter nedan-
för mig Storsjön utbreda sig för mina blickar. Solen
var nära sin nedgång och dess sista strålar kastade sitt
guld på höjder och skogar. Sjöns stränder voro i dub-
belt mått förgylda, ty på de samma vaggade mogna
skördar. Några segel syntes sväfva på vattenytan och en
liten ångbåt plöjde vågorna.

På östra stranden ligger på 63° 24' n. lat. staden
Östersund. Stjernorna började redan att tindra, då jag
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körde in på dess gator. Jag kunde omöjligen erhålla
något rum i hotellet, ty detta var fullt af resande, som
kommit till staden för att bevista ett jernvägsmöte. Man
visade mycken ifver och hänförelse under det sistnämda, ty
det var fråga om en bana tvärs öfver halfön mellan Sunds-
vall och Trondhjem och den föreslagna linien skulle gå
genom hjertat af Jämtland, hvarigenom landskapets ut-
veckling skulle främjas.

Hotellvärden skaffade mig rum i ett närbeläget hus,
der det enda obehag, jag rönte, var det allt för stora för-
troende värdinnan visade. För att ådagalägga huru obe-
gränsad lit hon satte till sin gäst, företog hon sig näm-
ligen att göra en liten utställning af alla sina små dyr-
barheter, så att jag på aftonen, då jag tog mitt trefliga-
rum i besittning, fann hennes guldörhängen, ringar, ur,
broscher och åtskilliga andra värdefullare saker ligga i
en liten skål, som stod framstäld på byrån, hvars lådor
hon för öfrigt ej läst. Hon hyste med ett ord fullt för-
troende för mig. Detta var nu visserligen godt och väl,
men icke desto mindre kände jag mig orolig, ty det var
ju omöjligt att veta, om icke någon af tjenstefolket eller
någon annan person kunde begå tillgrepp, för hvilket jag
sedan skulle komina att misstänkas. Två eller tre gånger
under de dagar jag bodde hos henne, kastade den goda
kvinnan forskande blickar på mig, hvilka kommo mig att
tro, att någonting blifvit stulet och att hon hyste miss-
tankar mot mig. Det var dock endast inbillning. Här
i landet är det icke vanligt att läsa in sina saker, och
ingen tjenare skulle stanna kvar i ett hus, der man ej
hyste full tilltro till honom. När jag reste min väg,
bad jag min värdinna se efter att ingenting* saknades.
Det dröjer tämligen länge innan den, som bott i en stor
stad, blir van vid sådana oförderfvade menniskors ärlig-
het, Jag har ofta sett i svenska och norska städer, huru
nyckeln hängde på en spik utanför dörren till lägenhe-
terna, då ingen enda af dem, som bodde i de samma,
var hemma. Till och med när fariiiljen var bortrest,
hade man lemnat den der för att grannarne skulle kunna
komma in, i fall det vore nödvändigt.
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Två dagar sedan jag anländt till staden fick jag mig
tillsändt med posten ett blyertsstift af guld, som jag i
brådskan lemnat kvar på hotellet i Hernösand. Jag hade
knappast rest från sistnämda stad innan jag märkte min
förlust, och jag var fullt säker på, att jag aldrig skulle få
återse det förlorade föremålet. Då jag talade med min
följeslage om denna sak, sade han lugnt: "Vi skola
skrifva till Hernösand och bedja, att blyertsstiftet skickas
till er på Östersund." Det föll honom icke in att någon
skulle kunna tillegna sig min egendom och utgången vi-
sade, att han hade fullkomligt rätt.

Folket i Jämtland har icke någon särskild, egendom-
lig drägt, men några bland flickorna buro ett slags tur-
ban, hvilken klädde somliga ansigten särdeles väl, såsom
fies af nedanstående teckningar.

JÄMTLANDSFLICKOR,

Landshöfdingen gaf' middag för jernvägsmötet och
jag inbjöds till den samma, Gästernas antal var trettio
och man åt gående. Värdinnan skötte sina pligter med
förekommande artighet och okonstladt behag. På aftonen
var supé med dans och musik. De spelande utgjordes af
landshöfdingen sjelf, som var en lidelsefull älskare och
god utöfvare af musik, samt af tre bland hans vänner,
och instrumenten voro tre violer och en violoncell. Vär-
dinnan och en af hennes väninnor ackompanjerade på
piano. Till följd af den belefvenhet, som är utmärkande
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för svenskarne, höllo sig alla fullkomligt tysta medan
musiken pågick. Senare serverades förfriskningar i träd-
gården, hvilken var upplyst med kulörta lyktor, och kö-
rer afsjöngos der i fria luften. Då vi begåfvo oss till-
baka in i huset, gick landshöfdingen i spetsen för skaran
och alla sjöngo. Aftonen slutade med bal, under hvilken
den mest omtyckta dansen var den lifliga svenska valsen.

Landshöfdingen och hans fru voro uppmärksamma
mot alla. Ingen af de närvarande visade någon krypande
artighet, men hvar och en var höflig och förekommande.
Ej heller uppträdde någon högdraget på grund af sin mi-
litära eller embetsmanna-rang, sin börd, lärdom eller rike-
dom. Fans någon böjelse hos en eller annan att göra
detta, dolde han den dock omsorgsfullt, ty bildning och
medfödd belefvenhet hindrade honom att låta fåfängan
träda i dagen.

Storsjön, som ligger 390 meter öfver Botniska vi-
kens yta och nästan midt i landskapet, är med sina ka-
raktäriska omgifningar ett högligen naturskönt vattendrag
och en af Sveriges vackraste sjöar.

Alldeles bredvid Östersund ligger den täcka Frösön,
som höjer sig 150 meter öfver sjöns yta och förbindes
med fastlandet genom en 385 meter lång bro. Vid denna
finnes en runsten, på hvilken står inristadt: "Upprest till
minnet af Ostmadur, Gudfasts son, som först kristnade
Jämtland". Frösö kyrka, som ligger på öns högsta del,
är uppförd af sten samt en af de äldsta kyrkor i Sverige.
Vid ingången äro murarne omkring 2 3/4 meter tjocka och
vid fönstren 2 eller 2 1/3 meter. Strax bredvid står en
klockstapel af trä och templet omgifves af en kyrkogård.
Som det var lördag hade anförvandter och vänner enligt
det vackra bruket i Sverige och Norge smyckat de af-
lidnas grafvar med blommor. På många bland de fatti-
gas grifter hade de efterlefvande, som icke hade några
andra blommor att gifva, lagt kransar och buketter af
vilda örter. De hade på morgonen eller under den
föregående aftonen timtals ströfvat i skog och mark för
att samla sin kärleksgärd och den del af kyrkogården,
som låg närmast vägen, såg nästan ut som en blomster-
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parterr. Under det jag gick från graf till graf och läste
inskrifterna, fäste jag min uppmärksamhet vid en af de
sistnämda, som tillkännagaf att der nere i jorden tre sy-
skon hvilado. Hon löd:

SYSKONEN
ARVID ERLAND BEHM.

Eödd den 17:de Maj 1855; död den l.ste Jan. 1858,

ARVID EMANUEL.
Född den 20:de Febr. 1861; död den l:ste Juni 1864

EMILIA VIRGINIA MARIA KRISTINA.
Född den 24:de Febr. 1863; död den 25:te Maj 1864.

FRÖSÖ KYRKA.

Lille Arvid Erland • hade, ännu icke tre år gammal,
dött just som året ingick. Emanuel hade gått till ro den
första Juni, d. v. s. vid den tid, då solen här börjar att
skina varmt, örterna att blomma och fåglarne att älska
och sjunga. Emilia insomnade vid sin moders bröst utan
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att kunna omtala livad hon lidit. Att de små ännu icke
hade blifvit glömda, utvisade de stora buketter, som lågo
på deras hviloplats. Fåglarne sjöngo, bin och fjärilar
flögo fram och till baka öfver grafvarne och hela naturen
]kg leende och glad. En sakta vind kom från sjösidan
och förde med sig hit till de dödes bo dofter från skog
och äng.

Jag hörde röster och ett ljud, som om någon hölle
på att gräfva, samt gick för den skull till den på andra
sidan kyrkan belägna delen af kyrkogården. Der såg det
helt annorlunda ut. Blommor förekommo ej i så stor
mängd, grafkullarne voro vanvårdade och höllo på att
sjunka i hop och längre bort furmos icke några blommor
alls. Här lågo de, som aflidit för länge, länge sedan och
nu voro glömda. Denna sida af kyrkogården var en full-
komlig motsats till den andra. Jag hörde åter igen lju-
det af spaden och fick syn på två dödgräfvare, som voro
sysselsatte med att gräfva en lång, bred och djup graf.
Denna var afsedd att rymma flera lik, emedan kyrko-
gården var full. Vid mina fötter lågo de multnande be-
nen efter en kvinna. Då jag såg på dem, sade jag tank-
fullt: "Kvinna, är detta allt hvad som återstår af din
skönhet? Hvar är nu dina tankars spegel, dina strå-
lande ögon, som förtaide din kärlek, din sorg, din vrede?
Hvar äro nu dessa leende läppar, som gåfvo sådana varma,
Ömma kyssar? Hvar är nu denna runda kind, som ge-
nom sin rodnad eller blekhet så tydligt förrådde hjertats
hemligheter? Kvinna, hvar äro dina mjuka händer, hvilkas
milda smekningar förjagade sorg, bekymmer och smärta?
Hvar är nu din intagande älskvärdhet, som gjorde starke
män svage inför dig? Aro dessa motbjudande kvarlefvor
allt som återstår? Hvarför har man oroat det läger, der
älskande hjertan en gång lade dig?" Det kom intet svar.
Allt var tyst. Det var ju de dödes stad!

Medlemmarne af en och samma familj begrafvas i
allmänhet på samma ställe. Kistan måste täckas af minst
1 2/3 meter jord och en liten kulle plägar utmärka grafven.
När kyrkogården är full, öppnas de gamla grafvarne' och
de i dem befintliga benen hopsamlas samt läggas i ben-
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huset, hvilken bygnad just är uppförd för att förvara de
samma. Jag har ibland sett dylika hus, som till en del
varit fylda af dylika menskliga kvarlefvor.

Fagrast te sig de härliga omgifningarne från den
nära kyrkan belägna Zetterströmska biblioteksbygnaden,
der man har den vidsträcktaste utsigt och hvarifrån tolf
kyrkor äro synliga. Jag stod en stund alldeles orörlig,
ty den tafla, som upprullade sig för blicken, var olik allt
hvad jag sett af svensk natur. Vester ut syntes i fjär-
ran de mjuka, dunkla ytterlinierna af några snöhöljda
berg; nedanför låg sjön, på hvars klara yta förtjusande,
med furor och granar bevuxna holmar summo; djupa vi-
kar och fjärdar skuro in i stränderna, höjder och träd
speglade sig i vattnet och der bakom stodo mörka sko-
gar. Stränderna sluttade sakta nedåt och öfverallt lågo
rödmålade gårdar bland grönskande ängar och gullgula fält.

Jämtland är ett bland de största af Sveriges inre
landskap och sträcker sig vester ut ända till norska
gränsen. I somliga trakter ligger det 180 till 600 me-
ter öfver hafvet. Ofta ser man så långt blicken kan
nå på alla håll och kanter endast en mörk, ståtlig massa
af träd, hvarmed höjd efter höjd är klädd ända till top-
pen, och det ligger någonting storslaget i det skådespel,
som dessa ofantliga, dystra skogssträckor erbjuda. Mot de
milliontals träden bilda de snöhvita molnen och den blå
himlen, som hvälfver sig der ofvan, en egendomlig motsats.

Många dalar äro särdeles bördiga och väl uppodlade,
men i de högre belägna trakterna finnas ofantliga sträckor
ofruktbar mark. I skogames djup vistas elgen (Cervus
alces), ' som är något mindre än den amerikanska elgen
(C. americanus) och ej har så stora horn som denne.
Vildrenen (Cervus tarandus) ströfvar omkring på de öds-
liga bergshöjderna. Järfvar (Gulo borealis), räfvar och
vargar hemsöka hjordarne. Björnar (Ursus arctos) finnas
i skogarne och döda årligen ett betydligt antal kreatur
och får samt ibland äfven hästar. De äro talrikast och
störst i Jämtland, Värmland, Dalarne och mellersta Norge,
samt uppnå i storlek nästan Klippbergens grå björn (U.
horribilis).
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På vikit finnes ymnig tillgång i många delar af
landskapet. Tjädern (Tetrao urogallus) får man se till
och med tätt bredvid landsvägen och han tycktes ej blifva
rädd hvarken för oss eller våra hästar. Han är den
största matnyttiga fågel, som finnes i Skandinaviens sko-
gar, och högst välsmakande, om han blir ordentligt stekt,
Han väger från fyra till sex kilogram eller deröfver. Om
vintern fångas han i Norrland med snaror i stort antal och
skickas till städerna. Orre (Tetrao tetrix), hjerpe (T. bona-
sia), dalripa (Jjagopus subalpina) och fjällripa (L. alpina)
förekomma härstädes äfven i stor mängd liksom i många
andra landskap. Rapphönan (Perdix cinerea) är deremot
sällsynt, Brockfågel (Charadrius apricarius) och beckasin
(Scolopax gallinago och S. major) förekomma tämligen allmänt.

Vid vissa tider på året synas bär, liksom på många
andra trakter, svanar samt åtskilliga slags änder och gäss
i sjöarne.

Jagt- och fiske-stadgarna tillämpas strängt. Elg får
endast skjutas från 1 September till och med den sista i
samma månad. Bäfvern, som är nästan försvunnen, är full-
komligt fridlyst. På hare, tjäder och öfriga arter skogsfågel
är jagten förbjuden från midten af Mars till 10 Augusti
samt tillåten på rapphöns och moripa i September och
Oktober. Erfarenheten har visat att fisk och villebråd
finnas ymnigast i de land, der jagt- och fiske-stadgarna
äro strängast. I landskapets flesta sjöar och strömmar är
fisktillgången riklig.

Landsvägen till Norge går från Östersund utefter
Storsjöns norra strand och fortsätter vester ut efter att
hafva korsat sjöns utlopp vid Flaxälfven. Det fins äf-
ven en annan, ny väg, som är långt angenämare och
mindre tröttande,

Två gånger i veckan gå ångbåtar från Östersund
till det 50 kilometer från staden belägna Kvittsle. Deri-
från kan man fara till Bonäset, som ligger 40 kilometer
längre bort vid sydligaste änden af den 380 meter öfver
hafvet belägna Kallsjön. Efter ytterligare 45 kilometers
förd på vattnet kommer den resande till Sundet, hvari-
från han efter 5 kilometers resa anländer till Anjehem
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vid sjön Anjan, 419 meter öfver hafvet. Efter 20 kilo-
meters färd på vattnet kommer han slutligen till Melen,
beläget 10 kilometer från norska gränsen.

Utefter den gamla vägen från Östersund till Norge
omvexla långa sträckor af skog med korn-, råg- och hafre-
fält. Ett slags ärter eller vicker odlas i stor myckenhet
till foder åt kreaturen.

Vid en skjutsstation blef en gumma min körsven.
Hästen, som jag fick, var synbarligen lika gammal som
hon och var för öfrigt den lataste jag någonsin råkat ut
för. Gumman sväfvade tydligen i ständig fruktan för att
han skulle blifva trött, hvarför hon steg ur åkdonet vid
foten af hvarenda backe, smekte honom och gaf honom
ett stycke groft bröd af en kaka, som hon tagit särskildt
med sig för hans räkning, samt trakterade honom med en
tapp hö. Hvar gång jag gick ur för att det icke skulle
blifva så tungt för hästen, var hon mycket belåten, men
det oaktadt höll hon, ehuru tydligen utan skäl, allt emel-
lanåt stilla för att låta honom pusta ut eller för att känna
efter om han var varm. En gång gjorde hon den upp-
täckten, att han var svettig, och vi måste då stanna en
kvarts timmes tid för att han skulle få svala af sig. Han
märkte mycket väl, huru man kelade med honom och han
var nog förståndig att begripa att han kunde göra, hvad
honom lyste, hvarför vi ock knappast kunde få honom i traf.
Alla rop och \ränliga uppmaningar voro förgäfves och för-
mådde ej sätta honom i starkare fart än det behagada
honom sjelf. Jag var mycket road af min vördnadsvärda
körsven, och som naturen var utomordentligt vacker, för-
flöt tiden på ett angenämt sätt. Vägen gick mellan flod-
liknande sjöar samt höjder, klädda med björk, fur och gran,
och i fjärran reste sig höga fjäll. Allt efter som vi nal-
kades Åreskutan blef naturen vildare. Jag räknade öfver
trettio snöfläckar, som lågo på detta berg.

Jag stannade A'id en af gårdarne vid Areskutans
fot, men det var ingen hemma, ty allt folket befann sig
ute på fälten. En tjensteflicka, som sett oss då vi nal-
kades, kom och frågade hvilka vi voro, hvarefter hon
gick efter gårdens egare, Hans Benjamin. Denne infann
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sig inom kort och helsade oss välkomna samt lofvade att
ledsaga mig till bergets topp.

Vid gården furmos två boningshus. Det ena, som
begagnades om vintern, men nu stod obebodt, hade i ett
hörn en stor öppen spis, som bestod af en ungefår V3
meter hög mur, öfver hvilken satt ett spishvalf. Han
var 120 eller 150 cm. i kvadrat. Nu under sommaren
hade man fylt honom med enkvistar. Golfvet var rent
och som vanligt hade man strött enris på det samma för
att få god lukt i kammaren. Då en- eller gran-ris icke
kan erhållas, användas björklöf och bladen af några andra
träd. De öfriga rummen voro lika snygt hållna,

Från toppen af den 1,472 meter höga Åreskutan
hade jag en storartad utsigt öfver en följd af bergskedjor,
mellan hvilka en stor mängd sjöar lågo. Dessa utgöra
källorna till några af Skandinaviens största floder. Alf-
varna flyta antingen från öster till vester eller från norr
till söder. Bland de största arongerman-, Indals-, Ljusne-
och Stördals-alfven samt Glommen, hvilken sistnämda är
Norges betydligaste flod.

På Åreskutans topp stod en stenurna och i denna låg
en tenndosa, som å sin sida inneslöt en namnbok. Jag
skref mitt namn i denna, aflossade ett par skott ur dub-
belbössan, som jag hade med mig för att skjuta ripor, och
anträdde återvägen samt kom efter 1 1/4 timmes nedstig-
ning till baka till den gård, hvarifrån jag utgått.

På kvällen kommo bönderna på besök och vi till-
bragte en angenäm stund. Jag måste skåla med dem.
Det var icke möjligt att undvika det, ty om gästen väg-
rar, blir folket stött och säger att han är stursk.

Mellan Åreskutan och Skalstugan samt norska grän-
sen är naturen enformig och består hufvudsakligen af
skogar samt träsk. De enda synliga tecken till civilisa-
tion äro telegrafstolparne utefter vägen. Jorden är ofrukt-
barare än förut och gårdarne äro omålade.

Omkring 5 kilometer från Stalltjärnsstugan finnes
ett bland Sveriges vackraste vattenfall, Tännforsen, der
den ungefär 25 meter breda Tännån störtar sin betyd-
liga, genom en klippa i två delar klufna, vattenmassa
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utför en höjd af 27 meter. Klippan i fallets midt kallas
Björnstenen, emedan en björn, som en gång skulle sim-
mande begifva sig öfver ån, hvilade sig på den. samma;
då han åter begaf sig i, fattades, han af strömmen och
drunknade. Nedanför forsen ligger en vacker sjö, Tännsjön.

På gårdarne vid Medstugan tycktes jordbruket ej vara
så blomstrande, men smör tillverkades der i stor mängd.
Vid Skalstugan fans äfven en gård, hvarest präktigt smör
gjordes. Allt folket derstädes var sysselsatt med skörden.

Sedan man färdats icke fullt en timme från sist-
nämda ställe passeras norska gränsen på landsvägens hög-
sta punkt, hvilken är belägen mellan två sjöar. Naturen
härstädes var tämligen kal. Klipphöjderna voro bevuxna
med renlaf och i sänkningarna mellan dem växte björk
och vide samt lågo träsk och moras. En bäck flöt åt
svenska sidan och en ström åt den norska. På en sten-
platta voro afstånden från Östersund och Trondhjem in-
ristade. Till den förstnämda staden var det 175 kilome-
ter och till den sistnämda 125 kilometer. Från Botniska
viken hade det burit sakta uppåt och vägen var så väl
anlagd, att jag icke kunde tro att jag nu befann mig 590
meter öfver hafvet.

Det skådespel, som upprullar sig för blicken på bergs-
kedjans vestra sluttning, är i sitt slag ett af de \rackraste
i Norge. I början förekommo träden endast sparsamt,
men allt efter som vi färdades vidare uppträdde granarno
i allt större mängd. Det var höga, kraftiga, friska träd,
från hvilkas grenar lafvar hängde ned. Nedanför oss
brusade en skummande ström med åtskilliga vattenfall.
Dalen blef utomordentligt vild och så smal, att det i den
samma knappast tycktes finnas tillräcklig plats för vägen.
Denna var alltjemt förträfflig och uthuggen i sjelfva klip-
pan. Fördämningar voro uppförda för att skydda honom
för öfversvämningar af bergsströmmarna och utefter kan-
ten stodo stora stenar på korta mellanrum till skydd för
den resande.

Vägen gick tvärs öfver en gård, till hvilken man
kom genom en grind. Det var Garnaes med sina i fyr-
kant uppförda bygningar. Allting derstädes såg besyn-
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nerligt och gammalmodigt ut. En enka egde gården.
Jag träffade på två vackra, ungefär aderton år gamla
flickor, hvilka höllo på att skura golfvet i helgdagsrum-
met. Den ena af dem, som hade en verklig Venusgestalt,
hade vikit upp underkjolen så högt, att man kunde se
formerna nästan ända till midjan. Förklaringsgrunden
till denna lätta klädsel låg deri, att det var mycket varmt,
och för öfrigt var flickan tydligen alldeles okunnig om,
att hon gjorde sig skyldig till någonting opassande.

Värdinnan på stället lagade i orduing åt mig en
god middag, för hvilken hon dock ej ville taga någon be-
talning. "Nej", sade hon, jag vill icke hafva några pen-
ningar, men ni måste komma till baka. Ni är alltid väl-
kommen. Norrmännen blifva vänligt bemötta i Amerika
och det skall ni äfven blifva hos mig."

Längre fram låg tvärs öfver vägen en annan be-
synnerlig, i fyrkant bygd gård, som hette Na?s. Sedan
vi farit förbi dessa två ställen, blef växtligheten allt ri-
kare ju mera vi närmade oss hafvet och mot de mörka
granarna stucko gula rågfält af. Plötsligt visade sig
Sul- och Ya?r-dalarne för våra blickar och erbjödo den
härligaste anblick. På afstånd utbredde sig den ståtliga
Trondhjemsfjorden och nedanför mina fötter låg landet
öfversålladt med gårdar och hus. Den ena afsatsen höjde
sig öfver den andra och genom en dal, som var flera
kilometer bred samt omgifven af skogbevuxna berg, ström-
made en älf. Runda och ovalformiga höjder bildade här
och der små platåer, höljda af gul säd. Ångar, hagar,
skogar, hålvägar, fjäll och gyllene fält lågo i brokig
blandning om hvarandra. På de vid alfven liggande af-
satserna hade skred mångenstädes egt rum och blottat
den underliggande lergrunden. Från den plats, der jag
stod, föreföll nejden som ett fé-land och i hela Norge
finnes icke en mera tjusande trakt.

Då vi kommo ned och på nära håll fingo skåda
gårdarne, sågo de torftiga ut och voro icke på långt när
så pittoreska som på afstånd. Det tycktes som om det
fans alldeles för många sådana och som om jorden blifvit
delad i för små lotter. Taken på husen voro täckta med
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torf och ladugårdarne stodo Vägg i Y'ågg med boningshusen
samt utgjorde ofta till och med en del af de samma.

Vackra, ljushåriga barn sprungo barfotade och bar-
hufvade omkring. Åtskilliga af dem hade varit i skogen
och kommo hem med bördor af späda björkkvistar, som
skulle användas till vinterfoder åt getterna och fåren.
Vid gårdarne furmos en stor mängd dufvor och höns.

Vi anlände slutligen till Levanger, som var utom-
ordentligt putsadt och fint, änskönt gatorna icke voro
stenlagda. De röda tegeltaken förlänade staden, som några
år förut nästan helt och hållet nedbrunnit, ett gladt ut-
seende. Ett sjukhus fans härstädes, ty norrmännen äro
mycket ömma mot sina fattiga sjuka. Hamnen ligger väl
skyddad och erbjuder en säker och trygg ankarplats.
Två gånger om året eger marknad här rum, då staden be-
sökes af en stor mängd jämtländingar och andra svenskar.

Icke långt från Levanger ligger det ryktbara Stikle-
stad, det ställe der Olof den helige stupade. På den plats,
der denne kristendomens förkämpe föll, furmos lemnin-
garna efter en gammal stenpelare med ett jernkors i öfver-
sta änden. Tätt bredvid stod en nyare pelare.

Kyrkan, som är mycket gammal och uppförd af
sten, skall under århundradenas lopp hafva sjunkit nära
2 meter. På väggarna i hennes inre sitta tjugo konstlösa
målningar, hvilka härleda sig från katolska tiden. De
framställa bibliska ämnen och personer, såsom: Adam och
Eva, båda nakna; Adam under äppleträdet, frestad af
Eva, det hela något komiskt; Matteus, Markus, Lukas
och Johannes samt de olika skedena af Kristi lif till och
med korsfästelsen.

Mellan Levanger och det 60 kilometer längre söder
ut vid fjorden liggande Trondhjem är naturen särdeles
vacker. Den präktiga vägen går förbi blomstrande går-
dar och byar samt slingrar sig här och der fram mellan
skogklädda höjder vid fjordens vatten. Denna del af
Trondhjems stift är en af Norges bördigaste trakter. Då
jag 9 September lemnade Levanger, var höskörden lyck-
ligt inbergad och säden ungefär lika långt hunnen som i
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de trakter af Sverige, från hvilka jag kom. Några vin-
bär och smultron furmos nu icke längre.

Våren infinner sig tidigare vid norska kusterna och
fjordarne än i Sverige, men växtligheten utvecklar sig
långsammare på grund af att det regnar mera och att
solen skiner sparsammare än i sistnämda land. Den är
dock mindre utsatt för frosten. Denna inträffar, ehuru
ytterst sällan, i Augusti, men vid vår ankomst hade ännu
ingen sådan egt rum.

Strax vid vägen nära Levanger ligger en af dessa-
stora herrgårdar, hvilka man påträffar här och der i
Nordlands amt och som genom sitt prydliga utseende,
sina blomsteranläggningar och trädgårdar samt planterade
träd lätt åtskiljas från bondgårdarne. Den ifrågavarande
var märklig genom sina bygnaders storlek. Boningshuset,
som hade två våningar, var mera än 40 meter långt och
bredt i förhållande dertill. Framför det samma låg en
trädgård och tre andra stora bygnader furmos vid gårds-
planen, till hvilken vatten leddes från bergen genom rör,
I ladugården, ofvanpå hvilken var en skulle som kunde
rymma 90,000 kilogram hö, furmos bås för mer än 50
kor och stallet rymde nio hästar.

Folket var sysselsatt med att inberga skörden. Kvin-
norna, som bundo kärfvarne, voro synbarligen plågade af
solhettan och flera af dem hade endast på sig ett långt
lintyg med ärmar, hvilket sammanhölls kring midjan af
en näsduk i stället för bälte. De tycktes i sin naturliga
oskuld icke blifva det ringaste förvirrade öfver, att de vi-
sade sin hvita barm, då de lutade sig ned.

Sedan jag sett, huru de norska vägarne anlades, för-
undrade jag mig icke längre öfver, att de voro så för-
träffliga, och jag förstod hvarför regn och köld icke hade
någon inverkan på de samma. Först lagges en grund af
stora, tunga block och öfver denna bredes ett 35 till 45
cm. djupt lager af huggna granit- eller gneis-skärfvor,
hvarefter det hela täckes med ett djupt lager af grus.

Vägen var emellanåt särdeles backig och stigningarna
uppför och nedför betydligt branta. Hästarne vid skjuts-
stationerna voro, alldenstund de resandes antal var obe-
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tydligt, vid bättre hull än utefter många andra vägar.
Så snart det i denna trakt började att bära utför, släppte
skjutskarlen efter tömmarne, hvarefter hästarne rusade
nedför backarne. Det gick med förskräcklig fart, men
djuren voro så säkra på benen, att man icke löpte nå-
gon fara.

Gårdarne voro högst olika på olika ställen. Från
Forbord var dalen tätt bebygd, men gårdarne voro små.
Åtskilliga af de fattigares bostäder hade endast torftak,
andra deremot voro täckta med spån. I ena änden på
somliga hus inrymdes korna, getterna och fåren, medan
vid andra gårdar åter särskilda små låga bygnader voro
uppförda för boskapens räkning.

Det var en smula klent stäldt med afseende på ma-
ten vid skjutsstationerna utefter denna väg, men ägg,
fläsk, förträffligt kaffe, mjölk, smör, ost och flatbröd kunde
man dock lätt erhålla.

Vid alfven låg den pittoreska byn Humlevigen med
sitt lilla bomullsspinneri. Husen derstädes voro belagda
med skiffer, röda tegelpannor, spån eller torf. Några på
pålar uppförda magasin, som voro afsedda till förvaring
af fisk, stodo bredvid stranden, på hvilken tre fiskarbåtar
lidit skeppsbrott. Dagarne blefvo hastigt allt kortare och
omkring klockan åtta syntes bergens ytterlinier endast
helt otydligt i dunklet. Litet senare flammade norrskens-
lågorna på himlen och stégo ända upp till zenit.

Då jag nalkades Trondhjem, började Munkholmen
skönjas, som höjde sig allt mera öfver fjordens vatten, ju
närmare jag kom. På denna holme, der man för närva-
rande höll på att uppföra befästningsverk till stadens för-
svar, ligga inom fästningsmurarne några ruiner, som ut-
göra den enda återstoden af ett härstädes 1028 grund-
lagdt benediktinkloster.

Under det att jag reste genom Trondhjems gator
fick jag erfara, hvilken verkan ohuggna gatstenar hafva
på den som åker i en karriol utan fjädrar. Det kändes
nästan som om benen i min kropp skakats sönder i små
bitar och jag var högst belåten, då jag, nästan så mör-
bultad som en biffstek, anlände till hotellet. Bordservisen
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derstädes var mycket prydlig och maten öfverdådigt präk-
tig i jemförelse med den, jag fått på skjutsstationerna,

Trondhjem, som ligger på 63° 26' n. lat., var for-
dom Norges hufvudstad och skall hafva grundlagts 997
af Olaf Tryggvesson. Det har ett invånareantal af unge-
far 22,000 personer och står i direkt jernvägsförbindelse
med Kristiania samt är till folkmängden landets tredje
stad. Det är bygdt på stränderna af en vik vid Nid-
älfvens utlopp och här krönes de förenade rikenas konung
till konung öfver Norge. En mängd eldsvådor hafva på
skilda tider härjat staden. Denna var tyst och dyster,
men visade dock spår af att en gång hafva sett bättre
dagar. På många gator växte grönskande gräs. Man
hoppas att staden genom sina nya jernvägsförbindelser
skall återvinna en stor del af sin forna storhet och väl-
måga. Han är säte för en stiftsamtmand samt en biskop
och eger ett stort sjukhus. Flera dagliga morgontidningar
och en aftontidning utgifvas här. Skolornas antal är
stort och mina besök i dem skänkte mig, liksom på alla
andra ställen, mycket nöje.

Om sommaren är staden uppfyld af resande —

hufvudsakligast af engelsmän — som till största delen
taga vägen hit genom Gudbrandsdalen. Som de uppträda
vräkigt och öfverlägset, tycka invånarne icke om dem
och hafva för den skull fått det ryktet om sig att vara
mera kyliga och tillbakadragna än andra städers befolk-
ning. Det stora antalet resande har förderfvat de lägre
klasserna, som lärt sig att taga oförskämdt betalt för åk-
ning, rodd, bärande af saker och andra dylika tjenster.
Då jag och två engelsmän vid ett tillfälle roddes öfver
Nidälfven, som icke är bredare än en stor gata, begärde
man härför 1 kr. 60 öre. Jag vägrade att erlägga denna
summa, men engelsmännen betalte, hvarigenom de sålunda
uppmuntrade roddaren i hans prejerier mot främlingar.
Det fins en laglig taxa, som stadgar en afgift af blott
några få öre, och den ifrågavarande gynnaren skulle hafva
fått plikta rätt betydligt, om jag gjort sak mot honom.

Domkyrkan är mycket vacker samt en af Norges
äldsta stenbygnader. Hon håller nu på att återställas i
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sitt ursprungliga skick, hvarigenom hon naturligtvis kom-
mer att förlora detta egendomliga, åldriga utseende, på
hvilket fornvänner sätta så stort värde hos dylika arki-
tektoniska minnesmärken.

Söder ifrån kommer man in i fjorden genom en
skärgård och nära mynningen ligger Hiteren, Norges stör-
sta ö söder om polcirkeln. På andra sidan denna ö be-
finner sig inloppet till sjelfva Trondhjemsfjorden och i
nordost ligger Skjörenfjorden. Den förstnämda går först
i sydostlig riktning och derefter, sedan han rakt mot sö-
der utsändt en gren, öster ut till Trondhjem, från hvil-
ken stad han fortsätter mot nordost till Stördalshalsen,
Levanger och Vasrdalsören samt förenar sig längre norr
ut genom ett smalt sund med Beitstadfjorden. Från
det vid sistnämda fjord liggande Stenkjasr kan man fara
till Namsos och upp till Namdal, der vägarne taga slut.
Fjorden — Beitstadfj orden inräknad — är mera än 115
kilometer lång.

Man bör icke underlåta att besöka Lerforsen, som
ligger på ungefär 5 kilometers afstånd från Trondhjem.
Vid det öfre fallet störtar alfven nedför en lodrät höjd
af ungefär 30 meter och vid det nedre, som ligger ett
litet stycke derifrån, rusar hon, ehuru icke lodrätt, nedför
23 meters höjd. Vattnet är klart som kristall. Det
öfre fallet är ojemförligt det vackraste, men det sköna
landskapet förstöres i betydlig grad genom sågverk och
koppargarugnar.
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Stormigt väder. — Resa med ett ungt fruntimmer. — Oärligbet. — En

lat, men klok häst. — En gård bland bergen. — Dovre fjäll. — En
af frost förstörd skörd. — Landtbrukames bekymmer. — Ett yrväder.
— Slädföre i September. — Romsdalen. — Vackert landskap. — En
mängd vattenfall. — Ett förträffligt landtvärdshus. — Molde fjord.
— Molde. — Middag hos amtmanden. — Bekväma vägar.

dag i September befann jag mig återigen på
Gi resa å den förträffliga landsvägen, som går från

Trondhjem till Kristiania. Jag hade för denna som-
mar slutat mina ströftåg bland de från allfarväg

fjärran liggande och af resande sällan besökta platserna.
•Väderleken var regnig och de få lustfarare samt älskare
af vild natur, hvilka ännu icke återvändt från sina ut-

O flygter, begåfvo sig skyndsamt till baka till Kristiania.
Boskapen vände hem från sätrarna, ty i de högre trak-
terna, der dessa äro belägna, hade snö redan fallit. Vin-
den svepte tjutande genom dalarne, och höjderna och fjäl-
len hade på en enda dag alldeles förändrat utseende. De
lågo nämligen täckta med snö, ehuru i dalarne snöblandadt
regn öste ned.

Medan jag sysslolös tittade ut genom fönstret vid
en af skjutsstationerna och väntade på att vädret skulle
blifva mindre stormigt, stannade en karriol utanför dör-
ren och ett ungt norskt fruntimmer steg ur samt begärde
att genast få en häst. Hon var bosatt vid Mjösen och
dotter till en förmögen gårdsegare der i trakten. Hon
kom från Trondhjem och var på väg hem, der någon af
familjen var illa sjuk. Kärleken förmådde henne att
trotsa ovädret, medan jag deremot, trög och lättjefull,
icke vågade utsätta mig för regnet och snögloppet. Jag
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blygdes för mig sjelf och frågade hvart den djerfhet tagit
vägen, som fordom drifvit mig att i aflägsna land bjuda
farorna spetsen. Hade jag blifvit så förvekligad, att jag-
fruktade en smula dåligt väder?

Jag sade till det unga fruntimret: "Jag skall följa
med er, fröken. Kan ni resa i sådant väder, bör jag äf-
ven kunna det." "Jag tackar", svarade hon enkelt och
trohjertadt, "det skall blifva mig särdeles angenämt, ty
jag reser alldeles ensam." Jag bestälde en häst. Hon
hade, som ofvan nämts, redan bestalt sin och sedan hon
druckit en kopp kaffe för att värma sig, voro vi färdiga
att afresa. Jag lånade henne min filt, ty hon var all-
deles genomvåt, hvarefter jag satte mig i min karriol och
körde främst. — Jag hade redan förut sett prof på oär-
lighet i Norge. Vid Aune skjutsstation fann jag min
packning mycket ordentligt insatt i stationshuset, men
bärremmen var borta. Nu skulle det samma hafva
händt, om jag icke varit på min vakt. Uppassaren
hade nämligen lemnat kvar remmen i karriolen liksom
om den händelsevis blifvit glömd. Det är mycket vanligt
i åtskilliga trakter mellan Trondhjem och Kristiania att
dylikt händer den resande. Remmarne stjälas icke för
att sedan afyttras, utan tjufven tillgriper dem för eget
bruk, och de som begå dessa stölder taga icke någon-
ting annat. Jag träffade knappast en resande som icke
varit utsatt härför och min unga följeslagarinna beklagade
sig äfven öfver samma sak.

Allt sedan jag lemnade Trondhjem hade naturen va-
rit mycket vacker. Emellanåt var vägen uthuggen i
sjelfva klippan längs bråddjupens rand och 200 meter
nedanför flöt Driva. Då vi närmade oss Dovre fjäll var
den nya vägen anlagd med sådan skicklighet, att stig-
ningen knapt märktes. Norge har frambragt några af de
bästa vägbyggare i verlden, hvilkas skicklighet segrat
öfver nästan oöfverstigliga hinder och i intet land med
undantag af Schweitz har ingeniörernas snille satts på
hårdare prof.

Ehuru vi endast skrefvo 17 September var vinden
så hvass, att den trängde genom märg och ben. Dovre
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fjälls toppar täcktes af snö och termometern visade 4 1/2 a
kallt. Den brusande Driva, som på ett ställe under en
sträcka af ungefär 45 meter i slingrande lopp rusade
fram mellan klippväggar, hvilka icke befunno sig på mera
än 5 meters afstånd från hvarandra, hade till följd af de
senaste dagames regn svält betydligt. Vid Drivstuens
station, som ligger vid Dovre fjälls fot ungefär 600 me-
ter öfver hafvet, är utsigten af mäktigt gripande verkan.

Litet längre bort ligger i ett pass i Drivdalen 930
meter öfver hafvet Kongsvolds ensliga fjällstation. Det
stormade våldsamt, men min följeslagarinna syntes vara all-
deles likgiltig härför, ty hon tänkte endast på att komma
hem. Hästen, som jag vid denna station erhöll, tycktes
veta, att jag icke hade någon piska, och alla mina be-
mödanden att få honom att springa fortare än 5 kilome-
ter i timmen voro förgäfves, till dess jag tillsade skjuts-
pojken att skära mig ett vidjespö. Åsynen af detta ver-
kade liksom en elektrisk stöt på djuret. Då vi kommo
till vägens högsta punkt, som låg 1,400 meter öfver haf-
vet, visade termometern 5 1/2

° kallt. Derefter anlände
vi till den på Dovre högst upp belägna fjällstugan,
Hjserkin, hvilken anlades i början af det tolfte århundra-
det. Folket derstädes har bevarat sin ärlighet, ehuru
det är utsatt för stora frestelser, alldenstund stället är en
af de mest besökta stationerna mellan Trondhjem och
Kristiania. Både sommar- och vinter-tid stanna resande
der och under sommarmånaderna vimlar platsen, hvars
omgifhingar äro förtrollande, af främlingar, i synnerhet af
engelsmän. Svalkande fläktar upplifva den resande som
färdas öfver Dovre fjäll och botanisten påträffar der märk-
liga blommor i rikaste mängd. En ridtur öfver höjderna
på en af de säkra och sediga norska hästarne är i hög-
sta grad angenäm. Den som är road af bergsklättring
kan få denna sin lust tillfredsstäld genom att bestiga
bergskedjans högsta fjäll, det 2,450 meter höga Snehaettan,
samt undersöka dess jöklar, och ehuru vildrenen numera
blott förekommer sparsamt, kan dock den jagtlystne få
sigte på några små hjordar af detta djurslag. Maten här-
städes är god och grädden, mjölken samt smöret förträff-



MOXGEFORSEX I ROMSDALEX.





DOMBÅS. 235

liga. Prisen äro litet högre än på andra ställen, men så
är ock afståndet till kusten betydligt. I Norge anses
icke den resande som en fågel, hvilken bör plockas så
grundligt som möjligt, och oförskämda pris begäras i all-
mänhet ej för mat och rum.

Vid Hjaerkin låg det djupt med snö, men innan vi
kommo till den 990 meter öfver hafvet belägna Fokstuen,
fans icke längre någon sådan.

Vid Dombås, der en telegrafstation fans, möttes ögat
af ett helt annat skådespel. Korn- och potatis-fält visade
sig för blicken och här och der lågo bondgårdar strödda.
Trakten är dock fattig och många af flickorna i orten
äro glada att mot kläder och en lön af 15 till 20 kronor
för år få tjenst hos sina förmögnare grannar.

På detta ställe, som låg 590 meter öfver hafvet,
var allting försenadt och skörden hade ännu icke full-
komligt mognat. Kornet behöfde ytterligare några dagars
solsken och potatisen stod ännu i blom. Aftnarne voro
kalla och de farhågor, bönderne för den skull hyste, kunde
tydligen läsas på deras anleten. Vinden var nord-nord-
vest och två nätter å rad inträffade frost, hvilken för-
vandlade potatisblasterns gröna färg till svart och anstälde
stor skada på skörden. Efter den första frostnatten var
hvarenda person, både man och kvinna, sysselsatt med att
skära kornet och att gräfva upp potatisen. Bönderne
voro sorgsna och bekymrade, ty en svår tid stod för
dörren, och mången moders kind sköljdes under dessa två
dagar af tårar. Efter denna plötsliga påhelsning af fro-
sten mulnade himlen, en våldsam storm brast lös och
marken täcktes med 45 centimeters djup snö. Härige-
nom tvangs jag att tills vidare afstå från användandet af
karriol.

Den resande, som far från Trondhjem till Kristiania,
går miste om utomordentligt härliga utsigter genom att
icke taga kosan genom Romsdalen till hafvet. Vid Dombås
tager Romsdalsvägen af och färden derifrån och till Molde
fjord, till hvilken afståndet utgör 110 kilometer, går ge-
nom en af de mest storartade trakter i Norge, der den
ena ståtliga taflan snabt aflöser den andra.
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Gudbrandsdalen och Romsdalen skiljas från hvar-
andra' genom det omkring 10 kilometer långa och 590
meter öfver hafvet liggande Lesjevandet. Detta är en af
de få sjöar, hvilka ega två aflopp. Det ena af dessa,
Lagen, flyter söder ut genom Gudbrandsdalen och kastar
sig slutligen i Mjösen, medan det andra, Rauma, rinner
i motsatt riktning, d. v. s. norr ut genom Romsdalen.

Mellan Stueflaten och Hoghejm är naturen mest
hänryckande och storartad, och här är glanspunkten un-
der hela resan. Dalen erbjuder ett storslaget skådespel,
som icke lätt glömmes. Kala, skrofliga fjäll med mörka,
djupa klyftor, höga, lodräta klippväggar och svarta stalp
förläna taflan ett egendomligt, dystert utseende. Strax
invid Ormejms station förenar sig Vermån med Rauma
och bildar ett präktigt vattenfall, hvilket delar sig i tre
grenar som skummande störta sig utför bergsidorna, På
de ställen, der dalen var flat, bildade de ännu grön-
skande ängarne en bjärt motsats till de omgifvande mörka,
lodräta klippväggarna och de snötäckta fjällspetsarne.

Nätterna voro kalla och is bildade sig utefter bäck-
kanterna, men om morgnarne stod termometern endast
helt obetydligt under fryspunkten. Under dagens lopp
visade han i skuggan sällan mera än B°, men steg ända
till 29 1/2 ° i solen, för hvars strålar snön hastigt smälte.
Efter stormen hade himlen varit molnfri och luften ren
och angenäm.

I en del af dalen mellan Stueflaten och Fladmark
visade sig ett utomordentligt praktfullt skådespel. Ota-
liga vattenfall, som uppstått till följd af snösmältningen,
kastade sig utför de tvärbranta klippväggarna och er-
bjödo en underbar anblick. Många störtade ned från en
så betydlig höjd, att man icke kunde se dem i hela deras
storlek. På afstånd sågo de ut som smala silfvertrådar,
hvilka ömsom försvunno och så åter visade sig, och ögat
sökte förgäfves att följa dem på deras färd. Flera styc-
ken tycktes liksom upplösa sig i ett moln af vattenstänk
innan de nådde marken. Innan jag anlände till Fladmark
räknade jag på en sträcka af en kilometer mera än sjuttio-
tre vattenfall, af hvilket intet var under 300 meter högt,
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men somliga ända till 600 meter höga. Den tjusande
tafla, dessa kaskader företedde, kan icke beskrifvas. På
samtliga fjällens sidor syntes tydliga spår efter, huru
jöklarne refflat, slipat och repat klippan, och ända till
150 meters höjd varseblef man afsatser, som utvisade,
huru högt vattnet fordom stått.

Några kilometer innan man anländer till Molde fjord,
kommer man till ett härligt beläget värdshus, det s. k.
hotell Åk. Jag stannade några dagar på detta angenäma
och trefliga ställe, hvilket om sommaren är öfverfyldt af
resande, men nu, då resetiden var förbi, stod folktomt.
Huset var litet och prydligt måladt i hvitt, I trädgården
växte litet grönsaker, och hallon, vinbär, krusbär och
björnbär furmos der i stor mängd. Apple- och plommon-
träden voro rikt besatta med frukter, men äpplena voro
ännu icke mogna, emedan hösten varit kall. Vi befunno
oss nu mellan 62° och 63° n. lat.

Huru präktig föreföll mig icke efter mina sommar-
vandringar bland fjällen den mat, som jag fick på detta
lilla värdshus. Den var också i sjelfva verket förträfflig.
Jag erhöll tre mål om dagen och middagsmatsedeln be-
stod af soppa, utsökt god fisk, fårstek, fågel, puddingar
och dylikt samt gröna ärter och andra grönsaker. Jag
fick äfven så mycket grädde, mjölk och smör jag ville
hafva. Kaffet var förträffligt och bordslinnet hvitt. Rum-
men äro små, men stället åtnjuter ett sådant anseende
att det på sommaren är alldeles öfverfullt, hvarför ock en
del af gästerne måste inhysas i de närliggande gårdarne.
Folk dröjer hela veckor på Åk för att njuta af den
vackra naturen. Detta ställe är ett af de allra bästa
landtvärdshusen i Norge och prisen äro mycket måttliga.
Jag hoppas att de förträffliga menniskor, som ega det
och hålla det så utmärkt, allt jemt måtte behandla sina
kunder med samma norska redbarhet som hittills.

Ehuru det var fullkomligt lugnt i dalen, stormade
det högst uppe på fjällen, der snömoln drefvo kring i
alla riktningar och i spiralform snodde sig kring topparne.
Då och då afbröts tystnaden af ett dån, hvilket genljöd
från fjäll till fjäll och orsakades af snö och klippblock,
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som störtade ned i klyftorna. Högt mot himlen sträckte
de storartade Troltinderne och Romsdalshorn sina hjessor
och skådade ned på den natursköna dalen vid dess fot.
Midt emot Åk låg en af dessa korta, smala dalar, hvilka
plötsligt sluta med ett trångt pass. Två eller tre sätrar
furmos i den samma.

Från Åk kommer man efter en angenäm, ungefär 5
kilometer lång färd till Veblungsnges, som ligger vid in-
nersta änden af fjorden och hvarifrån en liten ångbåt för
de resande till Molde. Efter några timmars färd på vatt-
net kommer den lilla staden, som ligger vid hafvet ne-
danför bergen, i sigte. Dess gula och hvita bygnader
med sina mörka tak erbjuda en anslående anblick-från haf-
vet och de snygga gatorna samt nätta husen göra ett
särdeles angenämt intryck, då man väl kommit i land.

Jag känner ingen annan stad i Norge, der man har
en så hänryckande och vidsträckt utsigt öfver fjord och
fjäll. Kyrkan är den förnämsta bygnaden. Vid mitt-
besök på kyrkogården var luften fyld med vällukter från
doftande höstblommor. Kastanjer, ekar, hängaskar, pyra-
midpopplar och björkar skuggade inånga af grafvarna. På
de flesta af dessa furmos icke några vårdar med de aflidnas
namn, men de efterlefvande kände väl till, hvar de kära
bortgångna hvilade. I staden finnes en präktig björkallé,
i hvilken somliga träd äro ända till 1 Vo meter i genom-

skärning. På söndagen var kyrkan alldeles full. Innan
presten besteg predikstolen, tog han af sig messkjortan
samt uppträdde i kaftan och ringkrage. Han var högst
vältalig och under hans föredrag rådde i församlingen den
djupaste tystnad, hvilken endast stördes af fruntimren.
Predikan räckte i en timme och tjugu minuter och
predikanten tycktes vara alldeles uttröttad, då han slu-
tade. Som vanligt är i kyrkan föllo några af församlin-
gen i sömn och äfven i min bänk inslumrade en person.
Man höll snus under näsan på honom, hvilket medförde
åsyftad verkan. Han nös och höll sig vaken under
återstoden af gudstjensten. Efter predikan döptes två
barn, hvilken handling räckte tjugu minuter. Föräldrarne
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och faddrarne gingo efter aktens slut bakom altaret för
att tacka dopförrättaren.

Främlingen må icke tro att den präktigaste bygna-
den i en norsk stad bebos af amtmanden eller af någon
annan hög embetsman. Det är nämligen för Norge känne-
tecknande, att bostället för platsens högst uppsatte man
endast utgöres af ett ganska anspråkslöst hus. I Sverige
deremot är landshöfdingeresidenset alltid en präktig byg-
nad, som i jemförelse med stadens öfriga hus till och
med är storartad.

Amtmanden var nog vänlig att bedja mig tillbringa
en afton i sitt hem. Jag råkade der några herrar, som
han inbjudit för att de skulle få tillfälle att göra min
bekantskap. Flere bland dem voro embetsman på plat-
sen. Alla gästerna talade engelska, med undantag af de
äldre, som talade franska. Till följd af den ökade sam-
färdseln med England och Tyskland talas numera allmänt
dessa lands språk. Det enkla, men trefliga förmaket,
i hvilket jag mottogs, var vackert prydt med blommor
och utomordentligt nätt.

Strax sedan jag anländt, kringbjöds te, hvarefter
samtliga gästerna togo sig ett glas toddy. Derpå följde
aftonmåltiden. Värden fattade min arm och förde mig
till matsalen, der hans snälla, anspråkslösa hustru skötte
värdinneskapet. Amtmanden läste, enligt det vedertagna
bruket, med sänkt hufvud tyst för sig sjelf en bordsbön
och önskade derefter i ett glas vin gästerna välkomna.
Strax efteråt föreslog han i vänliga ordalag min skål
och sade, att han var glad öfver att jag* kommit till
Norge och Molde och att han hoppades, att jag skulle
grundligt beresa landet och att jag skulle lefva länge för
att verka till menniskoslägtets bästa och vetenskapens
gagn. Då det artiga lilla talet ändat, bugade sig alla
gästerna för mig. Vid måltidens slut uppfylde jag som
vanligt hedersgästens angenäma pligt att föreslå en skål
för värdinnan, hvarefter alla tyst böjde hufvudena till
tecken af sin tacksamhet för all god gåfvas gifvare. Derpå
stego de upp, bugade sig för hvarandra och tackade
värdinnan och värden.
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I ett hörn af det anspråkslösa förmaket stod en
ovanligt stor samling sjöskumspipor. En tobaksburk sat-
tes fram och med undantag af mig började alla röka.
De tycktes blifva förvånade öfver att jag icke tog mig
en pipa. På bordet stodo flera karaffiner med vin och
konjak samt en tillbringare med varmt vatten. Hvar och
en lagade till en toddy åt sig och vi stannade kvar under
förtroligt samspråk nästan ända till midnatt.

Följande dag besökte jag skolorna tillsammans med
amtmanden. "Vi äro visserligen ett fattigt folk", sade
han, "men på vårt undervisningsväsen använda vi betyd-
liga summor." Han var mycket intresserad af att rekto-
rerne och lärarne skulle visa mig allting. Det gladde
mig att se den manliga hållning som å båda sidorna lades
i dagen. Amtmanden sjelf uppträdde icke med detta
högdragna och spotska sätt, som så ofta utmärka em-
betsmännen på fastlandet, och han mottogs artigt, men
utan något kryperi.

I denna anspråkslösa stad lemnades undervisning i
hebreiska, grekiska, latin, franska, tyska och engelska.
Någre bland gossarne läste upp några engelska meningar
för mig och öfversatte dem sedan på franska. Gossar
och flickor undervisades i samma rum.

Jag ankom till Molde med en mycket klen kassa
och uppstälde för mig sjelf helt naturligt den frågan:
"Hur skall du bära dig åt att få penningar?" Den enda
utvägen var att telegrafera till Kristiania, men jag hade
icke besökt denna stad, kände ingen af dess bankirer och
kunde icke på något sätt styrka att jag vore rätt man.
Jag sände emellertid följande telegram till herrarne Heftye:
"Jag är utan penningar, men har ett kreditivbref på er.
Kurmen I telegrafera till någon person här på platsen att
lemna mig något mynt?" Jag kände mig betydligt lättare
om hjertat, då detta svar oförtöfvadt anlände från firman:
"Herr X. i Molde skall lemna er den summa, ni behöfver."
Strax efter det jag inhändigat detta glädjande budskap,
infann sig personen i fråga och sade att han fått ett
telegram från herrarne Heftye och att han kom för att
bedja att få en eller två dagar på sig för anskaffandet af
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penningarne. Han frågade artigt, huru mycket jag be-
höfde. Han hade fått i uppdrag att lemna mig så stor
summa, jag önskade, men förklarade att Molde var en
liten plats, som icke egde någon bank, hvarför han nöd-
gades gå till flera personer för att samla i hop det er-
forderliga beloppet, i fall det vore stort, "Jag behöfver en
helt liten summa, endast så stor att jag kan komma till
Kristiania." "I så fall", svarade han synbarligen högst
lättad, "kan ni med det samma få några hundra kronor."
Endast den som varit i samma belägenhet kan fatta,
hvilken sten som föll från mitt bröst, då jag emottog
penningarne.

Åt alla håll och kanter från Molde finnas så här-
liga trakter, att den naturälskande resanden icke rätt
vet, hvar han skall börja sina vandringar. Norr ut
sträcker sig en vild, ståtlig kust, utefter hvilken färden
emellan de tusentals holmarna och öarna erbjuder en stän-
digt vexlande tafla. Söder ut ligga oförlikneligt fagra
fjordar, hvilka så att säga utgöra glanspunkten af den
norska naturen. Söder ut till Bergen går äfven en lands-
väg, hvilken leder genom storartade nejder, som i vissa
afseenden kunna täfla med Romsdalen. Under färden på
denna väg måste man fara öfver flera fjordar och de vex-
lande utsigterna bland fjäll och på vatten äro af mäktigt
gripande verkan. Genom Romsdalen går den af mig förut
beskrifna vägen, på hvilken man kan komma till Kristi-
ania, Trondhjem eller Röras och från sistnämda stad till
Sverige. En annan väg, som från Molde går utefter
Fanne fjord, korsar två armar af Kristiansunds fjord.
Äfven finnes en mängd fotstigar och ridvägar, som från
landsvägarne och fjordarne slingra sig uppför fjällen till
jöklarne och på hvilka för botanisten, idrottsmannen, fiska-
ren och naturälskaren upprullas en oafbruten följd af
städse skiftande taflor.
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16 KAPITLET.
Bergens hamn. — Stadens belägenhet, — Ständigt regn. — Fiskhandeln,

— Kvinliga behag. — En märklig flickskola. — Domkyrkan. — En
konfirmation. — Tjenstefolkets flyttningstider. — Lif och rörelse på
Strandgaden. — Gästfrihet.

J-t *^igt en mor_?on i slutet af September nalkades jag^
<rj a den gamla staden Bergen. Det var en vacker höstdag.
>§^/* Icke en vindfläkt rörde sig och öfver stränderna

hvilade en tjock dimma. Då vi kommo förbi hamn-
piren med dess fyrtorn, visade sig hamnen för oss som en

•stor kanal, öfverfyld af fartyg. Vi ångade sakta fram mel-
lan skeppen. De egendomliga magasinen med sina spet-

<J siga, tegeltäckta tak syntes endast otydligt på afstånd och
togo sig ytterst fantastiskt ut i den disiga luften. Ång-
båten framgled genom den labyrint som bildades af de
med ved, timmer, fisk, hö och dylikt lastade småskutorna.
Vi kastade ankar midt i bland den larmande verksamhet,
som råder i en liflig hamn, och omgåfvos inom kort af
små båtar, hvilkas roddare voro fikne efter att för några
ören få frakta de resande i land.

Sedt från hafvet har Bergen ett särdeles vackert
läge. På venstra sidan reser sig en hög kedja af nakna-
grå fjäll, på hvilkas sluttning en del af staden är bygd
i amfiteatralisk form. Hamnen är smal och bildar så
att säga en sorts kanal och på ömse sidor om den samma
ligga magasinen, af hvilka många på venstra stranden
äro uppförda af Hanseförbundet och utgöra förträffliga
prof på den tidens bygnadssätt. En hög ås skiljer en
del af staden från en annan smal vik. Om våren her-
skar ett ytterst rörligt lif i hamnen, der hundradetals-
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små fartyg, som kommit från fisket, då ligga. Stora
massor torkad kabiljo, fisklefvertran och flera hundratusen
tunnor insaltad sill utföras härifrån årligen. Staden för-
ses med vatten från en liten sjö, som ligger på några
kilometers afstånd.

Bergen är Norges andra stad samt har en folkmängd
af 38,000 personer. Det är beläget på 60° 24' n. lat.
och grundlades omkring 1070 af konung Olaf Kyrre.

FÖRSÄLJNING AF FISK.

Staden med omnejd skall vara den regnigaste fläck
på hela norska kusten. Detta vill säga ganska mycket,
men uppgiften har verkligen allt fog för sig. De dagar
på hvilka det regnar uppgå i medeltal till 134 på året
och de på hvilka det snöar till 26. Regn- och snö-
mängden är högst betydlig och belöper sig till ungefär
180 cm. årligen. Klimatet är mycket mildt. I Januari
är medeltemperaturen en liten smula öfver fryspunkten, i
Februari en obetydlighet under den samma, i Mars 1°
öfver 0, i April omkring 7°, i Maj 9°, i Juni 13°, i
Juli 14 V2°> i Augusti 14°, i September 11 2/3°. i Ok-
tober 7°, i November 3° och i December 2°. I Juli
stiger termometern till 29 V2C- e dagar, under hvilka
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dimma råder, utgöra omkring 40. Arets medelvärme är
-\- 6°, d. v. s. högre än på de flesta andra ställen på
den skandinaviska halfön.

Staden är liflig och blomstrande, och ehuru några
gator äro smala och trånga, är han dock i hög grad in-
tresseväckande för främlingen.

Fisktorget bör man icke underlåta att besöka en
torgdag. På morgonen lågo omkring 150 båtar tätt sam-
manpackade utefter kajen. Många af fiskarena hade sin
last liggande i båten, andra åter höllo den vid lif i sum-

BESKÅDANDE AF FISKEN.

par. Somliga båtar voro fulla af småsill, som här kallas
brisling, men den lifligaste handeln egde dock rum med
kabiljo. Jag såg helgeflundror, som vägde ända till 68
kilogram och deröfver. Denna fisk såldes i skurna skif-
vor. Flundror och torsk furmos i stor mängd och priset
på de samma var mycket billigt. Det fattigare folket
lefver hufvudsakligen af fisk.

Fiskarena sutto i båtarne med sina hustrur eller
döttrar och utbjödo sin vara, ifrigt spejande efter kunder.
Särdeles roligt var det att se på kvinnorna, som lutade
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sig öfver räcket och tittade på fisken i båtarne. De
som buro korta kjolar — och de voro många — A*isade
sina ben på ett sätt, som skänkte förbigående beundrare
af vackra former och väldanade smalben synnerligt nöje.
Tjensteflickor och landtfolk trängdes och knuffades med
hvarandra. Många gingo hem bokstafligen lastade med

NORSK FISKARE.

fisk, och man såg emellanåt en mor och son komma bä-
rande en betydlig börda emellan sig, eller en stark karl
dignande under en fisk, som var större än han sjelf. Folk-
massan var särdeles munter och bönderna och bond-
hustrurna vandrade glada omkring bland stadsborna.

En af de saker, som främlingen finner nöjsammast i
de skandinaviska städerna, är att se barnen gå till skolan,
och i Bergen saknar man ingalunda tillfälle härtill. Hvarje
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morgon begifver sig hela den yngsta befolkningen till
läroanstalterna. De yngre gossarne bära böckerna i en
liten ränsel på ryggen, hvarigenom bröstet spännes ut
och kroppen blir mera rak, och på regnvädersdagar äro
flickorna iklädda vattentäta kappor. Den äldsta skolbyg-
naden uppfördes 1738 och är af sten. Undervisningen
derstädes är afgiftsfri och gossarne som bevista den samma
äro, ehuru de tillhöra de fattigare klasserna, snygt klädda
och städade. I en annan, del af staden ligger en stor,
nyare skola, i hvilken finnes en gymnastiklokal, som an-
vändes för de gymnastiska och militära öfningar, hvilka
ingå i gossarnes undervisningskurs. I den öfre delen af
bygnaden finnas lärorum för gossar och för flickor. Under-
visningstimmarne äro från nio till tolf och från tre till
fem, och i några klasser undervisas båda könen tillsam-
mans. Hvarje lärjunge har sin särskilda pulpet. Jag fann
med nöje att flera lärarinnor voro anstälda vid denna skola.
I ett af de rum, der endast gossar undervisades, sjöngo
de der varande ynglingarne på föreståndarens tillsägelse
för oss norska, svenska och danska sånger. Denna sång-
öfning räckte i tjugu minuter och leddes af en gosse
med vacker röst.

En af de förtjenstfullaste anstalterna är den skola,
der fattiga flickor undervisas i kvinlig slöjd. Det är
en inrättning, hvaröfver Bergen kan vara stolt och till
hvilken motstycke borde finnas i hvarje stad. Bygnaden,
som är gammalmodig, ligger i den tätast bebygda de-
len af staden. Jag kom in i ett stort rum, der jag
artigt mottogs af förestånderskan, ett äldre fruntimmer
med milda drag. På ett stort bord lågo blomsterbu-
ketter, som förlänade rummet ett särdeles trefligt utseende
och voro afsedda att väcka lärjungarnas skönhetssinne.
Här och der emellan blommorna lågo arbeten, som flic-
korna förfärdigat för åtskilliga personers räkning och för
hvilka de skulle erhålla betalning. Lärjungarne, hvilkas
ålder vexlade mellan sju och sexton år, voro indelade i klas-
ser eller grupper allt efter deras olika skicklighet och sydde
klädningar och linnen, stickade, lagade och stoppade under
inseende af samvetsgranna och dugliga lärarinnor. Det var
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särdeles roligt att se, huru dessa fattiga flickor lärde sig
att göra gagn. Några voro otroligt skickliga i att stoppa
borddukar och verkstälde detta arbete så väl, att man
näppeligen kunde märka, hvarest lagningen egt rum. De
yngsta barnen voro sysselsatta med enklare arbeten i ett
särskildt rum, der undervisning i sömnad dagligen med-
delades dem. Skolan hade öfver femhundra lärjungar och
undervisningstimmarne voro från 9 till 12 och från 2
till 5. Tre timmar voro anslagna till läsning och de
'öfriga tre till handarbeten. Flickorna erhöllo här en en-
kel, men god skolbildning och fingo lära sig att hjelpa
så väl sig* sjelfva som sina familjer. Denna skola åtnjöt
bland Bergens invånare stort och välförtjent anseende för
det förträffliga sätt, på hvilket hon sköttes af förestånder-
skan och lärarinnorna.

Innan jag gick derifrån, lemnade mig föreståndarinnan
som minne af mitt besök ett par tjocka yllestrumpor, som
en af flickorna stickat, Jag ville lemna betalning för de
samma, men man vägrade att mottaga någon sådan, hvar-
för jag måste nöja mig med att aflägga min tacksägelse
för den mig visade artigheten. Måhända den vänliga
föreståndarinnan på detta sätt kan få veta, att dessa strum-
por bidrogo till att hålla mina fötter varma i mina lapp-
skor, då jag följande året midt i vintern vandrade genom
bergstrakterna mellan Botniska viken och Nordkap.

Katedralskolan, i hvilken ynglingarne beredas för åt-
gång till Kristiania universitet, egde ett värdefullt biblio-
tek och stod till en del under öfverinseende af kyrko-
herden, som vid denna tidpunkt var medlem af Stor-
tinget,

Domkyrkan är en egendomlig bygnad, hvars inre
anordning är fullkomligt olik alla andra kyrkors, som jag-
sett. På höger hand finnas vända mot altaret bänkrum
med säten, nästan som på en teater. Efter predikan
fyldes hufvudgången af gossar och flickor, som skulle
konfirmeras. Akten började med ett tal af presten, hvar-
efter barnen i föräldrars och anhörigas närvaro under-
gingo förhör, i det domprosten till hvart och ett fram-
stälde den ena frågan efter den andra ur bibeln och kate-
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kesen. På detta sätt förflöt timme efter timme tills bar-
nen blefvo trötta och deras blickar sömniga. Den onö-
digt långa ceremonien afslöts dermed, att domprosten läste
välsignelsen. Söndagen efter konfirmationen gingo barnen
till nattvarden.

Omedelbart efter gudstjenstens slut på söndagen spe-
lar regementsmusiken i halfannan timme på torget, och
under denna tid är grädden af stadens befolkning ute och
promenerar, lyssnande till musikens toner. Bland den
böljande skaran får man se fruntimmer klädda efter se-
naste parismodet, fiskare i sina söndagskläder och bön-
der från Bergens stift i sina folkdrägter. Ofta blir man
bland mängden varse personer med svart hår, hvilkas ut-
seende skarpt sticker af mot det stora flertalets.

Här i landet råder det bruket att städja tjenarne
för en tid af sex månader, efter hvilkas förlopp öf-
verenskommelsen förnyas, om båda parterna så önska.
Tjenstefolkets flyttningsdagar äro 14 April och 14 Okto-
ber. Jag var öfverraskad att se den rörelse som her-
skade i staden sistnämda dag. På aftonen företedde
Strandgaden den allra lifligaste anblick. Det är bruket
att alla tjensteflickor, som flytta, .lemna det gamla stället
klockan två på eftermiddagen och begifva sig till sina
nya hem klockan nio eller tio på aftonen. De taga på
sig sina bästa kläder och gå till Strandgaden, der deras
fästmän och vänner möta dem. Strandgaden motsvarar
Broodway i Newyork, bulevarderna i Paris och Regent
Street i London, och är uppfyld af folk från klockan sju
till tio eller elfva, efter hvilken tid den blir öde. I
Sverige är tjenstefolkets flyttningsdagar 24 April och 24
Oktober, och tjenarne der behöfva icke tillträda sina nya
platser förr än efter tre dagars förlopp, hvilket ofta or-
sakar husmödrarna stora obehag, enär de under denna
tid få hjelpa sig sjelfva så godt de kunna.

Bergens läge mellan Sogne, Hardanger samt andra
fjordar och fiske-idkande trakter förlänar staden stor Tigt
som affärsplats. Två gånger i veckan gå ångbåtar från
den samma till de aflägsnaste delarne af de nyssnämda
stora hafsarmarne.
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I staden finnes en hel mängd barmhertighetsinrätt-
ningar, fromma stiftelser och sjukhus samt ett hem föi*
orkeslösa och ålderstigna. Befolkningen är sällskaplig,
vänlig och gästfri. Vetenskapsmännen på platsen voro
städse villige att lemna mig upplysningar. Från museet
erhöll jag en gåfva, på hvilken jag sätter stort värde,
nämligen ett mycket gammalt dryckeshorn. Ett besök i
nämda inrättning är högst underhållande och de der för-
varade föremålen, såsom fornsaker, hittade i grafhögar,
gamla vapen, mynt, dryckeshorn, skulpterade möbler, m.
m. äro väl värda att ses.

Det finnes ingen stad i Norge, der den resande kan
tillbringa några dagar så angenämt som i Bergen. De
härliga vägarne, nyheten i det skådespel som upprullas
för blicken, de olika folkdrägterna, den kringliggande nej-
den, allt bidrager till att tiden förflyter på angenämt sätt,
men för ett längre uppehåll är dock Kristiania att före-
draga.
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17 KAPITLET.
Skandinaviens geologi. — Finska viken i gamla tider och arktiska kli-

matet. — Urberg. — Azoiska malmer. — Siluriska formationen och
dess karaktäriserande försteningar. — Fordom större utsträckning.
— Sällsynthet af devoniska och obefintlighet af kol-formationen.
— Eruptiva bergarter. — Inga mesozoiska bergarter i Sverige utom
lias och krita. — Saknad af tertiära bildningar. — Landets utsträck-
ning och vexlande höjd. — Glacialtiden och dess tilldragelser. — Af-
sättningar af sand, mergel och lera.

44p ■**<(Ql \£eologien, hvilken vetenskap låter oss sida för sida läsa
-4 de förgångna skapelseperiodernas historia och stan-

digt afslöjar nya sanningar, har ovederläggligt be-
] visat hvilken ofantlig tidrymd, som åtgått för de
fysiska förändringarna på jordklotet och för utvecklingen
•samt utdöendet af den stora mängd växt- och djur-former,
! som i betydande massor varit spridda öfver vidsträckta

O delar af det samma.
Den skandinaviska halfön är i geologiskt och fysiskt

afseende af högt intresse. En stor del af den samma
lyftes i en långt aflägsen tid öfver hafvet, och det finnes
icke på jordklotet någon annan trakt, som vid ytan har
att framvisa jemförelsevis så stora sträckor af primära
bergarter. Den bildar sålunda en stor del af den äldsta
jordskorpan.

Enligt prof. Erdmann, en högst framstående svensk
geolog, gick fordom en vik från Ishafvet vid Arkangel
tvärs öfver Finland, som då utgjorde hafsbotten, till
Gotland eller ännu längre. Han sluter härtill af det för-
hållandet, att i den hvarfviga leran vid Östersjöns kust
och på åtskilliga trakter i mellersta Sverige musslor, som
nu endast lefva på Spetsbergens breddgrad (till dömes
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Yoldia arctica), påträffats inlagrade. Snäckbankarne vid
kusten utvisa också att luftstrecket fordom varit strän-
gare, i det att de högst liggande innehålla arktiska arter.
De mellersta deremot innehålla arter, som lefva i ett nå-
got blidare luftstreck, och de lägsta arter, som ännu finnas
lefvande vid kusten. Professor Loven har likaledes på-
träffat ishafskräftdjur lefvande på djupet i sjöarne Vänern
och Vättern, hvilket bevisar at£ dessa vatten en gång
varit förenade med den ofvan omtalade ishafsfjorden.

De allmännaste bergarterna äro gneis, glimmerskiffer,
hornblendeskiffer, kloritskiffer och kvartsit. Gneisen är
den förherskande och förekommer som grå och röd gneis,
hornblendegneis o. s. v. Bland de eruptiva bergarterna
är i Sverige graniten den vanligaste. Den är ofta syenit-
lik. Pegmatit och skriftgranit förekomma vanligen i
gångar. Glimmerskiffer och lerskiffer finnas icke på långt
när i sådan myckenhet som granit och gneis. Den först-
nämda träffas i de inre delarne af landet, särskildt i
Jämtland vid Storsjön och längre söder ut; lerskiffern
är ännu sällsyntare. I några trakter i Norge mellan
kusten och fjällen omsluta de azoiska glimmerskiffrarne
gångar af eruptiva bergarter, isynnerhet granit och ser-
pentin samt äfven grönsten. Till och med ännu yngre
bergarter innehålla dylika gångar. Någon gång vexlar
skiffern med den gamla graniten.

Kölen är en bergskedja som löper utefter svensk-
norska gränsen från Skjsekerfjällen i norr till Faxefjäll i
söder. Bergarterna i nordliga delen af den samma äro
blott ofullständigt kända, men i mellersta delen består
den af sparagmit i midten, Trondhjemsskiffer på båda
sidorna med granit- och gabbro-massor såväl i central-
kedjan som i sidoryggarne. Söder ut öfvergår bergskedjan
till ett taffelland, hvilket vid Faxefjäll går inåt Sverige.

I nordligaste delen af Norge finnas urbergarterna
mindre allmänt, då de merendels äro täckta med yngre,
af åtskilliga slags skiffrar, sand- och kalk-stenar bestående
bergarter. I Finmarken finnas af eruptiva bergarter gab-
bro, grönsten och granit, ehuru icke så allmänt som i
andra delar af Norge. I mellersta Norge är sparagmit


