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med derpå liggande breda bälten af lerskiffer och kvartsit
förherskande.

Hälleflinta finnes på åtskilliga trakter och den är
ibland tydligen en förändrad skiffer, ibland är den amorf.
Det samma är förhållandet med porfyr. Diorit och hy-
perit förekomma vanligtvis i stockar eller gångar i gnei-
sen. Diabas förekommer allmänt och bildar topparne af
åtskilliga berg.

I Norge finnes mycket hornblende och kvartsitskif-
fer, grå gneis och grön skiffer och utgöres hufvudsakligen
berggrunden af en bland dessa eller af gneis, öfverlagrad
af skiffer. I många af de stora granitbergen finnas rika
fältspatsbrott.

I Sverige förekomma alla metaller — koppar, nic-
kel, jern, silfver, kobolt, apatit och guld (i obetydlig
mängd) — ide äldsta azoiska bildningarna. På somliga
trakter är jernmalmen titanhaltig och han ligger på några
ställen såsom berg ofvanpå jordytan.

De siluriska lagren äro i mellersta Sverige mest ut-
vecklade. Lagrens ordningsföljd är der gneis eller andra
urberg, sandsten, alunskiffer med orsten, röd eller grå
kalksten och lerskiffer. Det öfversta lagret består af
eruptiv trapp. På några ställen saknas kalkstenen och
lerskiffern, och trappen hvilar då på alunskiffern. Vid
ifrågavarande fall äro lagren vågräta.

De undre siluriska lagren äro i allmänhet nära våg--
räta, men på somliga ställen, till dömes vid Vättern,
hafva de dock en stark stupning, beroende derpå att den
underliggande bergarten blifvit upplyftad. De bestå af
konglomerat, sandsten och gråa skiffrar.

De kännetecknande djurförsteningarna i den under-
siluriska formationen äro af brachiopoder Strophomena de-

pressa, af cephalopoder Orthoceras och af leddjur trilobiter,
hvilka äro de vanligaste af försteningarna.

De äldre formationerna bilda ofta sakta sluttande
taffelland. På sina ställen äro de 600 meter mäktiga,
men söder ut äro de tunnare och slutligen fullkomligt
täckta af yngre lager. Diktyonema skiffer och kalksten
jemte åtföljande kvartsit påträffas i de högre bergstrak-
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terna i två mäktiga serier, af hvilka den undre innehåller
glimmerskiffer och någon gäng alunskiffer, den öfre olik-
färgade och ofta kvartsiga skiffrar. Lerskifferlager finnas
af 300 meters mäktighet. På dessa ligger kalksten, som
ibland förekommer i tydliga lager och på många ställen
täckes af kalkhaltig sandsten, hvilken innehåller åtskilliga
slag trilobiter och än uppträder som kalkbreccia, än som
hård sandsten. De öfversiluriska lagren kunna benämnas
efter deras fossilier, koraller, hafsväxter o. s. v. Siluri-
ska lager med diktyonema ses vid Hulberget 1,200 meter
öfver hafvet och vid Tunsås i Valders (med Olenus) 750
meter öfver hafvet.

Den siluriska formationen hade en gång en långt
större utbredning än nu, hvilket synes af den allmänna
förekomsten af hvarfvig mergel, innehållande kolsyrad kalk,
härledande sig från förstörd silurisk kalksten. Spillror
och block af den sistnämda bergarten finnas spridda öfver
somliga trakter. Ofvanpå den yngsta siluriska kalkste-
nen hvilar mera än 300 meter grå och röd lerskiffer,
hvilken så vidt man känner icke innehåller några spår
efter lefvande varelser och sannblikt svarar mot den de-
voniska perioden.

Devoniska formationer förekomma endast på tre öar
i Mälaren, såsom tydligen framstår genom karaktäristiska
fossilier *).

Kolformationen saknas helt och hållet.
På somliga trakter äro ojemnheterna på gneisens

yta fylda med konglomerat och sandsten. De eruptiva
granitmassorna bilda höga, skrofliga, ofta nog alldeles
tvärbranta fjäll, hvilka genom sin kalhet och ofruktbarhet
bilda en sällsam motsats till bördigheten i de trakter, der
skiffer utgör grunden. Inom stora granitområden har
man träffat marmorlager, omgifna af labradorsten. Svaf-
vel- och koppar-kis äro icke sällsynta. Lagren af silu-

*) Här gör förf. sig skyldig till en förhastad uppgift, ty det är
ännu fullkomligt obevisadt att någon devonisk formation förekommer i
Sverige. De två Mälaröarna Pingst och Midsommar, som äro kända för
sin sandsten, dela dock denna ära med några andra holmar och delar af
stranden. Några "karaktäristiska försteningar" äro der icke funna.'..

Ö. a.
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risk marmor och andra kalkstenar torde hafva en mäk-
tighet af 270 meter. De intaga öfversta delen af sist-
nämda formation och innehålla en mängd försteningar,
såsom favosites, encrinites, o. s. v.

Lagrens mäktighet i de palseozoiska bildningarna vid
Kristianiafjorden.

Af de mesozoiska bildningarna finnas icke trias-,
jura- och wealden-formationerna i Sverige. Liasforma-
tionen är påträffad i sydligaste delen i trakten af Höga-
näs. Lagren derstädes äro tjocka och bestå af sandsten,
lerskiffer och plastisk lera med mellanliggande kolflötsar,
af hvilka de mäktigaste dock icke äro mera än 1 meter
20 cm. tjocka. Denna formation är fattig på förstenin-
gar, men en typisk art är dock funnen, nämligen Avicula
incequivalvis *).

Kritan förekommer blott på enstaka platser i syd-
östra och södra Sverige. De äldre lagren bestå till en
del af hvitgrå kalksten, hvilken innehåller en stor mängd
återstoder af snäckskal. På andra ställen består kritan

*) En mängd försteningar äro på senare åren funna i dessa, lager
och beskrifha af B. Lundgren och A. G. Nathorst. Ö. a.
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af rödgul kalk med grönsandkorn. De yngre lagren
bestå af kalksten, i hvilken finnas krita och flintknölar.
Bland de påträffade försteningarna märkes en brachiopod
(Crania ignabergensis).

Några spår af de tertiära formationerna hafva i
Sverige icke blifvit funna *). Deremot är den efter-
tertiära tidrymden i detta land af särskildt intresse för
geologen. De förändringar på jordens yta, hvilka från
slutet af den siluriska perioden inträffat såväl i gamla
som nya verlden hafva i det stora hela icke berört Sverige.
De devoniska formationerna hafva blott lemnat spår af
sin tillvaro och de mesozoiska, hvilka i andra land hafva
så stor utbredning och äro så vigtiga, påträffas blott i
sydligaste delen.

Sveriges och Norges efter-tertiära bildningar utvisa,
att den skandinaviska halfön lemnats oberörd af de stora
förändringar på jordytan, för hvilka sydligare delar af
Europas fastland varit utsatta, och att hon, med undan-
tag af de trakter i hennes sydliga del, der lias- och krit-
formationerna uppträda, ända till jemförelsevis sen tid
nästan fullkomligt bibehållit sitt forna relativa läge öfver
hafvet. Liksom det amerikanska fastlandet höjdes de
norra delarne af Europa vid början af den efter-tertiära
perioden öfver hafvet och denna landets tillväxt åtföljdes
af en stark minskning i luftvärmen, till följd af hvilken
hela landet täcktes med is. Så inträdde glacialtiden.
Derpå sjönk landet under hafvet, hvarigenom hopandet
och afsättningen af salt- och sötvattens-bildningar kunde
ega rum. Detta tidsskede motsvarar de amerikanska
geologernas "Champlain". Landet höjde sig derefter å
nyo — den s. k. terrassperioden — hvarvid ytan steg
till sin nuvarande höjd och erhöll det utseende hon nu
eger. Den efter-tertiära perioden var, såsom af det ofvan
anförda synes, både i Europa och Amerika ett tidsskede,
under hvilket högst betydande höjningar och sänkningar
egde rum, i det landet först höjde sig, derpå sänkte sig

*) Dock antages, att sådana finnas i Sveriges sydvestligaste udde
vid Skanör och Falsterbo, der bernsten förekommer. Ö. a.
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och så åter höjde sig, denna gång till ett jemförelsevis
stadigvarande läge.

De jordarter, af hvilka såväl slätterna som dalarne,
flodernas bäddar och många högslätter bestå, äro af två
slag. De som utmärka det forna vattenståndet — i allmän-
het 150 eller 180 meter öfver det nuvarande — och hvilka
bestå af lera och sand, äro rika på hafsmusslor och andra
arktiska försteningar samt visa spår efter gamla strand-
linier. I de högre belägna, hvilka bestå af grus och sand,
men i hvilka deremot inga betydliga lerlager finnas, på-
träffas icke några lemningar af hafsdjur.

Som förut är anfördt, finnas icke de geologiska for-
mationerna mellan kol- och efter-tertiära perioden i Norge
och Sverige, undantagandes lias- och krit-formationerna i
Skåne och några mesozoiska lager på ett ställe i nord-
ligaste Finmarken *).• De efter-tertiära lagren hvila ome-
delbart på de palaeozoiska. De azoiska bergarterna hafva
deremot större utbredning och äro mäktigare än i något
annat land med lika ytinnehåll. Under isperioden var
hela Skandinavien begrafvet under isen. De ofantliga
jöklarne hafva lemnat spår efter sig genom urgräfhingar
i bergytan, genom att reffla klipporna, i de djupa dalarne,
i de vidsträckta fj ordarne och i de väldiga moränerna.
Klippan är från hafsytan och nästan till toppen af de
högsta fjällen ritsad med refflor och repor samt utmärkt väl
slipad. De kantiga bergkonturerna hafva blifvit rundade
till roches moutonnées och block hafva blifvit kvarlemnade
på en höjd af 1,500 meter öfver hafvet. Moräner, sam-
manhopningar af alla de lösa ämnen, hvilka efterlemnäts
af de smältande och sig tillbakadragande jöklarne samt
bestå af ofantliga stenar, af kantiga klippblock, af grus>
sand och lera, påträffas öfverallt vid vexlande höjd högt
upp på bergens sidor.

Då inlandsisen smälte, förblefvo dock en mängd da-
lar under lång tid fy Ida med is. Jöklarne drogo sig
emellertid till baka högre och högre upp och der de under

*) Det är icke i nordligaste Finmarken utan två grader sydligare
på Andön, strax norr om Lofoten, som man funnit mesozoiska bildningar
i Norge. Ö. a.
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en längre tidrymd blefvo stående, bildade deras moräner
en dam mot vattnet, hvilket sålunda erhöll större djup,
och gåfvo tillfälle för slammet att i lugn sätta sig till bott-
nen och bilda de lerbäddar, som nu påträffas här och der
i dalarne.

På olika trakter äro markens beståndsdelar olika
allt efter den geologiska beskaffenheten hos de berg, öfver
hvilka jöklarne nötte sin väg. Lera och kalk äro allt
efter omständigheterna förherskande.

Den tidrymd som följde på isperioden, motsvarar
början af de amerikanske geologemes "champlain epoch".
Den var rullstens- eller sandås-perioden, efter hvilken af-
sättningen af de diluviala lerorna egde rum. De nämda
åsame äro mycket vanliga i Sverige. Bland de mest
anmärkningsvärda äro Badelundsåsen vid Vesterås och
Brunkeberg i Stockholm *). De ryktbara kungshögarne
vid gamla Upsala äro belägna på en dylik ås. Dessa
åsar äro bildade af flera lager, af hvilka det understa be-
står af grus med rundade stenar. Ofvanpå detta ligger
sand med mellanliggande leror **). Asarnes höjd öfver
den omgifvande trakten utgör 30 till 45 meter och de
gå i allmänhet i norr och söder. Andra upplandningar
under denna period utgöras af sand i strandbildning eller
grundt vatten, hvarfvig mergel och hvarfvig lera utan kalk
eller talk, hvilken upplandats i ett lugnt, djupt arktiskt
haf, och svartlera med vexlingar i blått och grått, hvil-
ken tillhör en senare tid, då hafvet började att erhålla
sina nuvarande gränser. Sanden finnes omedelbart ofvanpå
glacialgruset, från hvilket den skiljer sig derigenom att
den är skiktad och derigenom att den alldeles tydligen
är rensköljd. De hvarfviga lerorna, liksom äfven på
några ställen den hvarfviga mergeln, bilda det understa

*) Här har förf. begått ett misstag. Så väl åsame som de diluviala
lerorna höra till glacial-perioden. Att vi hafva många åsar, hvilka äro
lika märkliga som Badelundsåsen och i synnerhet Brunkeberg, till dömes
Upsala och Enköpings m. fl., torde vara öfverflödigt att för en svensk på-
peka. Ö. a.

**) Sistnämda del af åsame finnes blott i lågtrakter och utgör en
yngre bildning. O. a.
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lagret. Den här liggande musslan Yoldia arctica utvisar
att hafvet, ur hvilket leran upplandats, var arktiskt.

Leran, som hvilar på mergeln, är svartlera, hvilken
öfvergår till vanlig lera. I den svarta leran förekomma
sådana musslor inbäddade, hvilka nu lefva i Östersjön,
till dömes Tellina baltica, Cardium edule och Mytilus edulis.
I dessa leror och sandlager påträffas stora stenar, hvilka
sannolikt ditförts med isberg och fallit ned i lagren un-
der dessas bildning. Samma är förhållandet med de s. k.
erratiska blocken *), som påträffas på en mängd ställen i
Skandinavien.

I de öfre ler- och sand-lagren påträffas, särskildt i
vestra delen af landet, lager af musslor, tillhörande samma
arter som nu lefva i Nordsjön eller ännu längre norr ut.
Ett dylikt lager finnes i Kapellbacken vid Uddevalla och
innehåller Pecten islandicus och många andra arter.

*) Med några, ej med alla, ej ens med de flesta. Ö. a.
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18 KAPITLET.
Skandinaviens fjordar. — Deras sidoväggar och afslutande dalar. — Jök-

larnes verksamhet. ■— Terrasserna eller afsatsernä på fjordstränderna.
— Huru de te sig och hvarför de bildats. — Strandlinier. — Landets
höjning och sänkn.i.g i nyare tider. — Kunna icke nyttjas såsom tid-
mätare. — Professor Kjerulfs åsigter med afseende härå. — Flytande
is och jöklar. — Ojemna och af brutna rörelser med långa tider af
stillastående. — Förändringar, i klimatet och i fördelningen af växt-
samt djur-lifvet.

<a] 5y å man reser långs den skandinaviska halfön och sär-
<m o^s skildt utefter den norska kusten, ser man öfverallt
x^v* djupa och smala, ofta ända till 150 kilometer långa

hafsarmar slingra sig fram mellan klippmassor, till-
hörande de äldsta formationerna. Dessa hafsarmar kallas

•fjordar. De norska fj ordarne äro betydligt större och
långt mera majestätiska än de svenska och öfver dem

O hvilar samma storslagenhet som är kännetecknande för
landets natur i sin helhet. Med beundran, nästan med
bäfvan, blickar man på deras väggar, som resa sig hun-
dradetals, ja tusentals meter öfver hafvet, och helt natur-
ligt gör man sig den frågan, huru dessa märkvärdiga ka-
naler uppstått. Alldenstund hafvet icke eger tillräcklig
kraft att bilda dem, föreställer man sig helt naturligt, att
de tillkommit genom något stort naturutbrott, men hvar-
ken hafvet eller någon geologisk omstörtning har härvid-
lag verkat.

Vid en fjords ände finnes alltid utan undantag en
dal, genom hvilken en ström, som upptager det nedför
fjällsidorna rinnande vattnet, flyter. Denna dal utgör i
alla afseenden en fortsättning af fjorden och den enda
skilnaden är, att den förre är fast mark, men den senare
vatten. Båda äro skurna ur den fasta klippan. För-
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hållandena äro de samma med sido- eller tvär-dalarne och
Q ordarne.

De spår efter isens refflande, ritsande och glättande
inverkan, som man öfverallt ser, de talrika moränerna,
hvilka ofta äro så stora att gårdar, fält och byar ligga
på de samma, med ett ord allt utvisar att så väl fj or-
darne som dalarne genom jöklarnes verksamhet urgröpts
ur fasta klippan. Då man ser dessa klippväggars ofant-
liga höjd och därtill lägger fjordames storartade djup, som
ofta täflar med fjällens höjd, kan man förstå hvilka omät-
liga tidrymder, som åtgått för jöklarne att under sin
långsamma, men omotståndliga vandring mot hafvet full-
borda detta arbete, och man erhåller ett begrepp, som
intet annat kan bibringa, om den fruktansvärda förmåga
vattnet i isform eger att förändra jordytans former.

Än i dag finnas i Norge vid innersta änden af fjor-
darne jöklar, hvilka, sänkande sig till hafvet, lemna tysta
men ovederläggliga vittnesbörd om det verk de fullbordat
och som de ännu fortsätta. Allt efter som de månad
efter månad draga sig till baka, lemna de i klippan lika-
dana märken efter sig som de gjorde för årtusenden sedan.
Tid, köld och luftens inverkan hafva på många ställen
utplånat dessa märken, och ofta döljas de för det vanliga
ögat af jord, sten och grus, som århundradena hopat öf-
ver dem, hvarigenom de bevarats för geologens forsk-
ningar.

Då man far utefter fjordarne, dalmynningarne eller
de skyddade vikarna på norska kusten kan den resande
icke undgå att fästa sin uppmärksamhet på de terrasser
eller afsatser, som i amfiteatralisk form höja sig den ena
öfver den andra och se ut som breda, jättelika trappsteg.
Vid första ögonkastet lemna de det intryck, att efter hvar-
andra följande höjningar af landet egt rum och att de
utvisa olika, mera eller mindre länge varande vattenstånd
hos hafvet, till hvilket alfvar och strömmar nedfört sten,
grus, sand och lera samt spridt allt detta under hafsytan *).

*) Att detta första ögonkast, som så ofta sker, gifvit en' oriktig för-
klaring öfver terrassernas bildningssätt, visar sig dock vid närmare under-
sökning. Ö. a.
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Vid många fjordar finnas korta, tvärbranta dalar,
hvilkas mynning begränsas genom en eller två terrasser,

NORSK FJORD.
täckta af block, stenar och sand, som utgöra lemningar
af en morän från den föregående isperioden. Många sjöar,
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som följa dalens lopp, äro bakom dessa terrasser bildade.
Den högst belägna terrassen, hvilken lätt skiljes från
ofvanliggande morän derigenom att innehållet är skiktadt,
utvisar den äldsta hafsytan. Terrassernas höjd beror på
dalens bredd, de aflagrade ämnenas mängd och bildnings-
tidens längd. De äldsta terrasserna finnas vid en höjd af
180 till 185 meter öfver hafvet *) och innehålla förste-
ningar af arktiska hafsdjur. Hafsmusslor och skalbankar,
tillhörande två alldeles skilda faunor, påträffas äfven i
leran framför terrasserna. I den hårda lermergeln har man
äfven funnit skelett af salar och fiskar, och stora torflager
dölja dem på slätmarken. De lägre belägna och yngre
terrasserna, hvilka hafva en .höjd af 15 till 45 meter öfver
hafvet, innehålla försteningar af djur, som tillhöra den
nuvarande faunan i trakterna utanför polcirkeln vid Nor-
ges kust. Ofantliga af mörk mylla täckta bäddar af hafs-
musslor löpa jemns med kusten, såsom vid Bodö. Torf-
lager påträffas äfven nedanför de senare afsatserna.

Strandlinier, bestående af rullsten, träffas i olika de-
lar af halfön. Jag har midt i en barrskog på norra
stranden af Östersjön sett tre dylika, den ena ofvanför
den andra. Jag har äfven sett dem på kusten af Fin-
marken bortom Vadsö.

Andra strandlinier finnas på åtskilliga ställen vid
norska kusten. Jag har i synnerhet lagt märke till dem
vid Trondhjem, der de finnas på en höjd af 145 till 162
meter, vid Stensö invid Stavanger fjord, vid Öster fjord,
43 meter öfver hafvet, samt vid Alten fjord. Dessa
strandlinier befinna sig icke på fullkomligt samma höjd
som de kringliggande terrasserna och måste hafva fram-
bragts genom vågornas inverkan. De skulle förekomma
långt mera allmänt, om icke tid och köld på många stäl-
len utplånat dem. Terrasserna och strandlinierna utvisa
att landet under den s. k. terrasstiden med långa mellan-
rum höjt sig högst betydligt. Om nu också de ofvan
anförda sakförhållandena gifva tillkänna att landet stigit

*) Att detta är ett antagande som icke håller streck, är visadt af
ingeniör O. Gumaelius i hans "Reseanteckningar från Norge". Ö. a.
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strax innan det nuvarande tidsskedet, så finnes det äfven
bevis för att denna stigning på vissa trakter efterföljts
af en lokal sjunkning. På Gotland finnas på något af-
stånd från de nuvarande strandklipporna under vattnet
tydliga, branta strandbildningar, hvilka, tack vare vattnets
klarhet, alldeles bestämdt kunna skönjas från stranden.

Genom att inhugga märken i klipporna vid Öster-
sjön har man under en följd år i Sverige gjort iaktta-
gelser, som utvisa att norra delen af nämda land höjer
sig ungefär 75 cm. på århundradet, medan deremot den
södra delen sjunker. Långs bemalda sjö går från Ystad
till Trelleborg och Falsterbo en märklig ås, som tvifvels
utan (!) bildats genom landets plötsliga höjning i norr och
sänkning i söder, hvilket åtföljts af en ofantligt stark
rörelse af hafvet. Då denna ås bildades, uppstod ett bredt
vattenbälte mellan södra Skandinavien och norra Tysk-
land, som förut voro förenade till ett sammanhängande
fastland, öfver hvilket växter, djur och menniskor drogo
fram. Den södra delen var lägst, och då den norra ännu
var höljd af is, den första, som blef befolkad, sannolikt
af någon jagtidkande ras.

Af det man hittills känner är det omöjligt att närmare
kunna angifva huru lång tid som erfordrats för frambrin-
gandet af dessa resultat, alldenstund höjningen och sänk-
ningen försiggått oregelbundet och perioder af fullkomlig
hvila eller mycket långsam stigning, hvilkas längd är
omöjlig att bestämma, emellanåt inträffat. Den nyare
forskningen vet endast att en ofantlig tidrymd måste
hafva förflutit, men kan icke meddela några noggranna
uppgifter.

Den utmärkte geologen Teodor Kjerulf, professor vid
Kristiania universitet och upprättare af den bästa geolo-
giska karta öfver Norge, har förnekat riktigheten af teo-
rien om landets oafbrutna rörelse och i följd deraf äfven
riktigheten af de beräkningar som några geologer gjort
med användande af stigningarna såsom tidmätare. Han
har framstält sin teori i ett föredrag om "Skandinaviens
höjning betraktad som tidmätare", hvilket han höll vid
de skandinaviske naturforskarnes möte i Kjöbenhavn i
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Juli 1873 och hvars hufvudsakliga innehåll var följande:
"Det är alldeles ovederläggligt, att den skandinaviska
halfön, åtminstone Sverige, höjt sig oregelbundet, men
utomordentligt långsamt. Att en dylik höjning egt rum
i den geologiska tiden är tydligen bevisadt genom do
hafsmusslor, leror, sandarter, hvalfisk-skelett, terrasser och
strandlinier, som påträffas på en betydlig höjd öfver den

STRANDLINIE NÄRA TRONDHJEM.

nuvarande vattenytan och på längre och kortare afstånd
från hafvet." Vidare säger han: "De på bergen eller i
dalarne högst upp befintliga märkena äro siffror på tidens
urtafla, hvilka utvisa börjandet af nya rörelser. Visaren
är den synliga förändringen i hafvets och landets nuva-
rande yta." Enligt teorien om flytande isberg under gla-
cialtiden, hvilken, ehuru i sin helhet otillfredsställande,
dock måste kallas till hjelp för att jemte jökelteorien
förklara några företeelser på fastlandets samt särskildt på
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Skandinaviens kuster, sjönk sistnämda halfö sakta under
den arktiska isen och landets yta refflades samt urgröp-
tes af de i hafvet simmande och på grund strandade is-
bergen. Derefter höjde sig landet åter till det läge, det nu
har. Den nuvarande höjningen utgör i medeltal 75 cm.
på århundradet eller 180 meter på 24,000 år och då
refflor finnas vid 1,780 meters höjd, hafva följaktligen
240,000 år åtgått för stigningen. Som emellertid enligt

AFSATSER VISANDE HAFSYTANS FORNA HÖJD.

denna teori en dubbel rörelse egt rum — en ned- och en
upp-gående — hvilka hvardera belöpt sig till 1,780 me-
ter, får man en summa af 480,000 år, detta dock endast
under den förutsättning att rörelsen varit jemn och lik-
formig. Detta har likvisst icke varit fallet. I Norge
finnas otaliga *) bevis på att jemförelsevis hastiga rörelser
omvexlat med förhållandevis långa tidrymder af hvila,

*) Enligt T. Kjerulf. Ö. a.
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det vill med andra ord säga, att rörelserna varit oregel-
bundna och skett med obestämda mellanrum. De sakför-
hållandena, att krosstensgruset icke innehåller några hafs-
musslor, att refflorna äro oräkneliga och i regeln hafva
samma riktning samt att en nedsänkning skulle hafva
frambragt ett varmare och icke ett kallare klimat, tala till
förmån för glacialteorien och mot isbergsteorien. De äldsta
snäckbankarne, som innehålla skal af mera arktisk karaktär
än den nuvarande, ligga allesammans högt — omkring 150
meter — öfver hafvet. Mellan 30 och 45 meter öfver hafvet
finnas yngre bäddar som innehålla skal af arter, lika de nu
lefvande. Dessa bäddar träffas dock icke vid alla nivåer,
utan blott vid några fä, vissa *). Vi se i sjelfva verket
steg af rörelse och mellantider af hvila, under hvilka dessa
väldiga skalmassor hopades vid kusten vid ett visst vat-
tenstånd, hvarpå en plötslig rörelse torde hafva följt.

Hvad beträffar terrasserna i dalarne, så finnas icke
några öppet liggande **) högre än 180 meter öfver hafvet.
De äro bildade af ämnen som framförts af alfvar. Hade
rörelsen varit likformig, skulle de hafva utgjort en utan
afbrott sluttande yta i stället för afsatser. Terrasserna
vittna om "steg eller ryck i rörelsen, hvarpå den relativa
hvilan följer". De förekomma icke högre än vid 180
meters höjd. Der ofvan äro refflorna frambragta af jök-
lar och icke af isberg, hvarför icke någon dubbel rörelse
behöfts och icke någon tidrymd af 480,000 år utan en-
dast af 240,000 år åtgått, d. v. s. blott en så lång tid som
varit nödvändig för en höjning af 180 meter. "Om vi
fråndraga", säger professor Kjerulf, "sjelfva stegens höjd,
som utvisar den jemförelsevis hastiga förändringen i nivå,
och endast fästa oss vid terrassernas öfra sakta sluttande
och skenbart nästan vågräta ytor, hvilka utmärka de
mellanliggande tidrymderna af antagligen långsamt pågå-
ende höjning, så återstår blott en bråkdel, och det en
mycket liten bråkdel, af denna tid." Strandlinierna, hvilka

*) Detta, liksom större delen af den öfriga framställningen, är T.
Kjerulfs åsigt. Att dessa påståenden hålla streck betviflas. O. a.

**) Sådana finnas och äro ej fåtaliga. Ö. a.
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så att säga äro i klippan ingräfda märken efter vatten-
ståndet, härleda sig endast från hafsytans förblifvande på
samma punkt, medan deremot terrasserna bero såväl på
hafsytans nivå som på den olika mängd ämnen, som nedförts
af alfvarna, samt på hastigare försiggående förändringar.
Strandlinierna och terrasserna äro från hvarandra alldeles
skilda saker. Professor Kjerulf anser att isperiodens geolo-
giska tidrymd icke kan hafva varit mera än 24,000 år
lång, enär det högsta vattenståndet tillhör det arktiska haf-
vet. "Denna rörelse har ända till närvarande tid försiggått
stötvis, ehuru måhända med allt svagare och svagare ryck."

På ön Torge reser sig det berömda fjället Torghatten
till 225 meters höjd. I det samma fins 100 till 120
meter öfver hafvet en naturlig tunnel, hvars höjd vexlar
mellan 19 och 85 samt bredd mellan 10 och 26 meter.
Den kraft, som kunnat aflägsna en så betydlig massa,
måste hafva varit hafvet. Liknande tunnelar finnas på
Moskenaesö, Grytö och Senjen.

De förändringar klimatet undergått äro underbara.
Försteningarna i hela Skandinavien, äfven i de inom pol-
cirkeln och kring Nordkap belägna trakterna, utvisa all-
deles omisskänneligt att polartrakterna vid slutet af ter-
tiärtiden egt ett tempereradt luftstreck, hvilket var lika
varmt som Englands och Frankrikes. Ormbunkar, barr-
träd, ek, kastanje och andra träd växte en gång på Spets-
bergen, Björnön, o. s. v., och dessa numera frusna lands
växtlighet och luftstreck gjorde att de kunde bebos af
däggdjur och äfven af menniskan, om hon då lefde i
denna del af verlden.

Efter tertiärperioden frambragte landets höjning en
istid, under hvilken skogarne småningom försvunno och
djuren drogo sig söder ut. Klimatet blef kallare och kal-
lare, växtligheten upphörde och enär icke längre någon
tillgång på lifsmedel fans, försvunno de flesta djur. En-
dast renen, muskoxen och några få andra arktiska djur-
slag furmos kvar och torde hafva varit vittnen till istiden.
Till och med dessa skulle, ifall jöklarne dragit sig längre
söder ut, nödgats uppsöka mildare trakter eller förgåtts.
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till deras bildning.

orge är i hela Europa utan medtäflare med afseende
på mängden och storleken af sina jöklar och ofant-
liga falt af evig snö. De senare kallas på norska
snebrceer, snefonner och på franska nevés, d. v. s. jök-

lames ursprung, förrådsrum, källa.
De förnämsta jöklar, som finnas ofvan polcirkeln,

äro följande:
Jedki på ön Sejland mellan 70° och 71° n. lat.

Dess skridjöklar gå nästan ända ned till hafvet;
En jökel ungefär på 70° n. lat. vid Kvaenangsfjor-

den, hvilken jökel går ända ned i hafvet;
Alkavare på Kölen inom svenska gränsen nära 68°

n. lat.;
Almajalos öster om södra Folden fjord mellan 67

och 68° n. lat.;
Sulitelma öster om Salten fjord; ligger på 67° n. lat.

på svensk-norska gränsen;
Svartisen mellan Rånen- och Salten-fj orden. Denna

jökel ligger till större delen norr om polcirkeln och är
den näst största i Skandinavien. Han är mer än 67
kilometer lång och upptager en yta af 170 kvadratkilometer.

På hela sträckningen långs kusten mellan Lyngen
och Salten fjord, d. v. s. mellan 67° och 70° n. lat., finnes
en stor mängd jöklar, hvilka hvarken i böcker eller på
kartor äro namngifna.



JÖKLAR SÖDER OM POLCIRKELN. 279

Söder om polcirkeln ligga:
Oxtinderne, söder om Rånen fl ord och några tiotal

kilometer söder om polcirkeln;
Börge jökel nära 65° n. lat., hvilken täcker en yta

af 60 kvadratkilometer;
Sibmek söder om Börgefj ällen;
På Dovreflällen reser sig Snehaetta till en höjd af

2,450 meter och litet söder derom ligger det 2,420 meter
höga Skreahö. Nordvest om dessa ligga Nunsflällen,
Stenskolla och det 1,960 meter höga Skrimkolla, hvilka
allesammans äro täckta med väldiga snöfält;

På Surendalsflällen, öster om Kristiansund och norr
om Dovre, finnas stora jöklar;

På de öster om Sundalsflorden liggande Sundals-
fjällen finnas stora jöklar;

Romsdalsfl ällen, af hvilka det 1,900 meter höga
Storhögda är det högsta, hafva att uppvisa ett betydligt
antal jöklar;

Horningflällen ega stora jöklar, som gå ända till
Stryn;

Jostedalsbraeen, som är den största af Skandinaviens
alla jöklar, ligger mellan Nord fl ord och den stora Sogne-
florden samt täcker ett ytinnehåll af 230 kvadratkilo-
meter *);

Lomsflällen öster om Jostedalen med flera jöklar;
Langflällen, hvilka innefatta flera bergskedjor med

jöklar;
På Jötunflällen, Skandinaviens vildaste och högsta

fjällgrupp, finnes en mängd stora fält med evig snö och is;
Hardangerfl ällen ega en följd stora jöklar;
Röldals- och Hallingdals-flällen hafva flera jöklar;
Folgefonnen vid Hardangerfl ordens sidoarm Sörflord

är den sydligaste jökeln och upptager en yta af 38 kva-
dratkilometer.

Dessutom finnes en mängd smärre jöklar och snöfält
spridda här och der.

*) På Islands sydöstra sida finnes en ännu större jökel, Yatnajökul,
hvilken upptager en rymd af 700 kvadratkilometer.
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Gränsen för den eviga snön vexlar. På den på 70°
30' n. lat. liggande ön Sej land i Finmarken är den be-
lägen 904 meter öfver hafvet; på Dovre 62° 30 n. lat.
1,632 meter öfver hafvet; på Jostedalshalfön, på nord-
vestra sidan af hufvudkedjan i Lodalen i Nordfjord, 61°
47' n. lat., 1,265 meter öfver hafvet; i Befringsdalen i
Jölster, 61° 32' n. lat., 1,120 meter öfver hafvet; i
Lundedalen i Jölster, 61° 32' n. lat, 898 meter öfver
hafvet, d. v. s. något lägre än på den på 70° 30 n. lat.
belägna ön Sejland; i Tjugum vid iEsefjordens ände, 61°
17' n. lat., 1,277 meter öfver hafvet; i Tjugum vid Vetle-

florden, 61° 22' n. lat., 1,124 meter öfver hafvet; i
Fjaerland i Bojumsdalen, 61° 30' n. lat., 775 meter öfver
hafvet, d. v. s. lägre än i den allra nordligaste delen af
Skandinaviska halfön; i Hafslo i Langedalen, 61° 24' n.
lat., 1,055 meter öfver hafvet; i Tunsbergsdalen i Joste-
dal, 61° 30' n. lat, 1,435 meter öfver hafvet; i Joste-
dalen (mi landet), 61° 34' n. lat, 1,460 meter öfver
hafvet; på Jotunfjällens söder om Ottavandet belägna
nordliga del, 61° 40° n. lat, 1,447 meter öfver hafvet;
på Folgefonnen med Ejdesnut sydvest om Oddevandet, 60°
3' n. lat, 1,080 meter öfver hafvet; på Blådalsholmarne,
59° 55' n. lat, 1,237 meter öfver hafvet; i Gjerdesdalen,
61° 8' n. lat, 778 meter öfver hafvet, men flyttar sig
längre upp allt efter som jökeln drager sig till baka. Den
jökel som näst jökeln på 70 n. lat. går längst ned mot
hafvet är den vid Fjeerlandsfj orden belägna Suphellebraeen,
hvars nedersta kant endast ligger ungefär 50 meter öfver
hafvet.

Jöklar finnas söder ut till 61° 20' n. lat. Norges
skapnad och luftstreck äro särdeles gynsamma för bildan-
det af snöfält och jöklar. De senare förekomma till stör-
sta delen, om icke helt och hållet, på halföns vestra
bergskedjor icke utan inverkan af hafvet. Fjäll äro näm-
ligen stora kondensorer af den fuktighet som af vindarne
föres från oceanen och som här afsättes i form af regn
eller snö, beroende af fjällens höjd och årstiden. De stora
fälten af evig snö i Norge bilda ofantliga högslätter, ur
hvilka en flälltopp eller bergås här eller der sticker upp.



JÖKLARNES BILDANDE. 281

För en jökels uppkomst och tillväxt åtgår en ofantlig
tidrymd. På somliga fjäll smälter ofvan en viss höjd icke
helt och hållet all snö, som faller under årets lopp. Åter-
stoden, som år från år ökas genom nya lager, bildar under
tidernas lopp en ofantligt tjock massa, hvilken utgör jökelns
ursprung. Om vädret ständigt vore kallt och snön alltid
frusen, skulle bildandet af en jökel vara omöjligt, då snön
med tiden skulle uppstaplas till en oerhörd höjd. I re-
geln inträffa stora snöfall alltid vid en temperatur något
litet under fryspunkten. För att bilda en jökel fordras
äfven värme.

På grund af deras belägenhet så långt mot norr äro
Skandinaviens fält af evig snö under sommaren utsatta
för ett kraftigt och långvarigt solsken, och under denna
årstid smälta isen och snön i stor myckenhet. Om våren
och vid början af hösten borttages en stor mängd snö af
regnen, och det härigenom uppkomna vattnet silar sig
genom lagren. Då det nu fryser, sammankittar det snö-
partiklarne och de undre lagren förvandlas genom trycket
af de öfre, på dem hvilande till fast is. Om mängden af
smält is hvarje år öfverstiger den årliga nederbörden af
snö, så måste jökeln naturligtvis varda mindre och draga
sig till baka i stället för att skrida framåt. Om deremot
det som smält är mindre än tillskottet, så skrider jökeln
framåt. I Norge finnas för närvarande både sådana jök-
lar som tillväxa och sådana som aftaga, medan deremot
i Schweitz sedan åratal till baka icke finnas andra jöklar
än sådana som minskas. De flesta och största jöklarne
i Skandinavien äro belägna söder om polcirkeln.
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O] Sngen af Norges alla fjordar kan med afseende på ut-
fN % sträckning, storslagenhet, djerfva ytterlinier och egen-
y^^y domlig, dyster natur mäta sig med den ståtliga Sogne-
} florden, hvarför ej heller någon resande bör under-
låta att göra en färd öfver dess böljor. Inloppet är be-
läget på ungefar 61° n. lat. mellan Sulenöarna på ven-
ster och fasta landet på höger hand, och sjelfva hufvud-

u florden skär in i landet i nästan rak östlig riktning.
Fjordens djup är ovanligt stort. Söder om Yttre Sulen
är det ungefär 180 meter, längre inåt, mellan Big Store
Hilleö och Stevsundö, 480 meter; litet längre fram min-
skas det till 365 och 275 meter. Strax söder om Bö
kyrka uppgår det till den ofantliga storleken af 1,200
meter, norr om Arneflords kyrka till 980 meter, vid in-
loppet till Aurlandsfj orden till 1,150 meter och rakt söder
om Kaupanger till 900 meter. Sidoflordarne äro mycket
smala, men äfven deras djup är högst betydligt. Sogn-
dals fl ord är vid sitt smala inlopp 40 meter, vid midten
365 meter, samt nära änden 65 meter djup. Lyster-
fjorden är vid inloppet 660, vid midten 360 och mot
änden 85 meter. Till och med de längst in belägna År-
dals- och Laärdals-fj ordarne hafva ett ansenligt djup, hvil-
ket i den förra utgör 255 och i den senare 235 meter.
Sognfl ordens medelbredd vexlar från 3 till 5 eller 6 kilo-
meter och dess längd utgör i rak linie mer än 3 längd-
grader eller 125 kilometer, då krökningarna medräknas.
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Sogneflorden har utom bugter och vikar äfven, så-
som ofvan antydts, flera sidoflordar. Dessa sträcka sig
i norr och söder. I norra stranden skära bland andra
följande fl ordar in: Vadejmsfj orden, Fjaerlandsfl orden, som
är 22, Sogndalsfl orden, som är 16, och Lysterfl orden,
som är 38 kilometer lång. Söder ut gå Brekke-, Arne-
och Aurlands-fl ordarne, af hvilken den sistnämda är 25
kilometer lång och sjelf har en sidogren, den omkring 9
kilometer långa Nseröfl orden. Ingen beskrifning kan lemna
läsaren ett rätt begrepp om den storartade naturen vid
Sognefl ordens sidoarmar.

En härlig dag i början af Juli befann jag mig för
andra gången i det egendomliga Bergen. Jag stod på
torget och väntade på hvisslingen från ångaren, som skulle
föra mig till Sognefl orden. Min afsigt var att stanna
vid något lämpligt ställe på vägen och derifrån vandra
dit ögonblickets nyck ledde mig. Färden från staden
fram och till baka tager en tid af fyra dagar och ångare
afgå två gånger i veckan. Folket började att samlas,
den ena med menniskor lastade båten efter den andra lem-
nade stranden och slutligen begåfvo äfven vi oss i väg
under all den förvirring och oreda som råda vid en ån-
gares afgång.

Sedan ångaren lemnat staden, går färden norr ut en
sträcka af ungefär 95 kilometer genom den vildaste natur.
Fartygets fördäck var uppfyldt af resande, som till största
delen utgjordes af landtbrukare och fiskare, hvilka nu
återvände hem med sina korgar och kistor. Kvinnorna
och ungdomen voro särdeles muntra och glada, alldenstund
många af dem för första gången varit i Bergen och nu
gåfvo luft åt sin förtjusning öfver hvad de sett i staden,
som förefallit dem så stor. Sådana präktiga bodar och
sådana vackra saker hade de aldrig förr skådat och de
hade också köpt åtskilligt.

Hur rik en bonde än må vara, finnes det dock en sak
han aldrig gör och det är att köpa sig första klass biljett.
Penningar, som han användt till ett dylikt ändamål, skulle
han anse vara alldeles kastade i sjön och länge gräma
sig öfver förlusten af de samma. Detta dock icke der-
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för att han är snål, ty det är han långt ifrån att vara,
utan derför att han för sina penningar vill hafva en i
hans tycke ordentligare valuta, d. v. s. han anser det
vara bättre att för de samma under färden traktera sig
och sina vänner. Han har icke den ringaste lust att
komma i lag med stadsborna, hvilka här som annanstädes
med öfverlägsenhet se ned på landtmännen, göra narr af
deras sätt och drägt samt till och med på däck på allt
sätt undvika att vara tillsammans med dem af fruktan
för att deras — stadsbornas — anseende derigenom kunde
lida. Om en bonde verkligen finge lust att taga sig en för-
sta klass biljett, köper han sig dock icke en sådan för att
ej blifva hånad af sina vänner, som skulle anse, att han
blifvit högfärdig och ville uppträda likt en herreman. I vac-
kert väder är tredje klass, d. v. s. däcket, god nog för honom
och hans familj. Med en suck köper han sig, om han af
storm eller köld tvingas dertill, biljett till försalongen,
som bjuder på bekvämt skydd, om den också icke just
är något praktrum. Bord och stolar af trä utgöra hela
möbleringen och på dessa samt golfvet hvila passagerarne
bäst de kunna. De flesta hålla sig dock vakna hela nat-
ten. Försalongen är vanligen fyld med tobaksrök, genom
hvilken man skönjer en särdeles uppsluppen skara men-
niskor, hvilka bestämdt äro de som hafva trefligast om
bord. De skratta och skämta, äta och spela kort samt
tyckas vara fullt beslutna att riktigt roa sig innan de
komma till baka till gården och återtaga det stränga ar-
betet. Många återvända hem mycket belåtna med de köp
eller försäljningar de gjort. Den oföränderligt återkom-
mande frågan i Norge är: "Huru mycket kostar det?" ty
folket vill veta priset på allting.

Jag fann alltid ett stort nöje i att på ångbåtarne
slå mig tillsammans med bönderna och att göra hvad
de gjorde samt söka vara dem lik för att skaffa mig in-
blick i deras karaktär. På sådant sätt har jag angenämt
tillbragt mången timme och mången trofast vän har jag
på detta vis förvärfvat.

Segelleden till Sognefl orden går mellan en sådan
mängd holmar, att man ofta tycker sig färdas på en flod.
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Naturen är emellanåt utomordentligt vacker. Större delen
af landet är obebodt. Då och då är vattnet så fullstän-
digt kringgärdadt af land, att det ser ut som om resan
vore slut, men plötsligt visar sig en öppning och en annan
stor vattenyta utbreder sig för blicken. Rännan är emel-
lanåt särdeles krokig och så smal att fartyget nästan
skrapar mot klipporna.

Ångbåtarne lägga sällan till långs bryggorna utan
endast stanna. En stor båt sätter ut från stranden för
att aflemna eller mottaga last och en mängd smärre far-
koster komma till fartyget med passagerare eller hemta
sådana från det samma. Oftast eger en obeskriflig för-
virring rum. Båtarne stöta mot hvarandra, folket ropar och
skriker, hästar, kor, får och passagerare afgå och anlända
medan gods och kistor föras fram och tillbaka på det smala
gångbordet. Här springer en skara från båt till båt tills
hon kommer till den rätta, der skyndar sig en karl till
baka för att hemta något som han glömt, der ropar en
kvinna på sin man, som ännu är kvar på däck, och upp-
manar honom enträget att stiga af, så att han icke ofri-
villigt får resa ännu längre. En person rusar om bord
alldeles drypande af svett till följd af den brådska han
haft att ej komma för sent till båten. I hastigheten
dimper han ned i knät på en kvinna, som dock icke blir
ond, utan blott hjertligt skrattar. Från en båt ropa
några karlar förgäfves till kaptenen att stanna. Jag be-
undrade befälets belefvenhet, ty hur uppledsna de än
kunde vara åt allt detta oväsen, gick dock ingen ed eller
något opassande uttryck öfver deras läppar.

Efter ungefär sex timmars färd från Bergen kommer
man till Sognefl ordens 10 eller 11 kilometer breda in-
lopp. Man far utefter södra stranden förbi en stor massa
klippor. Sognefest aftecknar sig djerft mot himmeln och
bildar tydligen två sidor af en fyrkant. Den natur,
som här utbreder sig för blicken är ståtlig och företer en
oupphörligt vexlande tafla med snötäckta fjälltoppar i
bakgrunden. I norr ligger Jostedalsjökeln, i öster resa
sig höga fjäll och i söder har man Fresviks snöfält. Ju
längre inåt man kommer, desto rikare blir växtlig-
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heten, och fjäll och höjder äro vid foten klädda med
skog. På norra sidan finnes en smal fl ord, vid hvars
inre ände Vadejms by, som består af ett par tre gårdar
med hvitmålade hus, ligger och der ångbåten lägger till
vid en brygga för att sätta passagerarne i land och lossa
gods. En landsväg leder från detta ställe norr ut till
Förde fjord och Jölstervandet

Fjorddalarne äro ofta särdeles bördiga och väl upp-
odlade samt förete en egendomlig motsats mot de omgif-
vande kala fl ällen. Sedda från vattnet bilda de ett i ett
bergpass utmynnande bäcken, mot hvilket de synbarligen
genom inverkan af is och vatten urgröpta fjällsidorna sakta
slutta ned. Ibland utmynnar dalen genom två pass, hvilka
utstråla från den samma likt radierna i en cirkel. Vid
fjällens fot höja sig tre eller fyra afsatser öfver hvar-
andra.

Omkring 95 kilometer från inloppet ser det ut som
om Sognefl orden plötsligt toge slut vid foten af några
höga fjäll. Han gör der en skarp krök mot norr, men
några kilometer sedan man kommit förbi Kvamsön åter-
tager han sin östliga riktning medan han mot norr ut-
sänder Fjaerlands fjord, den första af hans stora sido-
grenar.

Ångbåten stannar vid den blomstrande byn Balhol-
men, midt emot hvilken Vangsnses, skådeplatsen för Fritiofs
saga, ligger. Fjasrlandsfjorden med dess fjäll, jöklar och
vilda natur är dyster. Strömmar, som uppstå genom snöns
och isens smältning, forsa ned på alla sidor och i fjällen
ofvanför ligga Langedals- och Björne-jöklarne, den förra
1,375 och den senare 1,457 meter öfver hafvet. Litet
längre norr ut skära på vestra sidan Svsere- och Vetle-
fjordarne in mellan fjäll, af hvilka det högsta, Vatneskri,
är 1,500 meter högt. Från änden af Vetleflorden leder
en några kilometer lång väg till Jostedalsfonnens stora
isfält. Då man kommer längre in, resa sig ännu högre
fjäll på båda sidorna om florden, till dömes Melsnipa,
1,760 meter högt, samt Gunvords- och Stendals-jöklarne,
1,580 meter höga. Vattnet har en egendomlig, ogenom-
skinlig ljusgrön färg, som orsakas af de många från isen
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kommande strömmarne. Från låglandet vid fl ordens in-
nersta ände utstråla tre dalar, af hvilka de intressantaste
äro Suphelle- och Bojums-dalarne. Den första är en af
skrofliga fläll innesluten lång och smal hålväg, och dess
jökel bildas derigenom att snö och is från en höjd af
600 till 900 meter rasar ned från en annan jökel, med
hvilken den icke står i omedelbar förbindelse *). Bojums-
jökeln ligger vester om Suphellejökeln. På fjällen, som
äro tvärbranta, växer björk till en betydlig höjd, hvar-
efter jökeln vidtager.

År 1868 egde en stor mängd snöskred rum i olika
delar af landet och orsakade förluster af lif och egendom.
Vid Fjserland på fl ordens venstra sida inträffade ett dy-
likt, som var så stort att den nedstörtade massan tvärs
öfver den på detta ställe 1,500 meter breda florden bil-
dade en bro, på hvilken folk gick öfver. Om jag icke
hört detta af flera tillförlitliga personer, skulle jag icke
hafva trott härpå, så osannolik föreföll mig saken.

Sedan man lemnat Fjaerlandsflorden och åter börjat
färden på sjelfva Sognefl orden varder naturen blidare och
skogar, fält, ängar, byar och gårdar förekomma i större
antal. Vid fjällens fot krönas till och med några af de
lägre höjderna med skog. Här ligger byn Fejos och högt
öfver alla omgifningarna synes Fresviksjökeln, som är be-
lägen 1,500 meter öfver hafvet. Nästan midt emot på
norra stranden ligger Lekanger, den största samling går-
dar jag sett vid florden. Två alfvar, som komma från
de några kilometer derifrån belägna Grindsdalen och Hen-
jumdalen, och bildas af den 1,500 meter öfver hafvet
liggande Gunvordsjökeln, utfalla vid detta ställe och förse
en mängd kvarnar med nödig drifkraft

Några kilometer längre fram kommer man till den
norr ut gående Sognedalsflorden med dess trolska natur,
bördiga nejder samt i öster och vester gående dalar, i
hvilka gårdar ligga spridda. Åfven här har vattnet en
ljus färg till följd af de från jökeln kommande ström-
marne. Bland fjällen finnes en mängd sätrar. Sogndals

*) Den stora Jostedalsbraen. Ö. a.
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by består af en mängd tätt till hvarandra bygda hus och
ångbåten lägger här till vid en brygga. Befolkningen ut-
göres af ungefar 500 själar och trakten är berömd för
sina äppleträdgårdar och för sin gamla ost, hvilken, då
han är tillräckligt gammal, är den starkaste man kan få
äta och utgör en förträfflig aptitsretare, sedan man väl
blifvit van att förtära den samma.

Från Sogndal är Sognefl ordens natur ståtlig. På
norra stranden reser sig Storehog 1,150 meter öfver hafvet
och midt emot höjer sig Blejen 1,600 meter öfver hafvet.
Den mellanliggande delen af florden är 3 kilometer bred och
880 meter djup. Många af fjällen vid florden äro alldeles
söndersplittrade. På några ställen växa björk, furu och
gran till betydande höjd och här och der mötes blicken af en
enslig gård, en såg eller en kvarn. Tjugufyra kilometer
från Sogndalsfl orden ligga på norra stranden vid en vac-
ker, aflång vik byarne öfre och nedre Amble samt Kaupan-
gers kyrka. De lägre höjderna slutta sakta mot vattnet
samt äro ända till toppen klädda med skog, och här och
der växa lundar af alm, lind, björk och andra trädslag.
Två vackra alfvar utföllo här och på deras stränder lågo
små kvarnar. Ängar, gula fält och potatisland lågo spridda
kring gårdarne. På en solig dag är stället utomordent-
ligt härligt. Huru många dylika natursköna platser fin-
ner man icke vid fjordarne! De framträda plötsligt för
blicken, då man minst väntar det När man litet längre
fram kommer in i Lysterfjorden upprullar sig en härlig
tafla med fläll och vatten. Högst upp mötes blicken af
snö och jöklar, medan en gård, en by eller en kyrka
visar att folk bor här vid hafvet, omgifna af denna stor-
slagna, häpnadsväckande natur.

Ungefär sexton eller tjugu kilometer längre uppåt
denna fjord ligger på ett näs på högra stranden Urnaes,
hvarifrån man har en förträfflig utsigt öfver fjorden med
de ned till vattnet gående bergskedjorna, På vestra stran-
den midt emot Urnaes har man det vid flällens fot pitto-
reskt belägna Solvorn.
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21 KAPITLET.
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larnes rörelser. — Stegeholtsjökeln.

Jostedalsjökeln är den största jökel i Skandinavien
eN z och har en utsträckning af mer än 220 kvadrat-
ysy kilometer samt på många ställen en tjocklek af 300
j meter. Den upptager en landsträcka som i norr
1 begränsas af Nordfjord, i söder af Sogn, i öster af Joste-
- dalen och i vester af Söndfjord. Åt alla håll utsänder
den en mängd skridjöklar. Jöklarne i nejden af Fjaerlands-

O florden äro belägna 5 kilometer från stranden och Bo-
jumsjökelns nedersta rand ligger blott 125 samt Suphelle-
jökelns endast 50 meter öfver hafvet . Den bergrygg, på
hvilken Jostedalsbraeen hvilar, har en medelhöjd af 1,500
meter och högsta delen, den mellan Stryn och Joste-
dalen belägna Lodalskåben, reser sig till en höjd af 2,000
meter på östra och 1,900 meter på södra sidan.

Vid innersta änden af den från Lysterfl orden in-
skjutande Gaupnefl orden ligger Jostedalen. Vid ingången
till dalen ligger Rönejdsby, som eger ett bekvämt värds-
hus, der häst kan fås. En smal väg, som kan befaras
med karriol 10 eller 11 kilometer, men för öfrigt måste
tillryggaläggas ridande, leder till dalens ände. Omkring
20 kilometer från Rönejd står dalens enkla kyrka, som
omgifves af en klumpig mur och af den anspråkslösa
kyrkogården, på hvilken man endast ser några träkors.
Den närliggande prestgården, vid hvilken det finnes en
trädgård samt några få kornåkrar och potatisland, kan
nästan sägas vara det enda snygga och trefliga stället i
grannskapet.
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Några kilometer längre bort ligger dalens första jökel,
Bergsetsjökeln, och nära den samma den fattiga byn Ni-
gard. Ur den mörkblå isporten vid jökelns fot störtade i
ilande lopp en smutsig ström ned till dalen och jemnlö-
pande med iskanten samt tätt intill den samma låg en
rad af block, stenar och grus, som kvarlemnats af den
tillbakaskridande massan. Längre ned furmos af samma
ämnen flera tväråsar, hvilka utvisade att jökeln snabt
skrider till baka. Två eller tre bäckar hade gräft rännor
i isen och från alla sidor droppade vatten ned.

NIGARDSJÖKELN.

Efter 45 kilometers ridt kom jag till den sista byn
i dalen, Fåberg, som omgafs af grönskande falt och än-
gar och der flera med stora kreatursuppsättningar försedda
gårdar furmos. Bergen voro till ansenlig höjd bevuxna
med björk medan öfre delen af platån var täckt med snö
och brämad af is. Husen voro osnygga, bekvämligheterna
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mycket få, och för den som icke kunde "sätta i sig" hvad
som helst, var maten af särdeles eländig beskaffenhet.
Liksom i många andra trakter af Norge furmos loppor i
stor mängd och utgjorde härstädes ett formligt plågoris.
De flesta kvinnorna hade dragit till säters, hvarför en af
granndöttrarna hvarje dag kom till den gård, der jag ta-
git in, och lagade i ordning åt mig mina måltider, hvilka
oföränderligen bestodo af smör, bröd, ost, ägg och mjölk.
Jag hedrades med en bordduk af bomull, hvilken hade
användts förut, hvarom en äggfläck af en hands storlek
lemnade en oangenäm upplysning. Säkert är att denna
duk till natten breddes som lakan Öfver höet i min bädd,
ty jag kände igen äggfläcken. På morgonen lades den
åter på bordet och på detta sätt tjenstgjorde den vexelvis
som duk och lakan ända till min afresa. Denna by var
en af de få platser, der prisen voro så omåttliga, att det
stötte på prejeri. Hvarje resande utländing är för folket
derstädes en guldgrufva, som måste bearbetas.

Från Fåberg var stigen ytterst svår. Det pafbrutna
bullret från den brusande alfven, hvilken hufvudsakligast
bildades af Björnestegs-, Lodals- och Stegeholts-jöklarne,
var emellanåt så starkt att man icke kunde höra sin
egen röst.

Ofvanför Björnestegsjökeln låg en säter med en
mängd små hus, der en hop kvinnor och barn voro sys-
selsatta med att vakta getter och får. Folket var vän-
ligt och ville nödvändigt att jag skulle dricka litet mjölk
innan jag gick derifrån. Vägen slingrade sig en sträcka
öfver ängar och genom skog, och på afstånd syntes de
vid dalens ände liggande Stegeholts- och Lodals-jöklarne.
Den uppstickande Lodalskåben reser sig tilj. en höjd af
2,000 meter öfver hafvet. Vid änden af denna vilda dal
fans den sedvanliga moränen med runda stenar, kiselste-
nar och sand, som kvarlemnats af de tillbakavikande jök-
larne. De af dessa sistnämda bildade älfvarne flyta först
åt olika håll, men förena sig sedan. Strömmen var myc-
ket stark och vattnet så smutsigt, att hästarne nästan
voro rädda för att begifva sig öfver. Den som icke kän-
ner lagarne för en jökels rörelse tror helt naturligt att



292 MIDNATTSSOLENS LAND.

en alf, hvilken uppstår derigenom att ren is smälter, en-
dast kan innehålla det allra klaraste vatten, men en
jökels beskaffenhet hindrar tvärtom, såsom redan blif-
vit visadt, de från den samma kommande älfvarne att
vara rena. I Juni och äfven i början af Juli äro
dessa strömmar omöjliga att öfvervada. Lodalsjökeln var
täckt af smuts, stenar och spillror från bergväggen.
Dess ishvalf, ur hvilket en grumlig alf framrusade i
ilande lopp, hade en bredd af ungefär sju meter och
var det ojemförligt vackraste och längsta jag sett. Dess
skönhet kan icke beskrifvas. Isens blå färg blef längre
inåt det samma allt mörkare och mörkare och öfvergick
slutligen till djupt bläckblått. Till följd af det starka
trycket hade hvarenda luftblåsa blifvit utdrifven och hela
massan var klar och genomskinlig. Hvalfvet liknade en i
ett berg af safir sprängd tunnel. Tyvärr kunde jag till följd
af det stora djupet hos det häftigt framilande vattnet, som
flöt mellan två af isen söndersprängda stenåsar, icke företaga
någon undersökning. Den afsmältande jökeln hade blottat
en del af en gneishöjd, hvilken stått i vägen för honom och
blifvit söndersplittrad i flera ofantligt stora stycken, som
ännu voro i beröring med hvarandra. På ismassan låg ett
betydligt antal block, af hvilka några hvilade på ispelare,
som genom skuggan från stenarne hindrades att smälta.
På sina ställen var jökeln hvit, hvilket dock icke här-
ledde sig från snö utan från sprickor i ytan och en
ofantlig mängd luftblåsor. Man såg lätt, att Lodalsjökeln
fordom gått mycket längre ned i dalen och att tvärjök-
larne, som vi under vägen träffat på, en gång utgjort
sidogrenar till den samma samt att det hela bildat en
enda ofantlig, stelnad alf, som nått hafvet, dragit sig till
baka, skridit framåt och åter dragit sig till baka. På
sådant sätt skar isen allt djupare och djupare in i klip-
pan. Märkena efter isen, som föregående år hade dragit sig
till baka, kunde äfven tydligt ses. Jag hörde ett dånande
ljud och hann knappast rikta blicken uppåt förr än en
stor sten från jökeln kom nedrullande några få steg fram-
för mig. Jag hade nätt och jemt åter hunnit sätta mig,
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förr än en annan sten, som i fallet drog åtskilliga mindre
med sig, dansade ned.

En jökel ligger icke fullkomligt orörlig på fjället,
utan är en massa, som drifves sakta framåt genom det
ofantligt starka trycket af de längst upp befintliga delarne.
Han glider nedåt, söndernöter klippbädden samt fördjupar
och förstorar den uppkomna rännan dag efter dag. Hans
tysta kraft öfvervinner alla hinder och för framåt allt
hvad som begrafts i strömmen, till dömes från fjällsidorna
nedfallna stenar, jord samt sand, hvilka saker göra vatt-
net grumligt och bilda moränerna. Han liknar en ström
och är i sjelfva verket en i rörelse stadd isälf, hvilken
uppstår på de ofvanför liggande snöbraserna eller eviga
snöfälten, skapar och förändrar sin flodbädd, urgräfver
dalar samt ofta täcker ofantliga sträckor. Han är med
ett ord en mäktig, förstörande kraft.

En jökels rörelse beror i hög grad på huru stark
smältningen å den samma är och är långsammare om
natten än om dagen samt om vintern än om somma-
ren. Rörelsen är starkare i midten än på sidorna, der
han minskas genom gnidningen, och långsammare vid
bottnen än på ytan. En jökel lämpar sig efter bugtema
och ojemnheterna i fåran och utbreder eller sammandra-
ger sig likt vattnet i en alf samt störtar sig utför klipp-
utsprång och bildar iskaskader. På nästan hvarenda
jökel i Norge har jag sett sådana. Isen spricker ofta
tvärs öfver, hvarvid moränerna störta ned i remnorna och
försvinna. Hufvudströmmen stryker fram med en morän
på hvardera sidan. På isen höja sig långa mörka band,
hvilka på samma sätt som de hopar af sten och bergarts-
spillror, hvilka vi påträffa vid fjällens fot och i många hål-
vägar och dalar, bildats af stenar och jord, som fallit nedför
fjällets sidor. Dessa sido- eller kant-moräner vexla i
höjd allt efter mängden af de aflagrade massorna och tiden
för sitt bildande. De äro från en eller två till fem eller
sex meter höga, men sällan mycket mera, emedan större
massor icke hinna sammanhopas. Materialet samlas allt
efter som isen skrider nedåt och de norska jöklarnes skrid-
ning kan utgöra ett par hundra meter om året. Mora-
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nerna ligga i regelbundna rader och föras långsamt men
säkert till jökelns ände. Man kan genom de ämnen, af
hvilka de bestå, spåra stället, från hvilket de härstamma,
hvilket ofta är beläget på betydligt afstånd. Allt efter som
isfloden rör sig framåt tillstöta andra dylika alfvar och
allesammans förena sig till en enda sammanhängande massa.
Moränerna mötas, men förblifva åtskilda under färden
nedåt. Antalet af dessa moräner visar huru många sido-
strömmar, som sammanlöpt med hufvudströmmen. Under-
stundom tvingas en jökel att taga vägen genom ett trångt
pass. Ismassan tränger då i hop sig samt varder dju-
pare, och på sidorna samt vid foten eger med ofantlig
styrka en söndermalning rum. Många dalar med lodräta
klippväggar hafva bildats på detta sätt.

Icke långt från Lodal ligger den högst intressanta
Stegeholtsjökeln, till hvilken man kommer genom att
vada öfver Lodalsälfven. Denna jökels ände är smal och
isen framtränger genom ett trångt pass, som tillstänges
af stora stenar, hvilka hindrade mig att se det afslutande
ishvalfvet. En bro skulle lätt kunna byggas öfver ström-
men, men i dessa trakter fins ingen, som kan göra ett
dylikt arbete. Ej heller fans derstädes någon, som kunde
visa mig vägen öfver isen.

På högra stranden fans till en viss höjd björk i
mängd och några få meter från iskanten växte ymnigt
med gräs och vilda örter. Här såg jag äfven märken
efter huru mycket isen minskats detta år. En mängd
stora block, som bildade på längden gående moräner, lågo
långs efter sidorna. Klyftorna visade hvilken väldig slit-
ning, som egt rum i massan. Sprickorna, som gingo
tvärs öfver hela jökelns bredd, hade en djupblå färg,
hvilken längre ned blef allt mörkare och mörkare.

Vi hafva nu beskrifvit de jöklar, som draga sig till
baka. Längre fram skola vi redogöra för dem, som med
omotståndlig kraft skrida framåt.
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mans hem. — Arbetsamma familjer. — Skandinavisk gästfrihet. —

Afskedsmiddagen. — Afresa från Krokengård.

O] «Pfn varm Julidag for jag öfver Lyster fl ord på väg
<_H <^*S till Krokengård, hvilket ligger på östra stranden
S^*/* nästan midt emot Gaupne fl ord, vid hvars innersta
i ände Jostedalen är belägen. Icke en vindfläkt rörde
sig, ej en krusning syntes på vattnet. Solstrålame skeno

•starkt på båten och mina båda roddare dröpo af svett
Krokengård låg vid foten af en hög höjd. Bygnaderna

<j omgåfvos af träd och nästan moget korn. Furu och björk
växte långt upp på fjällen, hvilkas toppar doldes af ulliga
moln. Denna gamla gårds läge var klokt valdt, allden-
stund icke någon fara för snö- eller klipp-skred derstä-
des fans.

Den inbjudning, jag erhållit att besöka Krokengård,
var betecknande för gästfriheten i landet. Jag hade för
några dagar sedan på en ångbåt gjort bekantskap med
två fruntimmer, hvilka voro systrar. Kvinnor kunna all-
tid med trygghet resa ensamma i landet och vara säkra
på att bemötas med aktning och vördnad. Jag inbjöds
af de nämda fruntimren att besöka deras farbror, hvilken
de voro vissa på skulle med stort nöje mottaga mig.
De tyckte synd om mig, främlingen i ett obekant land,
hvilken reste i nästan obebodda trakter, lefde med det
fattigaste folket, fick simpel mat och utstod många mödor,
och de] menade att jag måste känna mig mycket ensam.
Den äldre var gift med en i närheten af Bergen boende
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läkare och befann sig nu tillika med sin syster på resa
till sin farbrors egendom Krokengård för att derstädes
göra ett sommarbesök. De båda fruntimrens sista ord
till mig, då de från ångarens däck gingo ned i båten,
voro: "Ni måste nödvändigt komma till Krokengård vid
er återkomst," Detta yttrades med den egendomliga nor-
ska betoning och mjuka röst, som gjorde att den engelska
de talade ljöd ännu behagligare.

Då vi nalkades stranden tilldrog sig ljudet från våra
åror det på fälten arbetande folkets uppmärksamhet. Vi
lade i land vid en skyddad plats, der en båt låg uppdra-
gen på sanden, och vandrade några hundra meter öfver
fält och ängar på en bred gångstig tills vi kommo till
en låg stenmur, som omgaf en trädgård. Jag öppnade
porten och trädde in. Derinne växte en mängd olika
slags körsbärs- och äpple-träd, hvilka dignade under bär
och frukter. Der fans äfven plommonträd, krusbär samt
vinbär och gångarne voro kantade med buskar i full blom.
Platsen var öfverfyld af fåglar, som infunnit sig för att
kalasa på bären.

Jag knackade på dörren till det gammalmodiga, hvit-
målade huset och en ung dam visade sig, hvilken jag
frågade om kapten Gerhard Munthe var hemma, Jag
fördes till ett rum, der en vacker, hvithårig herre satt
och läste. Så snart han fick se mig, gick han mot mig
och välkomnade mig med det hos norrmännen vanliga
förekommande sättet, hvarigenom jag genast kände mig
alldeles obesvärad. Äfven hans unga fru mottog mig sär-
deles vänligt och med ett behagligt leende på läpparne.
Från biblioteket, der jag först gjorde mitt inträde, fördes
jag till förmaket, hvarest flera fruntimmer sutto och sydde
samt pratade. Jag förestäldes för två döttrar i ett före-
gående gifte — ett par täcka flickor — och igenkände
bland sällskapet mina två reskamrater på ångbåten, hvilka,
efter hvad jag kunde märka på det varma mottagande,
som kom mig till del, hade talat om att jag skulle in-
finna mig. Af deras vänliga leende såg jag att de ej
glömt mig. Sedan jag förestälts för samtliga de närva-
rande, bjöds bakverk och vin och den vördnadsvärde kap-
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tenen fäste sina ögon på mig samt sade: "Välkommen till
Krokengård", hvarefter vi bugade oss för hvarandra. Det
låg någonting så behagligt, öppet och vänligt i allas sätt
att den otrefliga känsla, som gerna kommer öfver en,
då man först gör sitt inträde i ett fullkomligt främmande
hus, snart försvann.

"Vi skola allesammans", sade värden, "äta middag
hos min broder och syster i deras hem och ni måste
följa med. Ni är der likaledes välkommen." Brodern,
som var ungkarl, helsade mig välkommen på franska och
systern på norska. De hade denna dag bjudit till sig fa-
miljens alla medlemmar. Då vi gingo in i matsalen tog
kaptenen min arm. Norrmännen hafva icke något smör-
gåsbord, hvarför middagen började med ens. Såsom va-
rande den äldste i familjen intog kaptenen platsen vid
öfre änden af bordet. Jag satt till höger om värden,
som på sin venstra sida hade ett holländskt fruntimmer.
Hennes man, en brorson till kaptenen, var artist och bo-
satt i Diisseldorf samt hade nu farit hit på sin bröllops-
resa för att än en gång se det gamla hemmet. Värden
sjelf satt vid nedre änden af bordet och systern vid dess
midt, Middagen var god och ett får hade slagtats i och
för den samma. Det dracks rödvin och den första skålen
utbragtes för mig i artiga ordalag af Krokengårds egare.
Vid bordet talades sju språk, nämligen holländska, som
några af de unga fruntimren lärt sig för att kunna sam-
tala med sin kusin, franska, engelska, tyska, svenska,
norska och latin. Detta kan gifva ett begrepp om den
bildning förmögna personer i Norge ega. Alla de när-
varande, med undantag af två, förstodo utom sitt eget
modersmål i större eller mindre grad åtminstone tre språk.
Somliga förstodo alla sju och flera dertill. Vi fingo oss
månget godt skratt, ty det rådde en sådan språkförbistring
att det nästan tycktes som om vi omedelbart kommit
från tornbygnaden i Babel. Ämnena för samtalet voro
högligen vexlande och bevisade att sällskapet sett och
iakttagit mycket samt var i besittning af vidsträckt bild-
ning.
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Jag hade mycket roligt åt det holländska fruntimret,
som tycktes frukta att jag icke fullkomligt fattat till
hvilken nation hon hörde. Flera gånger gjorde hon sig
mycken möda med att låta mig förstå, att hon var från
Holland och att holländarne voro högst olika tyskarne.
Vid denna tid rådde hos det stora flertalet bland svenskar
och norrmän en ytterst liflig stämning för Frankrike
och medkänslan för detta land var så djup, att de båda
folken nästan tyckte att de på sätt och vis sjelfva del-
togo i kriget, Hvar jag färdades visade sig denna stäm-
ning, hvilken tvifvelsutan vunnit i styrka genom dansk-
tyska kriget.

Efter kaffet och ett spännande parti krocket, gingo
vi till en trädgård, der vi plockade och åto körsbär, bi-
garåer, vinbär, hallon och krusbär. Detta var en rar
traktering för mig, ty föregående år hade jag icke smakat
något sådant, alldenstund landtbrukarne i de atlägsnaste
trakterna icke odlade dylika saker. Jag förundrade mig
verkligen icke alls öfver att Krokengård var beröm dt för
sina bär och frukter. Plommonträden formligen dignade
under sina bördor.

Från mitt rum hade jag en vacker utsigt åt florden
och de snöklädda fjällen samt jöklarne. På morgonen
väcktes jag af fåglarnes sång. På detta ställe oroas aldrig
de små, fjädrade djuren af ett skott, ehuru de anställa
betydligt ofog.

Ett mäktigt intryck gör det lugn, som hvilar öfver
dessa vid hafvet ensamt liggande norska gårdar, hvilka
ofta endast utgöras af smala landremsor på klipporna.
Framför dem utbreder sig florden och i bakgrunden resa
sig höga fläll. Jorden är god och på höjdernas sluttnin-
gar och toppar växa furu, björk och andra trädslag, som
förse egendomen med bränsle. Några ängar och fält
ligga rundt omkring, och den enda stora färdevägen är
hafvet.

På något afstånd från bygnaden dansade i ett trångt
pass en vacker ström med klart vatten från klippa till
klippa och störtade sig ned i ett lodrätt, omkring 9 me-
ter högt fall samt flöt derefter öfver en bädd af sand.
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Vattnet var så genomskinligt att man nästan kunde räkna
kiselstenarne på bottnen. Långs stränderna af denna
ström växte vackra, hvitstammiga björkar och strax bred-
vid stod arbetarnes på Krokengård mörka, väderbitna bo-
stad. Högre uppåt detta vattendrag låg en liten kvarn,
der ställets behof af mjöl maldes. Denna afskilda vrå
vid strömmen och fallet var med sina ängar, skogar och
klippor den vackraste platsen på hela gården. Många
sådana taflor som denna påträffas vid de norska fl ordarne.

Gårdens egare, kapten Gerhard Munthe, åtnjöt bland
sina landsmän literärt anseende för en god historia öfver
Norge, hvilken han i sina yngre dagar skrifvit. Ofta
ligga två eller tre dylika gårdar, tillhörande medlemmar
af samma familj, strax bredvid hvarandra. Der finner
man de bekvämligheter och den förfining, som åtfölja
bildningen. Rummen äro enkelt, men vackert möblerade
och öfverallt i huset herskar den utmärktaste prydlighet.
Visthuset är väl försedt och i källaren finnes alltid ett
litet förråd af vin för besökande vänners räkning. Tjenarne
äro mycket renliga och nätta. En god köksträdgård fin-
nes städse, blommor odlas i stor mängd, fruktträdgården
skötes med omsorg, bygnader, staket och plank äro väl
underhållna, fälten förträffligt brukade och kreaturen präk-
tiga. Öfverallt visar sig en högt uppdrifven odling och
framlyser en stark känsla för naturens skönheter. Man
älskar klippor och träd och söker att bereda sig så myc-
ken trefhad som möjligt på den natursköna platsen. Ett
litet lusthus på strandbranten, en bänk under ett träd,
hvarifrån man har en vacker utsigt, ett badhus vid haf-
vet eller vid en fjällbäck, en prydligt målad, stadig båt
för rodd och fiske och en nätt säter uppe bland fjällen
höra till de vanliga tillbehören. Musik odlas och derför
finnes vanligen i huset ett piano samt ibland äfven en
harpa, en gitarr eller en fiol. Äfven finnes ett litet bi-
bliotek, en bibel och andra religiösa verk samt åtskilliga
nyttiga böcker i olika ämnen. På bordet i hvardagsrum-
met ligga några af de färskaste boknyheterna, en illustre-
rad barntidning och de stora städernas tidningar, som en
eller två gånger i veckan komma med ångbåtarne och
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bringa nyheter icke blott från Norge utan genom den
elektriska gnistans hjelp äfven från hela den öfriga verl-
den. Ångarne, som medföra posten, stanna vid många
olika platser utefter fjordarne och gå ända till de sistnämdas
innersta ände, emedan poststationer finnas öfverallt. An-
komsttiderna äro bestämda och folket inväntar ifrigt ång-
båten. Genast denne stannat sändes en båt att mottaga
posten eller går en gosse nedför fjällstigen att hemta den.
Bref höra till de saker, som ifrigt efterlängtas af famil-
jen. Frun hoppas att få höra någonting från far, mor
och bekanta, herrn motser sina affärsskrifvelser, dottern
väntar underrättelser från sina kära väninnor i staden
eller från någon skolkamrat eller från sin älskare eller
från en bror, som lemnat fädernehemmet för att skapa
sin lycka i verlden. Något väntar man alltid och det
är en stor missräkning om budbäraren återkommer tom-
händt från ångbåten. Att göra en åktur kommer på
dessa ställen icke i fråga, ty dels finnas inga vägar och
dels användas hästarne uteslutande för skötseln af gården.
Barnens uppfostran blir icke försummad. De bibringas
kännedom om bibelns sanningar, men icke på detta kärfva
sätt, som ofta hos de unga väcker vedervilja för religions-
undervisningen. Så långt familjens förmögenhetsvilkor
det medgifva, kostar man på sig allt som kan tjena till
själens utveckling, och stora uppoffringar göras för att
gifva barnen en god uppfostran och sända dem till stä-
derna att der inhemta kunskaper i de högre läroämnena.
Flickorna lära sig att sköta ett hushåll väl och äro skick-
liga i att sy, brodera och sticka. De väfva samt sy
sjelfva sina kläder och i hvardagsrummet finnes alltid en
symaskin. Då de gifta sig äro de derför i stånd att åt
sig och sin familj förfärdiga kläder och dylikt. Lifvet är
förnämligast ett på huslig lycka rikt hemlif. Man fäster
mera afseende på grundlig bildning än på ytlig förfining,
ty hustrun är ofta den enda som genom sitt sällskap
muntrar upp de eljes ensliga vinterkvällarne. Man känner
till de nyaste literaturalstren i sitt eget land samt veten-
skapens framsteg i den öfriga verlden, och ofta ser man i
anspråkslösa hem arbeten på främmande språk. Barnen
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undervisas i musik. Emellanåt komma grannarne på be-
sök, då unga och gamla hängifva sig åt dansens nöje.
Kyrkan ligger ofta ganska aflägset och icke sällan leder den
enda vägen till den samma öfver vattnet, hvarför familjerna
endast några få gånger om året bevista den offentliga
gudstjensten, nämligen då de skola gå till nattvarden,
eller vid barnens konfirmation eller då vädret är mycket
vackert Likvisst blir folkets gudsfruktan icke mindre
derigenom att det så sällan kommer till kyrkan; tvärt om
har jag tyckt mig finna att det är religiösare ju mera
aflägset det bor.

I dessa norska familjer är husmodern ytterst idog
och tyckes helga sitt lif åt pligten att göra hemmet
lyckligt. Hon egnar sig uteslutande åt sin man och sina
barn och vanligen undervisar hon sjelf de yngre. Fa-
miljefadern förbereder ofta sina gossar till inträdet i sko-
lan vid sidan af det att han sköter jordbruket, sparsamt
och förståndigt bedrifver det samma och beräknar huru
stor afkastning skörden kommer att gifva, huru mycket
smör och ost, som kan afknappas på det för året erfor-
derliga förrådet och säljas, och huru man skall kunna
hushålla med veden. Skogen växer nämligen icke fort
och med hvarje år minskas den allt mera, hvarför det
är nödvändigt, att det icke ödslas med bränsle. Emellanåt
bränner folket för den skull äfven torf. Husfadren måste
se till att träd af den rätta storleken afverkas. Ibland
låter han fålla några stora furor och granar antingen till
bygnadsvirke eller ock för att genom deras försäljning
stärka inkomsterna, då skörden icke slagit riktigt väl ut,
eller för att hjelpa en fattig granne eller betala de kost-
nader, som orsakats af en förlängd vistelse i staden
eller af att han fått mera främmande än han väntat.
I allmänhet är det icke godt om penningar och spar-
samhet är derför nödvändig. Intet folk är dock mera fri-
kostigt, gästfritt och godhjertadt. Snålhet och oginhet
äro främmande för det svenska och norska lynnet och i
förhållande till den skandinaviska befolkningens förmögen-
hetsvilkor finnes intet annat land, der främlingen mot-
tages och undfägnas så vänligt och gästfritt. Jag har
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vistats bland fjällen hos menniskor, som bebodde eländiga
stugor och hvilkas enda föda utgjordes af potatis, men
det lilla de hade stälde de med hjertligaste välvilja fram
för mig och det kostade mig mycken möda att förmå
dem mottaga betalning. De ansågo det vara skamligt att
sälja mat till en hungrig menniska eller att taga betaldt
för det, att de lemnade henne härberge. Folkets godhjer-
tenhet i de aflägsna, långt bort från de resandes kosor
och handelsvägarne belägna fjälltrakterna har i hög grad
ökat den kärlek och beundran jag hyser för den norska
folk-karaktären.

Det var med en nästan sorgsen känsla jag lemnade
det angenäma Krokengård, der alla sökt att göra min
vistelse så behaglig som möjligt. Den dag jag skulle
resa, hissades flaggan till tecken för ångbåten att stanna.
Då vi sutto vid middagen rundt omkring det trefliga fa-
miljebordet, blef värden vid slutet af måltiden plötsligt
helt allvarsam. Han föreslog en skål för min väl-
gång, önskade mig lycka i alla mina företag och hoppa-
des att jag tyckt, att Norge vore ett bra land och norr-
männen ett bra folk. "Vårt land är fattigt", sade han,
"men vi kunna icke ändra hvad Gud skapat. Vi önska
er framgång och hälsa under edra ytterligare resor. Då
ni åter kommer till Sogne fl ord, så besök Krokengård,
der ni alltid skall vara välkommen. Dröj icke för länge",
tillade han med tankfull uppsyn, "ty om ni det gör, kan
det hända att ni kommer att sakna någon". De närva-
randes ansigten blefvo sorgsna medan han talade och tå-
rar glimmade i månget öga. "Ja", sade han, "om ni ön-
skar att å nyo få råka mig, så dröj icke för länge, ty
jag är en gammal man och mitt lif börjar att nalkas sitt
slut. Lycklig resa och välkommen till baka till Kroken-
gård."

Talet rörde mig djupt och det har aldrig gått ur
mitt minne. Mina tankar ila ofta öfver hafvet och jag
undrar då om den gamle kaptenen med sitt hvita, böl-
jande hår och sin högresta, raka gestalt ännu vandrar på
fjordstranden vid Krokengård.
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23 KAPITLET.
Ärdalsfjorden. — Dess ståtliga inlopp. — Vilda fjorddalar. — Båtar på

sjön. — Hemkomst från sätern. — En vild sjö. — Moens gård.
— Ejselledalsforsen och Hagadalsforsen. — Hofdals gård. — Vetti
gård. — Mörka- eller Vettis-forsen. — Aurlandsfjorden. — Nseröfjor-
den. — Storslagen natur. — Gudvangen. — Nserödalen. — Stalhejms-
kleven. — Vossevangen. — Gravensfjorden.

u& H
oj man från Lysterfjorden återvänder till hufvudflorden,

5^ kommer man in i Årdalsfl orden, en fortsättning på
s^&/* Sognefl orden och dess östligaste, innerst belägna del.
] ' Vid inloppet till den samma resa sig det 940 meter

höga Bodlenakken och på motsatta sidan det 1,210 meter
•höga Basrmotsnosi, och bakom dem sticka ännu högre
fjäll upp.

o Hösten hade kommit. Jag befann mig på florden, då
båten af brist på vind en stund blef stillastående ungefår
midt emellan de nyssnämda bergen. Det skådespel, som
på detta ställe upprullade sig för blicken, kan i storsla-
genhet och skönhet ingenstädes öfverträffas och till och
med i Skandinavien knappast finna sin like.

Bland de vilda dalarne högt upp bland fjällen lig-
ger Offerdal. Vid stranden lågo några torftiga gårdar.
Nät voro vid båthusen upphängda på stänger till tork-
ning och linhåriga barn lekte tillsammans i grupper. På
dylika fattiga ställen finnes det nästan alltid en uppsjö
med ungar. Små rosen af kullerstenar visade att folket
sökt göra jorden brukbar för odling. Årdalstangen är
sista byn vid öfre änden af florden.

Husen i dessa byar äro små, bjuda på få bekväm-
ligheter och äro just icke synnerligt snygga. Det bästa
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huset eges vanligen af handelsmannen på stället, hvilken
är inflyttad från någon stad eller stor by och i den lilla
boden tillhandahåller befolkningen en mängd födoämnen
och nyttiga varor. Merendels gör han små spekulationer
i smör, ost och kreatur, som han med ångbåtarne skickar
till de större städerna. Hans vinst är liten och han är
belåten om han under årets lopp lyckats förtjena 5 eller
6 hundra kronor. Hans bostad, i hvilken snygghet och
renlighet råda, tjenstgör tillika som värdshus och främ-
lingen får der god mat. Handlanden här på platsen,
Jens Klingenberg, var icke hemma, men hans snälla hu-
stru och son mottogo mig mycket vänligt och detta desto
heldre som jag medförde ett anbefallningsbref från en af
deras vänner.

Dessa florddalar äro utomordenligt vilda och skrof-
liga, och man kan i de samma endast på ridvägar fär-
das från gård till gård. För naturälskare hafva de att
förete egendomliga behag, hvilket särskildt är händelsen
här, kvarest i en af dem ett af Norges vackraste vattenfall,
Vettis- eller Morka-forsen, är beläget. Färden till och
från detta fall upptager något mindre än en dag.

I denna vilda dal, som utgör en fortsättning af flor-
den, ligger en liten bit inåt landet en romantisk sjö med
mörkgrönt vatten. På stranden voro några af de pråmar,
som nyttjas för att frakta boskapen till säterstigarna, upp-
dragna. Stigeberget reser sig lodrätt från sjön och ett
vildt, hvitskummande vattenfall kastar sig ned från en
svindlande höjd.

Allt var lif och rörelse på sjön, der pråmar, lastade
med boskap, får och svin, färdades öfver vågorna i olika
riktningar. Sommaren var förbi, säterjäntorna voro glada
öfver att få begifva sig från fjällen och byinvånarne höllo
just nu på att frakta hem dem tillika med det smör och
den ost de tillverkat. Inemot sjöns midt är naturen ståt-
lig samt erbjuder en egendomlig, vild anblick. På ett
ställe stupar den ofantliga klippmassan lodrätt ned i vatt-
net och litet längre bort nedstörtar från höjden ett stort,
hvitskummande fall, Hellegårdsforsen, hvilket mot klip-
pornas mörka färg tager sig ännu hvitare ut. Högt
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upp ligga flera sätrar, af hvilka en heter Kvenli. Strax
efteråt kom en annan hvitfradgande vattenmassa, som
hittills varit dold för våra blickar, i sigte.

Då man såg sig till baka öfver fjorden, möttes ögat
af ett vildt skådespel och man kunde icke tänka sig
att det var samma nejd som man nyss genomfarit. Sky-
höga fläll och vilda hålvägar syntes öfverallt, och det
gulnade björklöfvet samt gräset tog sig synnerligen vac-
kert ut. På norra stranden nära inre änden ligger Non-
dals by med gårdar 600 meter ofvan vattnet. Vid sjöns
innersta ände erhåller Årdalen namnet Utladalen och ge-
nom denna kommer man till Vettisforsen. Denna dal är
nästan jemnlöpande med Lysterfj orden, från hvilken den
skiljes genom en omkring 40 kilometer bred, af jöklar
omgifven fjällmassa, hvars högsta del är de 2,390 meter
höga Horungtinderne. På östra sidan höja sig fjällen till
en höjd af 2,040 meter och dalens sjöar samt strömmar
erbjuda med sina ständigt vexlande taflor konstnären och
naturbeundraren en outtömlig källa till fröjd. En fotstig
leder från Modalen till Filefläll och Nystven, som ligger
vid den från innersta änden af Laerdalsflorden till Kristi-
ania gående postvägen.

Vid den snygga gården Moen kan man få godt
härberge. På kort afstånd från huset tycktes en med
fur beklädd flällarm nästan stänga vägen, men bortom
den samma finnes en härlig dal, hvilken ser ut som ett
smaragdsmycke, der den ligger. Denna täcka plats, der
några gårdar finnas, är ungefår halfannan kilometer lång.
Derifrån tränger dalen i hop sig nästan till en hålväg, hvil-
ken är beströdd med stycken, som nedfallit från fjällsidorna,
samt här och der kantad med terrasser. Sedan man gått
förbi Svalhejms gård, kommer man till HJEelledalsforsen, ett
präktigt fall, hvars skumslöja störtar ned från en höjd af
180 till 200 meter, och derefter anländer man till den
nästan lika höga Hagadalsforsen. Öfver alfven der ne-
danför är en smal, bräcklig, af två eller tre furubjelkar
bestående bro slagen. På andra sidan ligga några korn-
fält och ett potatisland. Högt upp på fjället ligger Hof-
dals gård, dit man kommer på en farlig fotstig, som



306 MIDNATTSSOLENS LAND.

emellanåt leder öfver klyftor, öfver hvilka några stockar
äro slagna, eller öfver glatta klippor, på hvilka ruskor
äro utsatta för att folk icke om vintern skall ramla ned
på isen. Till och med på detta ensliga ställe, der vinden
tjuter och stormen med stor våldsamhet stryker fram,
ser man bevis på växtkraft Här finnes nämligen till-
räckligt med gräs att föda några kor under vintern och
nog med björkar till bränsle. Utladalen varder derpå
mycket smal och nästan igenstängd af ofantliga klippmas-
sor, som hvart år nedfalla från fjället, hvars fot vildt
piskas af strömmen, som fyller dalen med ett ständigt
brus. Plötsligt vidgar sig dalen å nyo och på höjden
ser man gården Vetti, der den resande måste dröja öfver
natten.

Från gården går en väg i zigzag till höjderna ofvan-
för och till en djup klyfta, från hvars kant man genom
att lägga sig raklång på marken kan våga att skåda ned
i afgrunden och med ögat följa fallet. En annan stig
leder till dalen och foten af Yettis- eller Morka-forsen.
Detta vackra vattenfall bildas af en alf, som kommer
från två små sjöar vid foten af den 2,040 meter höga
Koldedalsplatån. Strömmen nedstörtar från en höjd af
mera än 300 meter utför en mörk Vägg, hvilken nästan
bildar en halfcirkel. Mot slutet af sommaren är vatten-
massan så obetydlig, att den faller sakta ned i en ge-
nomskinlig pelare af stänk, hvars hvita färg än skar-
pare framträder till följd af den svarta bakgrunden. Det
förundrade mig att detta skum-moln kunde bilda en sådan
mängd vatten, hvilket framrusade så våldsamt bland ste-
narne, att jag endast med svårighet kunde begifva mig
öfver till motsatta stranden, der man har en bättre an-
blick af fallet. Mark och klippor äro bevuxna med mörk
svamp och allting bidrager till att ytterligare förhöja
hvitheten hos den nedstörtande massan. Jag kunde icke
uppfånga en skymt af den omgifvande trakten och såg
endast några björkar öfverst på klippryggen. Som fallet
är lodrätt, berör endast en liten del af vattnet bergväg-
g-en. Medan jag stod och betraktade fallet, började detta
att röra sig af och an, emedan det begynte att blåsa och
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vinden svepte utefter klippväggen, tills dess vattenkolonnen
slutligen likt pendeln i ett ur svängde fram och åter öf-
ver en sträcka af 70 meter. Så kom en häftig vindstöt
och hela massan upplöste sig från foten till toppen i en
duk af genomskinligt stänk. Då det blef lugnt drog den
sig åter tillsammans till en hvit pelare. Länge stod jag
och väntade, att det förtrollande skådespelet skulle upp-
repas och kunde knappast lösslita mig från stället Ge-
nom denna sin lätta rörlighet liknar fallet Staubachsfallet
i Lauterbrunnens dal i Schweitz och enligt beskrifningar
och fotografier än mera öfre delen af Yosemitefallet i den
ryktbara dalen i Kalifornia. Det sistnämda störtar sig
lodrätt ned i ett bråddjup från 300 meter höga granit-
klippor och vexlar mycket i utseende allt efter vatten-
mängdens storlek under olika årstider. Dess lätta vat-
tenpelare är på samma vis en lekboll för vindarne, men
Morkaforsen har större massa och närstående plansch
ger blott en afbildning af forsen vid den tid på året, då
vattenmängden är minst. Dylika brudslöjsliknande fall
finnas i hundradetal i Norge.

Aurland.
På södra sidan af Sogneflorden ligger ungefär 15

kilometer från Laerdalsören den storartade Aurlandsfj or-
den. Den är vid inloppet mer än 940 meter djup och
dess bredd är ungefär 3/4 kilometer. Då man nalkas är
anblicken storartad. De från vattnet uppstigande ofant-
liga fjällen, hålvägarne, klipptinnarne, stalpen och sko-
garne bilda tillsammans en tafla, hvars make knappast
finnes. På vestra stranden ligger Fresviks jökel, från
hvars fot flera dalar grena ut sig i olika riktningar.

Sedan man farit en sträcka af 12 kilometer klyfver
Aurlandsfl orden sig i två grenar, af hvilka den ena kallas
Naerö fl ord. Vi följa dock icke denna, utan den egentliga
Aurlandsfl orden. Vid den sistnämda finnes en gård som
heter Stege, hvilken ligger uppkastad så högt att man
icke kan förstå, huru folk kan komma dit från flor-
den. På motsatta stranden ligger Nerberge och vid Kap-
padal ser man ett par gårdar. Bygnaderna befinna sig på så
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långt afstånd, att man knappast kan skilja dem med deras
torftak från de kringliggande klipporna. På ena sidan,
nära Flenjeeggen, ligger Underdalen och på den andra
Steganosi. Öster om Skjaerdalen höjer sig Blåskavl 1,775
meter öfver hafvet.

I Aurlands by finnas några målade hus och ett
bekvämt värdshus. Sex eller åtta kilometer längre fram
kommer man till innersta änden af fjorden, som här af-
slutas med en smal dal, i hvilken några gårdar ligga.

Aurlandsfj orden skiljes från Naeröflorden genom en
ungefär 1 kilometer bred fjällmassa, hvars högsta topp är
det 1,727 meter höga Steganosi. Utsigten på det ställe,
der dessa båda fjordar dela sig, är storartad. Vattnet är
derstädes 465 meter djupt Då man förlorat Aurlands-
fl orden ur sigte och kommit in i Nasröfl orden, mötes blic-
ken vid hvarje krökning af stranden af ständigt nya taf-
lor, af hvilka den ena är mera storartad och härlig än
den andra. Vattnet är så genomskinligt och lugnt, att
det likt en spegel återgifver alla de omgifvande föremå-
len — de snöhöljda bergstopparna, dystra skogarna, silf-
verfärgade molnen. Ofantliga massor af grå granit, gabbro
och labradorsten stiga upp från vattenytan ända till de
högsta topparne, och vid Naeröfl orden hvilar labradorstenen
delvis på gneislager som äro synliga vid stranden. Till
höger om oss nedstörtar Haegde — det enda stora vat-
tenfall jag sett vid Sogne fjord — i dalen från en höjd
af 300 meter i en följd hvitskummande kaskader. För-
sta gången jag for in i Naeröfjorden undföll mig ofrivil-
ligt ett utrop af beundran och jag stod alldeles förtrollad
inför det hänförande skådesj)elet, hvars storslagenhet hos
mig väckte en känsla af häpnad och förvåning. Jag
kunde knappast föreställa mig, att vattnet, jag befor, var
hafvet.

Då man kommer midt för den ur klippgrunden ut-
skurna Dyrdalen, blifver naturen utomordentligt storartad.
Några små gårdar, hvilkas mörka smutsiga hus trotsat
århundradens stormar, förläna litet lif åt den dystra
ensligheten i taflan. Sedan man farit förbi Gj ejteggen
och Styve gård tränger fjorden plötsligt i hop sig och
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vattnets djup minskas till 60 meter. Efter några kilo-
meters ytterligare resa tager färden till sjös med ens slut
och Nasrödalen höjer sig nästan omärkligt från vattnet.
Den bjuder på samma storartade naturskådespel som fjor-
den sjelf.

Jag har farit på denna fjord alla årstider, jag har
farit på honom i strålande solsken och då himlen täcktes
af mörka moln, som ilade framåt på stormens vingar,
men jag har alltid tyckt honom vara skönast efter sol-
nedgången en sommarkväll innan aftonrodnaden försvun-
nit. De jättelika klippväggarna erhålla genom den sist-
nämdas skimmer en sådan allvarlig storhet och deras
ytterlinier bilda sådana fantastiska spökformer, att jag
tviflar på att man någonstädes vid något vattendrag kan
få se en mera vild och dyster natur än den som visar sig
här vid den smala Naaröflorden.

Ingången till Nasrödalen utgör en värdig fortsättning
på florden. Gudvangens by ligger biand väldiga stenblock,
som lossnat från fjällen, och det förefaller sannolikt att
ett skred en vacker dag begrafver de intet ondt anande
invånarnes boningar. På andra sidan om nämda by fin-
nes Kileforsens vackra, 600 meter höga fall, hvilket
vid vissa tidpunkter på året består af tre särskilda gre-
nar, vid andra åter af två och då och då endast af en.
De nedstörta lodrätt utan att röra vid klippan från 300
meters höjd, hvarefter de sammanflyta.

Naturen vid Gudvangen är på en mulen dag så dy-
ster, att det glädtigaste lynne blir nedstämdt. Till och
med då solen skiner, önskar man att begifva sig ifrån
denna svårmodiga nejd. Nära detta ställe ligger en liten
kyrka, som blickar ut öfver sjön; man kommer dit på
en smal stig. Somligstädes har man måst spränga vä-
gen i klippan och ett jernräcke skyddar folk från att
vintertiden halka på isen och ramla ned i vattnet.

Gästgifvaren Martinus Hansen var en lugn, genom-
hederlig man. Hustrun hade ett lika godt utseende och
liknade i sin hvita mössa en ärevördig matrona från forna
tider. Deras enda barn, en fullvuxen dotter, som varit
i skola i Bergen, hjelpte modern i hushållet. Fastän hon
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kunde engelska, fick jag henne dock ej att tala detta
språk. Det fans dessutom äfven två pigor på stället, ty
detta besökes under sommaren af en mängd resande. Det
lilla värdshuset utgjorde familjens hela egendom och var
synnerligt bekvämt. Sofrummen voro visserligen små, men
Hansen sade, att han skulle bygga på en våning så snart
han samlat tillräckligt med penningar. "Och då", yttrade
han med värme, "skola de resande få stora och bekväma
rum. Men", tillade han sorgset, "det är så svårt att
skrapa ihop något." Hans rättskaffenhet förbjöd honom
att skörta upp de resande. Jag har flera gånger tagit
in hos den gamle hederlige Hansen och ju mera jag-
lärde känna honom, desto bättre tyckte jag om honom.
Då och då skrefvo vi till hvarandra och i sitt sista bref
omtalade han, att många resande besökt Gudvangen. Jag
är säker på, att de alla bemöttes vänligt och redbart.

Från Naeröflorden går en af Norges bästa och mest
pittoreska landsvägar till det ungefår 75 kilometer deri-
från vid innersta änden af Gravensfjorden i Hardanger
belägna Ej de. Det fins i Norge ingen annan dal, genom
hvilken en landsväg stryker, som med afseende på vild och
dyster natur kan jemföras med Naerödalen. Denna sistnämda
tyckes plötsligt taga slut och det ser ut som om det vore
alldeles omöjligt att komma längre. En synbarligen otill-
gänglig klyfta synes hindra all vidare färd, men på afstånd
skönjas de otydliga ytterlinierna af en i zigzag löpande väg,
som visa att man kan passera nämda klyfta, den s. k. Stal-
hejmskleven. Denna väg är ett af de märkligaste exem-
plen på ingeniörsskicklighet, som kunna uppvisas i Norge.
Färden uppför är tråkig och på vintern, då isgata ligger
på marken, ofta farlig, såsom jag sjelf erfarit. Två för-
tjusande vattenfall störta ned från en betydande höjd, pi-
skas till skumstänk mot klipporna och bilda derefter
Naeröälfven.

Från Stalhejmskleven gör utsigten öfver Naerödalen
ett mäktigt intryck. Jordalsnuten, en ofantlig granit-
massa, höjer sig likt en jättelik dom och skådar ned
på den underliggande trånga dalen. Mot söder från
Stalhejmskleven är landskapet leende och härligt, och
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man känner sig glad öfver att få lemna bakom sig den
dystra Naerödalen. Skogar, tjusande sjöar och strömmar,
gamla bondgårdar och på afstånd belägna snöklädda fjäll
bilda tillsammans en fager tafla.

VINJE.

Ett år saknade jag, då jag kommit upp på högsta
punkten af kleven, en gammal tiggare, den enda person
af det slaget jag sett i Norge. Första gången jag träf-
fade honom deruppe, hvarest han satt och väntade på främ-
lingar, nekade jag att gifva honom någonting. Han lät
dock icke afskräcka sig utan talade om vädret och den
vackra sommaren samt sade att han var mycket fattig
och begärde å nyo att få en slant. Då jag nekade, blef
han arg och framtog ur sin påse en pung, fyld med små-
mynt, samt skakade den framför mig i det han sade:
"Ingen enda har varit så snål som ni. Titta på de här
penningarne som jag fått! Titta på dem! Titta på dem!"
Jag brast ut i skratt, hvilket tycktes ännu mer för-
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arga den ondsinte stackaren. Då jag frågade skjutskarlen
efter honom, berättade denne att den gamle bettlaren
var död.

Nära byn Vinje finnes en egendomlig, tvåhundra år
gammal träkyrka. Taket är hvälfdt samt prydt med stjer-
nor, och väggarne äro målade med brokiga färger. Ett
jern- och ett trä-kors voro de enda vårdarne på kyrko-
gården. Gudstjenst hålles icke nu mera i detta tempel.

Det fins få vid stora landsvägen belägna trakter i
Norge, der folket är så osnygt som här. De flesta husen
äro högst snuskiga. Under en resa vintertiden såg jag,
då jag trädde in i ett hus, några tio till tolf års gamla
barn, hvilka voro alldeles spritt nakna och vid åsynen
af främlingen gömde sig bakom ugnen eller sprungo
sin väg.

Gästgifvaregårdarne mellan Gudvangen och Vosse-
vangen äro erbarmliga och man kan på dem icke få mat,
som en stadsbo finner njutbar. Godt kaffe kan dock
erhållas, äfvensom någon gång fläsk och fisk.

Vid vägen strax bredvid den gamla gården Tvinde,
der det finnes en eländig skjutsstation, ligger Tvindefor-
sen, som störtar utför en med träd sparsamt bevuxen
klipphöjd från 100 eller 125 meters höjd. Detta fall
hör visserligen icke till de mest storartade, men deremot
till de mest intagande i Norge. Man far genom en na-
turskön trakt och kommer ungefår 10 kilometer längre
fram till den på stranden af en liten sjö belägna byn
Vossevangen. Der klyfver vägen sig och den ena delen
fortsätter till Evanger och Bolstadören, som ligger vid
innersta änden af den krokiga Bolstadfj orden. Befolk-
ningen i Yoss församling är högst intressant, och om man
stannar öfver en söndag erhåller man full ersättning för
dröjsmålet, Fleischers hotell, hvars värd talade engelska,
var mycket bra och bekvämt. Det är det enda ställe,
der den resande kan ligga öfver natten på sin färd till
Hardangerfl orden, hvilken ingen som reser i landet bör
underlåta att bese.

Icke särdeles långt från Vossevangen ligga bland
höjderna mellan och vid Rundals- och Lione-sjöarne går-
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dar, till hvilka man på branta stigar kommer från da-
len nedanför. Der har främlingen tillfälle att studera
den vänliga och intelligenta befolkningens i Voss okonst-
lade karaktär. Kvinnorna väfva tjocka ylletäcken, s. k.
åklceder, hvilka sedan århundraden till baka äro högt vär-
derade af bönderna, som tycka mycket om de lysande
färgerna i deras mönster.

På Grane och Norhejms gårdar undfägnades jag
ståtligt af de gamle, alldenstund deras barn, som bodde
i amerikanska vestern, voro goda vänner till mig. Ett af
den hederlige bondens på Norhejm barnbarn hade till och
med blifvit uppkallad! efter mig. Det bästa, visthuset
hade att bjuda på, framtogs ständigt för min räkning och
det var aldrig någon ände på: "Skål, Paul!" Vid båda
dessa gårdar hade döttrarna och andra medlemmar af fa-
miljen, som bruket är i Norge, i öfre våningen ofantliga
kistor, i hvilka de förvarade en del af sina kläder och
andra värdefulla saker. Äfven hade hvar och en i de
samma en omsorgsfullt gömd butelj med vin, som endast
öppnas vid särskilda tillfällen, då de önska undfägna
några synnerligt goda vänner. De ville alla nödvändigt
traktera mig. Bröderne bjödo mig hem till sig att smaka
på hvad deras hus förmådde.

Från Vossevangen går landsvägen genom en natur-
skön, rikt tallbevuxen nejd till Gravenfjorden, en sträcka
af ungefär 30 kilometer. Man ser visserligen några gam-
malmodiga sågverk, men befolkningen är fåtalig. Sedan
man farit 15 till 20 kilometer, tager den öfre dalen
plötsligt slut och en storartad utsigt framträder oförnio-
dadt för blicken. Den nedre, ett par hundra meter ne-
danför belägna dalen omgärdas af höga fläll. En präk-
tig väg — ett utmärkt ingeuiörsarbete — slingrar sig
nedför sluttningen och stryker understundom utefter fo-
ten af någon ofantlig, öfverhängande bergvägg. På ven-
ster hand bildade en klyfta medelpunkten till denna half-
cirkel och ett tjusande vattenfall, Skafledalsforsen, ned-
störtade från höjden, rusade framåt ett stycke öfver en kal
klippafsats och kastade sig derpå å nyo ned, denna gång



till ett ännu större djup. Sedan jag passerat den öfver
strömmen bygda bron, utefter hvars kanter skyddande
stenblock stodo uppresta, fortsatte jag min väg och
for utmed Gravensvandet och alfven, tills jag kom till
florden.
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Hardangerfjorden. — Dess härliga natur. — Melderskin. — Rosendal. —

Höststormar. — En söndag på fjorden. — Bruden klädes. — Brud
och brudgum på väg till kyrkan. — Ulvik. — Ett ting. — Lione
gård. — Vänligt mottagande hos Lars. — Ejdfjorden. — En storm.
— Fosforlysande vågor. — Vik. — Färd till Vöringsfersen. — Prakt-
fullt skådespel. — Sörfjorden, den vänaste af Norges fjordar. —

Tyssedalsforsen. — Ringedalssjön. — Mörkblått vatten. — Skjsegge-
dals- eller Ringedals-forsen. — Buarjökeln.

Uti k-H -*~

@1 %#ardangerfl orden med sina utför fl ällen nedstörtande
s^} c_^) vattenfall och kaskader bildar en skarp motsats till
>$^/ Sognefl ordens vilda storslagenhet. Höjderna vid fo-
j ten af jöklarne äro bevuxna med löf- och barr-träd
samt fruktträdgårdar, till hvilkas rika bladverk motstyc-

•ken i andra trakter af landet sällan ses. Den i byar
och på gårdar vid fjordens stränder boende befolkningena tyckes utgöra ett sannskyldigt aftryck af naturens vän-
liga blidhet.

Hardangerfjorden skiljes från Sognefl orden genom
fjällkedjor, i hvilka korta, af branta höjder omgifha flor^
dar tränga in. Från Stavanger i söder och Bergen i
norr gå ångare två gånger i veckan öfver hela florden
och fården tager en tid af tre dagar.

Från 59° n. lat. är norska kusten norr ut öf-
verallt sönderskuren af fl ordar och kantas af ett sådant
virrvar af öar, att man känner sig alldeles vimmelkantig,
då man betraktar de af regeringen upprättade kartorna.
Den yttre florden är känd under namnet Bömmelfjorden
samt går mellan fastlandet och en följd öar, som genom
sitt läge och antal göra, att han tyckes fullkomligt inne-
sluten af land. Vid inloppet söder om Bömmelön är
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fjordens djup 225 meter, men blir hastigt större, tills
det några kilometer längre upp vexlar mellan 395 och
350 meter. Deremot minskas det inemot Hugler- och
Klosternaes-öarna till 125 meter samt växer gradvis mot
södra delen af Tysnaesön till 505 meter. Vid inloppet
till den inre fjorden, som kallas Hardangerfl orden, är det
460 meter. Störst är det mellan Varaldsöns östra strand
och fasta landet, der det uppgår till 670 meter.

Ångaren, som går från Bergen, passerar mellan Tys-
naesön och fasta landet genom ett smalt och krokigt
sund, der naturen påminde mig om Hudsonfloden vid
West Point Båten går derefter till andra sidan och allt
efter som han skrider fram i nordostlig riktning upprullar
sig för blicken en ståtlig tafla med uppstigande fläll,
hvilkas snöhöljda toppar på alla håll och kanter glittra i
solskenet Från en ofantlig platå, utefter hvars fot flor-
den smyger sig, skåda Folgefonnens snöfält och jöklar ned.

Efter sju timmars färd från Bergen kommer man
till det tjusande Rosendal, der Melderskin, vid hvars fot
ligger en stor sträcka odladt land, reser sig till en .höjd
af 1,430 meter. Litet längre norr ut på samma östra
strand skär Maurangerfj orden in nästan ända till Folge-
fonnens fot. De gula löfven visade att hösten var kom-
men och asparnes och rönnames röda blad täflade i skön-
het med löfverkets i Amerika under samma årstid samt
bildade en vacker motsats till barrskogens grönska, Vid
denna tid på året är vädret mycket ostadigt och häftiga vin-
dar rusa ofta med stor våldsamhet nedför bergspassen till
mycken fara för dem, som i öppna båtar befinna sig på
vattnet. På färden uppåt florden öfverfölls vår ångare
af en dylik stormby, som kom från Melderskin. Det
var ett präktigt skådespel, ty vindens styrka var så stor,
att hela fjorden insveptes i tät tjocka och stänket emel-
lanåt yrde ända upp till marsstången.

Från Rosendal är färden härlig. En af de natur-
skönaste platserna är Östensö, hvarest husen äro uppförda
på stränderna af en nästan hästskoformig vik. Nära detta
ställe ligger Samleköllen, som omgifves af skogklädda
höjder och rika ängar. Då man far förbi den till venster
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belägna Bj ölbergforsen, har man på afstånd det höga fjäl-
let Oxen och den tafla, som här utbreder sig för blicken, är
utomordentlig vacker. Fjorden viker derefter plötsligt åt
sydost och kallas då Utnefjorden.

Jag lemnade ångaren och tog mig en båt. Jag fördes
långsamt framåt af en sakta vind och luften var så balsam-
doftande, himlen så blå, skyarne så silfverhvita och land-
skapet med sina snö- och is-täckta fläll så härligt, att jag
nästan kunde tro mig vara i ett fé-land. Från en höjd
invid stranden hördes ljudet af kyrkklockor och från alla
håll och kanter kommo båtar, öfverfylda med folk. Ide
samma sutto fagra jäntor, klädda i sina pittoreska drägter
och med psalmbok i handen, unga karlar med manliga
anleten, hvilka voro stolta öfver att ro flickorna, mödrar
i snöhvita hufvor, som endast bäras af de gifta kvin-
norna, gubbar och gummor, böjda af år och skumögda af
ålder, samt deras barnbarn och barnbarnsbarn. Då folket
for förbi ropade en: "Amerikan, jag har en son — jag
har en dotter i Amerika, Känner ni dem? Säg mig,
har ni råkat dem?" En annan sade: "Min son bor i
Minnesota." "Min dotter är i Iowa", skrek en tredje,
medan en flerde lemnade den upplysningen: "Jag har tre
barn i Wisconsin". Då de kommo intill min båt, grepo de
min hand och höllo fast den med en kraft som nogsamt
utvisade styrkan af deras känslor. Jag blef tvungen att
säga dem, att jag icke kände deras barn eller hade sett
dem, men de drogos lika fullt till mig, och de älskade
mig, emedan deras barn skrifvit, att de voro lyckliga i
mitt fosterland. De kände sig glada öfver att få se en
som bodde på samma jord, som deras käre. De ropade
åt mig, då vi bjödo hvarandra farväl: "Kom hem till
vår gård, amerikan, ni skall blifva hjertligt välkom-
men. Vi skola visa er porträtt, som våra barn skickat
oss, och ni kan måhända, då ni kommer till baka till
Amerika, fara och helsa på dem och berätta, att ni här
hemma råkat de gamle, att vi tänka på dem hvarje dag,
att vi sakna dem, att vi bedja Gud välsigna dem." Och
alla gåfvo mig en varm afskedsblick.
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Jag fortsatte min väg. På eftermiddagen mötte jag
en brudskara, som kom från kyrkan^och satte öfver fjorden

BRUDEN KLÄDES. SCEN I HARDANGER.

till andra sidan. Bruden med sina lysande kläder och med
sin silfverkrona, i hvilken hon liknade en drottning, satt
bredvid brudgummen. Deras båt åtföljdes af en mängd
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andra, i hvilka bröllopsgästerna sutto. Två karlar spe-
lade fiol och under uppehållen i musiken gjorde det rykt-
bara Hardangerölet sin rund. Derpå gåfvo båtarne sig
å nyo i väg och musiken dog småningom bort i fjärran.

Ingenting kan lemna en klarare belysning af de olika
sidorna i den norska allmogens lif än Tidemans natur-
trogna och sanna taflor, och jag tillåter mig här bifoga
afbildningar af ett par af hans verk. Den ena föreställer
huru en flicka pyntas till brud; modern lägger sista han-
den vid hennes klädsel, mormodern sitter och ser på och
den yngre systern håller spegeln. Det långa, utslagna
eller flätade håret afklippes efter bröllopsdagen och den
täcka mössan får gifva vika för en hvit, lik den modern
bär; de gifta kvinnorna nyttja nämligen sådana. Det
gläder mig att kunna omtala, att många unga kvinnor
sätta sig emot detta bruk, som jag hoppas snart skall
höra till det förgångna.

Den andra bilden framställer brud och brudgum just
som de träda ut ur kyrkan för att begifva sig antingen
till båten, som ligger färdig att föra dem till hennes
gamla hem, eller ock till det väntande åkdonet.

Följande söndag såg jag åter en skara draga fram
öfver fjorden, men denna gång var allt tyst och högtid-
ligt Det var ett likfölje som ledsagade en afliden till
kyrkogården. Sådant är lifvet: i går bröllop, i dag be-
grafning, i ett hem sorg och tårar, i ett annat gladt hopp
om en ljus framtid.

På sidan 331 synas tre flickor, som hafva stigit i land
och dragit upp båten. De skola just besöka en af de
närliggande gårdarne och hafva fört med sig litet saker,
men innan de begifva sig å stad företaga de en sista
upputsning af sin klädsel, ty dessa Hardangerflickor äro
behagsjuka. Den första häktar på sig sitt förkläde och
den andra gör i ordning håret på den tredje kamraten
samt lägger det till rätta kring pannan. De bära sina
bästa kläder. De snöhvita lintygsärmarne bilda en skarp
motsats mot de mörka drägterna, och de korta kjolarna
låta de bjärta strumporna synas.
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Jag begaf mig till Gravendalen och gick i början af
Oktober, då löfven hastigt föllo af träden, tvärs öfver

BRUD OCH BRUDGUM LEMNA KYRKAN.

fjällen till Utledal för att bese trakten mellan de båda
fjordarne. Sedan jag gått förbi flera gårdar kom jag upp
på högslätten. De högsta höjdernas toppar voro höljda
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med snö och långs strömmames och Vatnevandets strän-
der låg is. Sätrarna voro öfvergifna och jag nedsteg till
Ulvik. På vägen råkade jag kvinnor, hvilka, alldenstund
höskörden till följd af den torra sommaren varit klen,
höllo på att insamla asplöf till vinterfoder åt kreaturen.
Ulvik var uppfyldt af främlingar, ty der hölls just ting.
Tingshuset låg vid fjorden strax bredvid värdshuset och
utgjordes af en anspråkslös träbygnad, i hvilken stod ett
bord af trä samt några stolar och bänkar. De flesta må-
len rörde skuldsaker och obetalda räntor å inteckningar.

SISTA HAND VID TOALETTEN.

Sedan förhandlingarna för tillfallet afbrutits, begåfvo
sig domaren, sakförarne, länsmannen och främlingarne till
värdshuset för att äta middag. Medan jag dref omkring,
mötte jag tre flickor, som voro främlingar på platsen och
hade sitt hem i en annan del af Hardanger. Jag hade
knapt skilts från dem förr än jag råkade en bonde, som
kom åkande i en kärra. Jag helsade honom på norska.
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"God dag-, främling", löd svaret, "hvar är ni ifrån?" "Från
Amerika". "Å!" sade han, "jag har en bror i Amerika
och andra slägtingar också". Vi fortforo att prata. "Hur
gammal är ni"? sporde min frågvise vän. "År ni gift?
Hur många syskon har ni? Lefva er far och mor?
Hvad är ni? Har ni någon gård? Hur mycket kostar
en häst i Amerika? Hvad är priset derstädes på en god
mjölkko, på ett får, på en get, på ett skålpund smör? Hur
många slags ost gören I? Hafven I någon gammal ost? Hvad
gör ni i Norge? Är ni icke son till en norrman? Hur
kommer det sig att ni kan förstå och tala norska?" Medan
alla dessa frågor framstäldes och besvarades, kommo vi till
det ställe, der våra vägar skulle skiljas. Min nyfikne vän
sade då: "Vill ni icke komma till min gård? Ni är hjert-.
ligt välkommen." "Jo", svarade jag. "Hvad heter ni?"
"Paul Du Chaillu." "Paul är ett norskt namn", sade
han, "ni måste vara son till en norrman och hafva glömt
en smula af edert modersmål." Derpå följde jag med
honom. Som vägen var mycket brant, ville han att jag-
skulle stiga upp i kärran, men jag vägrade. Det började
att regna och han ville nödvändigt att jag skulle kasta
hans rock öfver mina skuldror. Alltjemt bar det uppför
i hällande regn och vi passerade förbi flera gårdar. Här
och der bland ängarne eller utefter vägkanten växte träd,
ehuru tämligen sparsamt. De hade blifvit klipta och
grenarne användes till bränsle. Min väns gård var bland
de högst upp belägna. Då vi nådde höjdens topp stan-
nade min vänlige följeslage och pekade på en samman-
gyttrad massa bygnader. "Der är Lione", sade han, och
kort efteråt trädde jag in i hans hus. Jag hade knapt
satt mig förr än Lars ur ett skåp tog fram en butelj,
och han ville nödvändigt, att jag skulle taga mig ett glas
med honom. Derpå gick hav ut för att taga reda på
hustrun, som snart infann sig och önskade mig välkom-
men. Vi förfriskade oss med en kraftig måltid af mjölk,
grädde, ost, smör och bröd, torkadt fårkött och korf.
Under det jag höll på att äta kom en af Lars bröder
in, men han ville icke sätta sig vid bordet hos mig.
Detta dock icke derför att han skulle krusa, utan derför
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att måltiden var i ordningstäld uteslutande för främ-
lingens räkning. Två af barnen inkallades. Det äld-
sta, Anne Marie, var tretton år och hade präktigt ljust
hår samt en rosenhy, som den skönaste af hennes kön
kunde afundas henne.- Det yngre, Ingeborg, var en-
dast sju år och hennes hår var nästan hvitt, "När ni
nästa vinter kommer hit, skall ni få ett vackert rum",
sade Lars. Han höll nämligen på att tillbygga en öfre

HARDANGERFLICKOR.

våning. "Ni kommer ju och helsar på mig igen, eller
hur?" Jag svarade, att jag- skulle komma och tillbringa
en dag hos honom. "Åtta dagar", sade Lars, "eller så
länge ni vill, ni är hjertligt välkommen." Derpå gingo vi
för att bese korna, som nyligen kommit hem från sätern.
Lars var en för denna trakt välmående bonde och egde
åtta kor, en häst samt trettio får. Hans broder egde
sju kor, tjugufem får och en häst. Vi gjorde korta be-
sök hos grannarne, bland hvilka min ankomst väckt stort
uppseende. Dagen skred fram och jag måste säga farväl
åt Lione. "Hvad för slag!" utropade Lars helt förvånad,
"ärnar ni icke vara kvar här öfver natten?" "Nej", sva-
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rade jag, men jag skulle önska att jag kunde det," Ehuru
det regnade starkt, ville han nödvändigt följa mig ett
stycke på väg och jag kunde endast med svårighet hindra
honom att kasta sin tunga rock öfver mina axlar. Jag
föredrog att blifva genomblöt framför att kväfvas. Hu-
strun, barnen och grannarne samlades för att se då jag
gick och bjödo mig välkommen åter. Lars Danielsen var
ett fulländadt exemplar af den norske bonden.

Följande eftermiddag antog vädret, som hela morgo-
nen varit vackert, ett hotande utseende och stora, svarta
moln hängde öfver flälltopparne. Men båten var färdig
och båtkarlarne väntade på mig. I trots af den hotande
himmeln och mot domarens varningar begaf jag mig i
väg, så att jag skulle kunna vara till baka i tid för att
medfölja ångbåten. Jag ärnade besöka Vöringsforsen, ett
af Norges vackraste vattenfall. Fjällen, som höjde sig öf-
ver Oseflordens vågor, sågo i skymningen jättelika och fan-
tastiska ut och deras toppar voro nu snöbetäckta. I syn-
nerhet tog sig änden af den korta fjorden vild ut, då
mörkret, som hastigt öfverföll oss, i sina skuggor in-
svepte fjällspetsarne, de dystra hålvägarne och bergsklin-
tarne. Vinden växte småningom i styrka och lät oss
förstå, att en storm var i annalkande. Först föllo några
droppar och derpå nedstörtade ett ösregn, åtföljdt af storm.
De korta, toppiga vågorna slungade vår farkost hit och
dit som ett nötskal och jag måste anstränga mig dugtigt
för att hålla båten läns från vattnet, som slog öfver re-
lingen. Vi befunno oss midt i en orkan. Tid efter an-
nan foro vi förbi någon skyddad plats, men stormil efter
stormil, den ena våldsammare än den andra, tvang oss
att uppbjuda all vår kraft för att kunna hålla oss klara.
Sedan vi kommit in i Ej dflorden blåste det med sådant
raseri, att vi knappast kunde komma fram. Vågkam-
marne strödde, då de brötos sönder, tusentals glänsande
gnistor kring sig, alldenstund vattnet var i högsta grad
fosforescerande. Regnet var mycket kallt, ty det snöade
ungefår 300 meter ofvan oss, och natten var ytterst
mörk. Ögat villas nattetid i hög grad med afseende på
bergens afstånd och till och med mina båtkarlar med all
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sin kännedom om florden styrde ett par, tre gånger
tätt intill klipporna och märkte det icke förr än årorna
skrapade mot stranden. Vi kunde höra, men icke se
fallen, utom på de ställen, der de nedstörtade från höj-
derna i florden, ty der kommo de vattnet på en stor yta att
lysa med det ofvannämda forsforglänsande ljuset, Mot mid-
natt inträdde förändring i vädret, Vinden stillnade af
och stormen upphörde. Vi rodde nu framåt med stark
fart, då vi plötsligt sågo framför oss en märkvärdig syn:
fjordens vatten tycktes stå i låga. Aldrig har jag i tro-
pikerna eller i kölvattnet på ett skepp skådat en sådan
lysande glans. Det såg ut som om den mest strålande
delen af vintergatan förflyttats i fjorden och vi tycktes
flyta bland oräkneliga, gnistrande stjernor. Det härliga
skådespelet orsakades genom sammanblandningen af Er-
dalsälfvens vatten med fl ordens böljor.

Medan vi nalkades fjordens ände följde jag upp-
märksamt med blicken ett par ljus vid stranden. Slut-
ligen släcktes det ena och strax derefter äfven det andra,
hvilket utvisade att alla gått till hvila der på stället.
Vi landstego vid Vik och insläptes efter några minuters
förlopp i värdshuset. På denna plats furmos några går-
dar, af hvilka de mest betydande voro Neshejm, Legerejd
och Herejd. Terrasserna härstädes voro mycket höga,
jorden var mager och landtbrukarne tycktes icke vara
särdeles driftiga, liksom ej heller deras hus voro snygga,
Omkring 1 1/2 kilometer från Vik ligger Ejdflordsvandet,
en vild, 4 kilometer lång sjö med mörkgrönt vatten, vid
hvars båda ändar gårdar finnas. Till Vöringsforsen leder
en fjällstig, hvilken efter att hafva gått öfver en bro
följer alfvens högra strand. På vägen ser man endast
två gårdar, Tvejt och Måbo; några jordlappar bland klip-
porna lemna en knapp skörd af potatis och korn. Fol-
ket hade slagtat en mängd får och voro nu ifrigt syssel-
satta med att torka och lägga in köttet för vintern. På
kort afstånd der bortom sågo vi lemningama af den
branta, i zigzag gående stig, som leder till högsta delen
af högslätten, hvarifrån man kan se Vöringsforsen, och
till fjällgården Maurset samt till sätrarna. Sedan vi gått
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öfver två broar, stego Ari uppför en nyanlagd väg, som
stryker fram öfver de från fjällen nedfallna bergartsspill-
rorna och bygts på bekostnad af "Turistföreningen", hvars
medlemmar anlagt vägar och stigar på förut otillgängliga
platser och bygt fjällstugor för bergvandrarnes räkning samt
årligen utgifva en värdefull tidskrift. På vägen ser man
bokstafven "T" inhuggen i en klippa tillika med årtalet
1870, som angifver tidpunkten då sällskapet afslutade
vägbygnaden. Denna goda stig är ungefär 2 meter bred
och leder till dalens ände samt Vöringsforsens fot. Der
har man en präktig anblick af fallet, hvilket fordom dere-
mot endast kunde ses från de ofvanför belägna höjderna.
Öfver allt synas spår af jöklarnes tysta arbete. Det för-
sta vattenfallet nedstörtade i en silfverpelare öfver väggen
på alfvens högra strand och svajade fram och till baka
för vinden likt en ofantlig brudslöja.

Larmet från det stora fallet blef allt starkare och
starkare ju längre framåt vi skredo, och sedan vi g*ått
öfver en bro, befunno vi oss vid Vöringsforsens fot. Dess
mäktiga vattenmassa nedföll lodrätt från 220 meters höjd i
en tjock pelare. Sedan vattnet med förfärlig fart lupit ge-
nom fyra klipprännor, nedstörta tre af de derigenom upp-
komna pelarne utan att vidröra klippan. Man kan följa
dem allesammans med blicken hvar för sig, der de sida vid
sida och tydligt skilda från hvarandra nedrusa med olika
stor snabbhet. Skummet drefs framåt af den starka
luftströmmen, som uppstår genom vattenfallet, och hvirf-
lade upp som en rök samt steg sakta uppåt till en
höjd af 600 meter. Vöringsforsens vattenmassa är större
än Rjukans, Vettis- och Skjseggedals-forsarnes. På an-
dra sidan Vöringsforsen ligger ett betydligt högre- fall,
Fosseliforsen, som nedstörtar i dalen från en höjd af
600 meter.

Sörfjorden.
Denna, som är omkring 40 kilometer lång samt i

bredd vexlar från 1 l/2 kilometer till några hundra me-
ter, är ovedersägligen den vänaste af Norges fl ordar, och
jag tviflar på att det fins något vattendrag, som i skön-
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het kan öfverträffa eller ens vara jemnstäldt med honom.
Han går nästan rakt i norr och söder och skiljes från
hufvudflorden genom en fjällkedja, som krönes af Folge-
fonnens snöfält och jöklar; fallet nedstörtar från en höjd
af 600 till 900 meter.

Vid Utne, en blomstrande by på fjordstranden, hade jag-
ombytt båt och folk. Det blåste blott helt obetydligt och
jag hade god tid att njuta af den härliga taflan, hvarför jag
ingalunda uppmanade mina roddare, som lättjefullt lutade
sig mot sätena, att gripa till årorna och påskynda färden.

Åtta stränder voro i sigte, nämligen Ej dfl ordens,
Sörflordens, Kinservikens och Utneflordens. Sedan jag-
kommit in i Sörflorden, framträdde den ena bergudden
efter den andra. Jag räknade samtidigt åtta flällarmar
på ena sidan och fyra på den andra, hvilkas ytterlinier
oupphörligt vexlade utseende allt efter som vi färdades
framåt. Folgefonnens stora jökel reste sig högt upp i höst-
landskapet och tycktes esomoftast sträcka sig ända ut till
yttersta kanten af fjället samt vara fårdig att störta ned
i afgrunden och slås i stycken. Fjällen slutta brant ned
mot vattnet från en höjd af fulla 1,500 meter. En följd
höga toppar — Solnut, 1,460 meter, Torsnut, 1,590 me-
ter, Veranut, Langgrönut — bilda jemte det öfriga af
fjällkedjan platåns underlag mot öster. På fjordens östra
sida ligga lerskifferlager ofvanpå graniten och gneisen. I
den tidiga morgonstunden återgåfvos alla omgifvande före-
mål i fjordens lugna vatten på det tydligaste. Jöklar,
fläll, bäckar, snödrifvor, träd, gårdar, ja, till och med de
minsta klippor afspeglades och då man skådade ned i
vattnet, kunde man tro sig färdas på land.

Bortom Ullensvang* syntes jökeln tydligare och på
många ställen voro isväggarna der brantare samt när-
mare belägna vattnet. Vid gården Hofland sträcka sig
fälten ända till berguddens ände och ett vackert fall
kommer der neddansande från klippa till klippa. Vid
Fresvik bilda fl ällen på venstra stranden, från hvilka
flera vattenfall störta sig ned, en halfcirkel, hvarige-
nom man erhåller en präktig utsigt åt jökeln. Då
vi nalkades Tyssedal framvisade fjället, hvarpå jökeln
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hvilar, nästan lodräta, svarta och grå klippväggar. Som-
liga voro alldeles släta, andra åter skrofliga och sönder-
splittrade. Tyssedalsälfven kastar sig i florden, som inom
kort tränger ihop sig allt mer och mer, fjällens utseende
är dystert och terrasserna synas mycket tydligt, Vid fjor-
dens ände ligger byn Ödde. Ungefär 6 kilometer från
denna går från östra stranden utefter alfvens högra sida
en besvärlig- stig till Ringedalsvandet, vid hvilket Norges
skönaste vattenfall, Skjaeggedalsforsen, är beläget,

Först gick stigen genom en furuskog. Tyssedals-.
alfven ilade framåt på sin fård mot florden och piskade
våldsamt stenarne i sin väg. På ett ställe flöt alfven
omkring en liten slät klippholme och öfverspolade den helt
tunt, hvarigenom det såg ut som om tusentals ispartiklar
gnistrade i solen. På båda sidor framrusade strömmen i
ursinnig- fart och vattenångorna va2'2,ades framåt af luft-
strömmarne. Der det icke fans skugga, var värmen sär-
deles stark, ty vi voro i Juli månad och solstrålame
återkastades från de nakna klipporna.

Stigen blef allt svårare, ju längre vi kommo. Vi
måste gå öfver söndersplittrade stenar och block samt
emellanåt öfver släta, runda, kupiga gneisklippor, hvilka
sluttade så starkt, att vägen nästan var farlig. Lyckligt-
vis hade den hårdare och gröfre delen af klippan mot-
stått förvittringen och dess skrofliga yta räddade oss från
att slinta. På två eller tre platser hade träd blifvit fålda
och fastgjorda på ställen, der det var mycket brant; om
den resande der förlorade fotfästet, skulle han ovilkorligen
störta ned och gå en oundviklig död till mötes.

Ju högre upp vi stego, desto vackrare tedde sig den
motsatta sidan af fjorden, hvars dunkelgröna färg bildade
en skarp motsats till den hvitskummande alfven. Då
och då sågo vi en skymt af Folgefonnens ofantliga snö-
och is-fålt. Aldrig har jag under mina resor i Norge på
ett enda ställe sett vatten förete ett så präktigt skiftande
skådespel. Här flöt alfven i en fast, jemn, djup, kristall-
liknande massa; längre ned bröt den sig mot en klippa
eller rusade genom en trång klyfta och framstörtade som
en kokande, vred, hvit fors. Emellanåt skimrade vattnet
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genom skummet med turmalingrön och der det var djupt
med mörkblå färg. Der det var grundt, glänste kiselste-
narne som om de varit af silfver. Att alfven var så
vacker berodde utan tvifvel till stor del på den långva-
riga torkan detta år, på strömbäddens klippiga beskaffen-
het och på den utomordentliga klarheten hos vattnet i
Ringedalssjön.

Sedan vi kommit till högsta punkten, nedstego vi
utför en riktig trappa, hvarvid vägen gick utefter en
flera hundra meter djup klyfta. Efter två och en half
timmes förlopp anlände vi till Tyssedalen. Den lilla da-
len, som öfvergöts af den klara Julisolens sken, var pittoresk,
men om vintern, då vinden kommer susande från fläll-
topparne och stryker öfver sjön och gårdarne, måste
derstädes vara dystert. Vi passerade förbi ett ståtligt
fall, som i 35 graders vinkel nedstörtade från ett par
hundra meters höjd, och gingo derefter på två små broar
öfver Ringedalsvandets utlopp.

Då jag närmade mig randen af vattnet, förvånades
jag öfver utseendet hos det samma. Tätt invid stranden
var det stålblått och ett par meter längre ut ännu mör-
kare. Jag har på de hundratals norska sjöar, jag sett,
aldrig- skådat en sådan mörkblå, nästan svart färg. Hvar-
ken de blåaste hafven inom tropikerna eller vattendragen
bland schweizalperna kunna hvad färgen angår jemföras
med denna sjö. Han ligger i en granitbassäng 410 me-
ter ofvan hafvet, men hur djup han är, hade jag ingen
möjlighet att utforska.

Medan vi rodde framåt, visade sig plötsligt Tysse-
dalsforsen, hvars två grenar bildade en triangel och efter
ett fall från ungefär 500 meters höjd förenade sig till en
skummande massa, som uppsände stora moln af dunst
Vattnet, som derefter flöt genom en krokig ränna, syntes
icke vidare förr än det åter störtade sig ned i en djup klyfta
och bildade ett annat omkring 150 meter högt fall. På
detta ställe reser sig graniten till en höjd af 720 meter
och derofvan ligger, såsom planschen utvisar, ett 225
meter tjockt lager af lerskiffer, från hvilket vattnet ned-
störtar.
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Jag hade knappast upphört att beundra skådespe-
let och satt lyssnande till den nedstörtande strömmens
larm, då plötsligt Skjgeggedals- eller Ringedals-forsens
hvita vattenpelare, som i ett enda språng på 250, meter
kastade sig från klippkanten ned i klyftan der nedanför,
kom i sigte. Omedelbart efter det att forsen gjort nämda
språng störtade den mot en klippafsats, mot hvilken vatt-
net återstudsade i tusentals skumpartiklar af bländande
hvithet. Den vreda, kaotiska, mäktiga massan rusade
under sin färd nedåt mot ytterligare en klippafsats och
bildade ett ännu tjockare moln af skum och stänk. Vatt-
net nedstörtade med sådan snabbhet itt en stark luftström
uppstod, hvilken förlänade de lättare vattenångorna hun-
dratals vackra, fantastiska former. Vid ett tillfälle snodde
vattenmassan likt ett skydrag i hop sig till en spiral-
vriden pelare, snodde upp sig, kastade sig framåt, drog
sig till baka, höjde sig, störtade åter ned, höjde sig åter,
upplöste sig, antog nya former och gestalter, omöjliga att
beskrifva, och sköt nedåt med stor våldsamhet, vräkte sig
mot en tredje klippafsats och försvann i en tät, ogenom-
tränglig dimma, som bortskymde nedre delen af fallet.
Det ofantliga hvita molnet, som erhöll ständig näring
ofvanifrån, sväfvade snabt genom den smala klyftan öfver
den härliga, kristallklara strömmen, som efter ett par
hundra meter bildade ett nytt, omkring 15 meter högt
fall. Dunstema från detta uppstego till höjdernas toppar
och sågo ut som en tunn, i luften vaggande rök.

Jag har sett hundratals stora och tusentals små fall
i Norge, men intet har på mig gjort ett sådant intryck
som detta. Jag betraktade det flera timmar och oupp-
hörligt framvisade det nya former och vexlande gestalter.

Då jag återvände, framlades främlingsboken för mig.
Några engelsmän hade skrifvit sina namn i den samma.
Två herrar från Boston hade varit här liksom äfven tre
amerikanska fruntimmer, hvilka voro de enda kvinliga
resande som vid denna tid besökt platsen. De voro frök-
narne Williams, Cutler och Z. J. Cutler från Maine i
Förenta staterna och hade besett fallet 6 Juli 1872. De
härstammade från "furornas land". Jag skulle bra gerna
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velat lyckönska dem och i ett anfall af hänryckning,
för hvilket jag hoppas att läsaren ursäktar mig-, som
är en stor beundrare af käcka kvinnor, ropade jag:
"Hurra för flickorna i Maine!" Efter en timmes rodd på
fjorden kommo vi till Ödde, från hvilket ställe den re-
sande icke bör underlåta att göra en utflygt till Buar-
braeen, en af Folgefonnens jöklar.

Helt nära Ödde ligger Sandvenvandet, hvilken sjö
till följd af den från jökeln kommande alfven icke lär
innehålla någon fisk. Icke långt från dess nedre del
ligger Jördalen, vid hvars öfre ände Buarbrasen är belä-
gen. En gångväg- leder till den smala dalens slut och
som det bär mycket sakta uppåt, är det lätt att gå upp-
för den samma. Till jökeln är afståndet blott 3 kilo-
meter. Fyra år innan jag första gången besökte dalen
hade en ofantlig stenmassa nedfallit med ett förskräckligt
brak, som på afstånd ljöd som en åskskräll och hvaraf
genljudet återkastades från höjd till höjd. Vid hvarje
steg var det någonting att gifva akt på, vare sig man
betraktade fjället eller vände blicken mot alfven, der den
kom neddansande. Folgefonnens snöfält hvila. på en platå,
som bildar en halfö, hvilken i öster begränsas af Sör-
fl orden, Sandvenvandet och den der bortom liggande da-
len, i vester och norr af Hardangerfl orden och i söder
till en del af Åkrefl orden. På östra sidan stupa fl ällen,
såsom förut nämts, lodrätt ned. På norra och nordvestra
sidorna äro de lägre samt icke så tvärbranta och nakna.
Mot Åkrefl orden på södra sidan äro de också lägre, men
på sina ställen tvärstupande och kala. Folgefonnen kan-
tas af jöklar, bland hvilka den mest betydande på nord-
vestra sidan är Bondhusbraeen, som är mycket större än
Buarbraeen.

Gränsen för den eviga snön vexlar, såsom jag förut
nämt I öster på 60° 3' n. lat är den belägen 1,080
meter, i sydvest vid Blådalsholmarne på 59° 55' n. lat.
1,235 meter och i nordost vid Gjerdesdal på 61° 8' n. lat.
775 meter ofvan hafvet. Den snöklädda fjällryggens högsta
punkt ligger 1,650 meter ofvan hafvet. En mängd små
sjöar finnes bredvid jöklarne. Öfver Folgefonnen fram-
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stryker en fjällrygg i riktning från nordvest till sydost
samt bildar Svartdalen och Blådalen, och en annan bildar
Kvitnådalen. Man såg en mängd block och sand, och
kunde icke misstaga sig om, hvarifrån dessa föremål kom-
mit. Jökeln hade föregående år skridit till detta ställe,
derpå dragit sig till baka och höll nu åter på att röra
sig framåt. Högre upp gick stigen genom en skog, i
hvilken fans en mängd mossbelupna stenar, som utvisade
att jökeln icke på långa tider sträckt sig dit.

Anblicken af den smala jökeln var storartad och man
fick vid den samma en föreställning om den ofantliga för-
störande kraft som en stor rörlig ismassa eger. I ett
föregående kapitel, som afhandlade de till baka skridande
jöklarne, har visats, huru block och smärre stenar i forna
tider aflagrats på fälten och huru nian genom de märken,
isen lemnat i klipporna, kan spåra den kosa jökeln tagit.
Då man står framför Buarbraeen kan man förstå, huru
dalar blifvit urgröpta ur den fasta klippgrunden genom
vattnet i dess mest förstörande gestalt, d. a. genom jök-
larne. Den ofantliga, oemotståndliga massan höll fortfa-
rande på att sakta skrida framåt och hade gjort det länge.
Min vägvisare sade, att hon sedan föregående år skridit
fram mera än 15 meter, hvarvid hon skjutit framför sig
allt, som kommit i hennes väg. Långs hela foten af isen
gick en med friska grästorfvor och stenar uppblandad
tvärvall af jord, som jökeln skjutit framför sig, då han
gled öfver klippan. Till höger låg en ofantlig klippmassa,
som lösryckts genom trycket af den framskridande isen.
Den kraft, som förmått undanrödja ett dylikt hinder,
måste att döma af detta bevis på dess förfärliga styrka
hafva varit ofantlig, och icke ens fasta, af de hårdaste
bergarter bestående fjällväggar hade kunnat hejda den
fruktansvärda jökeln på dess färd. Det nämda, från fjäl-
lets sidor lösryckta blocket var ungefår 6 meter långt
och 4 meter bredt samt ännu bevuxet med mossa. En
del deraf var öfvertäckt af isen, och jökelns öfra lager,
som skrider framåt med större hastighet än det undra,
kommer slutligen på sin fård att gå öfver och helt och
hållet dölja det samma. När jökeln åter drager sig till
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baka, skall det föras till något nytt ställe. Jökeln strök
fram genom ett stupande pass och vältrade sig nedför tre
tydliga afsatser samt sammanpressades mellan fasta klipp-
väggar, som vid dess ände icke voro skilda från hvar-
andra på större afstånd än 250 till 300 meter. Högt
upp furmos moräner på båda sidorna, men längre ned
hade de uppslukats af de genom isens trj-ck mot klipp-
afsatserna uppkomna remnorna. På venster hand reste
sig höga fjäll, bland hvilka Rejna, som är den näst hög-
sta toppen på Folgefonnen, höjer sig 1,635 meter öfver
hafvet. Isen hade en präktig, blå färg. Isporten var
liten, men utomordentligt A^acker och alfven, som kom ur
den samma, var icke på långt när så smutsig som Jo-
stedalsjöklarnes strömmar. Längre ned i dalen låg icke
långt från jökeln gården Buar och utför fjällsidan ned-
störtade ett mellan 220 och 250 meter högt- fall. Den
lilla gårdens egare var högst bekymrad och såg ined myc-
ken oro, huru isen stadigt skred framåt. Den hade re-
dan förstört en del af hans betesmark vid innersta änden
af dalen och skulle inom några år sannolikt sopa bort
den lilla skogen, genom hvilken vi gått på vår vandring-
uppåt. Mannen skulle då nödgas söka sig en annan
boningsplats och kanske vara fullkomligt ruinerad. Han
hade sökt att sälja gården, men ingen ville köpa den,
emedan man var rädd för att penningarne i så fall skulle
vara bortkastade. Det vore märkvärdigt, om icke jökeln
efter fyratio eller femtio års förlopp uppnått Sandven-
vandets strand, hvarest dock en gräns för dess vidare
fram skridande kommer att sättas, alldenstund isen der
skall smälta i vattnet Jöklarne äro emellertid nyckfulle
i sina rörelser, och om några år skrider Buarbraeen må-
hända till baka i stället för framåt.
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25 KAPITLET.
Sätrarna. — Tiden för färden till sätern. — Förberedelserna, — Öde byar.

— Afresa från Stavanger. — Samson. — Suledalen. — Mitt motta-
gande i en prestgård. — Samsons gård. — Suledalssjön. — Öfver
fjällen till Röldalen. — Valdalen. —- Valdalssätern. — En Hardan-
gerfamilj. — Lifvet på sätern. — Söndagen. — Far återvänder till
gården. — Höga fjäll. —■ Röd snö. — Björnvandssätern. — Ambjör
och Marte. — Afsked från Björnvandssätern.

<?i $?#land fjällen långt bort från gårdarne ligga sätrarna
g\ ö^_ på ensliga sjöars och strömmars stränder eller på

åsarnes sluttningar ofvan sädens växtgräns. De äro
i af stockar eller ohuggen sten uppförda hus eller
hyddor, och dit upp sändas gårdens kreatur om sommaren

•för att beta. Bland vildmarkerna i flällen finnas nämligen
många platser, som äro bevuxna med doftande gräs, hvil-

dket förlänar mjölken en synnerligen angenäm smak. Till
många af sätrarna är vägen särdeles besvärlig, ty för att
komma till dem måste färden gå genom snödrifvor och
öfver höga åsar och så väl folk som få vada öfver ström^
mar och alfvar. Ensligt är lifvet deruppe, ty endast två
eller tre gånger om sommaren begifver bonden sig dit
upp för att se huru de som kvarlemnats der hafva det
och för att höra hur det står till med boskapen samt om
mj ölkafkastningen varit god. I fall sommaren är kall
och våt, blir mjölkmängden mindre, och man måste håg-
komma att det för mången bonde är nödvändigt att få
mycket smör och ost, så att han genom försäljning af
dessa saker kan skaffa för hushållet nödiga förråd. Vid
dessa besök medtagas lifsmedel och hemföras de på sätern
tillverkade mejeriprodukterna. Lifvet deruppe är mödo-
samt, ty betesplatserna äro belägna långt bort från stu-
gorna, och jäntorna måste så väl i regn som solsken
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hela dagen följa hjorden samt hemkomma för den skull
om aftonen hungriga, frusna och ofta äfven våta.

Bland somliga fjäll finnes rik tillgång på bete och
sätrarna äro der många; på andra ställen äro de få och
ligga långt aflägset. Nästan hvarje bonde rår om en
säter, men somliga gårdsegare, som hafva mera mark
bland flällen än de behöfva för egen räkning, utarrendera
en del deraf åt mindre lyckligt lottade. Ehuru per-
soner, som ega en säter, kunna vara mycket fattiga och
endast hafva tre eller fyra kor, visa de dock samma
gästfria sinnelag som utmärker folket i dess helhet, och
jag har af sådana alltid rönt ett lika vänligt mottagande
som af deras rikare grannar.

I många trakter begifver sig folket till sätern om-
kring midten af Juni. Tiden kan väl vexla något till
följd af det längre eller kortare afståndet och den större
eller mindre svårigheten att öfverstiga de bergshöjder,
som skola passeras, men i allmänhet eger uppbrottet icke
rum efter midsommar. Återkomsten sker i midten eller
slutet af September eller, om höga fläll måste öfverstigas,
omkring första veckan af nämda månad.

På sätern vistas om sommaren ett par flickor all-
deles ensamma, men de känna sig der lika trygga som om
de vore hemma. De hysa ingen fruktan för att tillfogas
något ondt, ty de lita fullkomligt på bondens heder och
manliga tänkesätt. Få saker hafva i Norge gjort ett så-
dant intryck på mig som detta okonstlade förtroende.

Den unge tillbedjaren infinner sig en eller två gån-
ger för att förströ sin utvalda, men han stannar icke
längre än en dag. Om de äro förlofvade, är han desto
välkomnare som bröllopet antagligen kommer att ega rum
på hösten sedan skördetiden är förbi. Månget frieri har
tagit sin början på dessa ställen, der den unga tärnans
hjerta är lättantändligare till följd af den enslighet, i hvil-
ken hon lefver.

Några dagar innan uppbrottet till säterneger rum,
råder mycket lif och rörelse på gården. Mjölkstäfvor,
kernor och träbunkar, den stora jerngrytan, ostformen,
två eller tre tallrikar, ett par koppar, en stekpanna samt
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framför allt kaffepannan göras klara att inpackas. Ej
heller får man glömma salt åt boskapen, mjöl att blanda
i skummjölken åt kalfvarne, bröd, skinka till söudags-
mat, kaffe och socker samt täcken. Flickorna taga med
sig gamla kläder att nyttjas i hvardagslag samt sina helg-
dagsdrägter och psalmböcker. Dessutom medföra de ett-
ansenligt förråd ullgarn för att på lediga stunder sticka
strumpor och vantar och de medtaga derjemte klädes-
stycken, hvilka de utsy. Den gamla hästen, som bär
packningen, slappes ofta under flera veckors tid på bete
bland flällen, ty plöjningen är slutad och man spar så
mycket som möjligt på det hö, som återstår af föregående
års skörd.

På morgonen af den dag, då affården sker, vakta
barnen korna, fåren, getterna och ett eller ett par svin, så
att de icke skola aflägsna sig för långt bort, Om gården
är liten och folket fattigt, drager hela familjen till sätern
och kvarstannar der till andtiden. Ofta ser man modern
bära den sistfödde på ryggen. Innan uppbrottet eger rum
iordningställer husmodern en ovanligt god måltid åt
drängarne eller den delen af familjen, som åtföljer säter-
jäntorna, hvilka antingen äro döttrarna sjelfva på stället
eller flickor som blifvit städslade för sommaren. De som
anföra tåget hafva ofta långa lurar, genom hvilkas gälla
toner de mana djuren att följa; då och då få kreaturen
salt för att de derigenom skola lockas att gå framåt, och
barnen hålla dem i styr.

Om sommaren äro gårdarne och byarne öfvergifna.
Söt mjölk kan man icke få annat än vid skjutsstationen,
och familjelifvet har alldeles upphört. Under denna års-
tid undvek jag de stora, af skådelystne resande uppfylda
vägarne och vandrade bland flällen, hvarvid jag för hvart
år genomströfvade en ny grupp. Jag tog alltid in på
sätrarna, till hvilka jag nu vill ledsaga läsaren.

I början af Juli for jag från den gamla staden Sta-
vanger. Färden på florden var högligen intressant till
följd af de på klipporna vid Stensö 45 till 50 meter
öfver hafvet synliga strandlinierna. Vid den smala År-
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dalen kunde man på en gång tydligen urskilja fyra ter-
rasser, den ena öfver den andra.

Efter tolf timmars färd kommo vi till änden af
Sandfjorden, en biflord till Stavangerflorden. Der land-
steg jag med min förare, Samson Fiskekjön, som hade anbe-
falts mig såsom pålitlig och väl bekant med flällen. Samson
var ungkarl, omkring fyratiofem år gammal och hederlig,
ehuru icke just något ljushufvud. Jag har ännu af honom
det angenämaste minne. Han var språksam och treflig och
kände genom de många besök, han gjort i Stavanger,
mycket väl till stadsbornas vanor. Han var arfvinge till
en med stor kreatursuppsättning försedd gård, som skulle
blifva hans vid den nu åttioårige faderns död. Han
skötte den helt och hållet och med en egares fulla makt och
myndighet. Modern var nästan lika gammal som fadern.
Innan vi kommo till Samsons hem, började han att hålla tal
om huru enkelt der var och att det nog komme att förefalla
alldeles för simpelt för en amerikan. Han förestälde sig näm-
ligen att alla amerikaner voro millionärer och lefde på det
mest storartade sätt Han hade hört talas om Kalifornien
och Amerika som guldets förlofvade land, och naturligtvis
hade hvar och en derstädes endast gått och tagit för sig
af den dyrbara metallen. Han började med att säga, att
endast de gamle voro hemma; vidare sade han att der
icke fans någon mjölk, alldenstund boskapen vore på sä-
tern, att maten skulle vara för enkel för mig, att hans
moder icke förstod sig på att laga sådan och att han var
rädd för att det fans mycket loppor. Till slut gaf han
mig en vink om att vi borde styra kosan till prestgår-
den. Jag invände helt saktmodigt, att det skulle vara
bättre om jag först ginge hem till honom och derefter
begåfve mig till prestgården för att lemna kyrkoherden till-
fälle att inbjuda mig. Efter två timmars fård genom den
natursköna Suledalen långs den klara alfven kommo vi till
gården, der Samsons far stod och högg ved med en kraft,
som antydde att han ännu kunde lefva minst tjugu år.
De gamle mottogo mig mycket vänligt.

Rundt omkring lågo gårdar spridda och man såg kyr-
kan. Efter en kort vandring kom jag till prestgården,
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* der kyrkoherden, en ungefär femtiofem år gammal ung-
karl, mottog mig på ett mycket kyligt och allt annat än
norskt, ehuru icke ohöfligt sätt. Jag blef något öfver-
raskad af detta för mig ovanliga mottagande. Alla mina
ansträngningar att komma på något förtroligare fot med ho-
nom voro förgäfves. Jag lemnade honom mitt visitkort,
men det hjelpte mig ingenting, ty han hade aldrig hört
mitt namn och aldrig sett något af mina till norskan öf-
verflyttade arbeten. På min fråga, om han aldrig läste
Skilling Magasin (som tid efter annan meddelat redogörel-
ser för mina resor i Afrika), svarade han med välljudande
stämma: "Jag läser aldrig Skilling Magasin!" Hoppet om
en inbjudning att stanna i prestgården började försvinna
och hemska föreställningar om, huru jag om natten skulle
komma att plågas af loppor, begynte att spöka för mig.
Jag hade några dagar förut varit utsatt för ett sådant
eldprof och hade verkligen ingen lust att så snart åter
underkasta mig ett dylikt. Jag viste, att om Samson
beklagade sig öfver de små odjuren, så funnes de nog i
fruktansvärd mängd, ty vid femtio eller sextio stycken i en
säng fäster sig folket icke det ringaste-

Jag stod just i begrepp att draga mig till baka, då en
annan prestman, som kom på besök norr ifrån, inträdde
med sin hustru. Jag började ett samtal med honom,
men då jag berättade att jag under en sommar färdats
från Botniska viken till Nordkap och från Bodö till
Luleå, sade han rent ut att det var omöjligt. Den and-
lige herrn gjorde mig kort sagdt till lögnare. Jag drog
den slutsatsen, att de båda högvördige sannolikt togo mig
för en skojare eller utvandrareagent från Amerika. Var det
senare verkligen händelsen, förundrar det mig icke, att de
ej mottogo mig så särdeles väl, ty dylika personer äro
illa anskrifna. Något sådant skäl måste hafva varit or-
saken till deras beteende, ty detta var den enda gången
under mina resor, som jag icke mottogs på det hjertliga-
ste. När jag berättade historien för Samson, skrattade
han godt. Jag yttrade nästan triumferande till honom:
"Sade jag er icke, att det skulle vara bättre att gå till
prestgården utan saker?" Under min frånvaro hade en
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fullständig förändring egt rum i huset och allt var snygt
och fint. Bröd, smör, ost och sur mjölk voro framsatta
på bordet och de goda menniskorna bådo om ursäkt för att
de icke hade någon söt mjölk, alldenstund korna voro långt
bort bland flällen. Jag sof för öppen dörr, ty natten var
mycket varm. Hvad mitt värdfolk beträffar, måtte det
icke hafva sofvit alls, ty klockan fyra på morgonen var
kaffe kokadt åt mig. Det hederliga folket ville nödvän-
digt, att jag skulle äta ordentligt, emedan en lång resa
förestod mig.

Jag afreste med två roddare och med oss följde en
kvinna med ett litet barn. Vi hade icke rott långt förr
än vi kommo till ett prydligt, hvitmåladt hus, der vi
stego i land. På detta trefliga ställe bodde en stortings-
man. Värden sjelf var icke hemma, men hans älskvärda
hustru, som hört talas om att jag skulle komma denna
väg, hade väntat mig och tycktes blifva mycket ledsen,
då hon fick veta, att jag tillbragt natten på Samsons
gård. Ehuru jag försäkrade henne, att jag redan ätit
frukost, ville hon nödvändigt att jag än en gång skulle
göra det

Suledalen, som ligger vid sjöns nedre ände, är af
utomordentligt stort intresse för fornforskaren på grund
af de många grafhögar från hedna tiden, som finnas
i den samma. En del af dessa äro runda och omgifha
af stenar, medan andra åter äro fyrkantiga. Under det
att vi foro uppåt sjön, sågo vi stigarne, som förde till
sätrarna, och snödrifvor, som lågo på fjällen. Efter 22
kilometers rodd landstego vi vid Naes, som ligger på
högra stranden nära sjöns öfre ände. Derifrån leder en
ridväg till de många sätrarna mellan Suledals- och Röl-
dals-sjöarne.

Vägen öfver flällen till Röldal går först långs en
borgström, hvaröfver en bro är slagen. Den stryker förbi
en mängd sätrar, vid hvilka vi bjödos på mjölk. Mot
dagens slut tittade solen fram och förgylde med sina sista
strålar höjderna och fjällens snötäckta toppar. Slutli-
gen öfverföllos vi bland hålvägarne af natten medan
vi utför en jättelik, naturlig stentrappa nedstego till



360 MIDNATTSSOLENS LAND.

Botten, der endast dottern var hemma. Fadern och mo-
dern hade begifvit sig till sätern.

Från Röldalen går en stig till Valdalen genom en vild
natur. Jag hade för afsigt att, ända tills snön började falla,
tillbringa hela sommaren och hösten med att vandra öfver
Hardangerfjällen från säter till säter. Början af Augusti
är bästa tiden att gå öfver flällen, emedan snön då till
största delen smält, strömmarne äro grunda och lätta att
öfvervada och kärren möjliga att passera. Jag skaffade
mig en god vägvisare, som tog med sig sin häst, på
hvilken jag dock icke skulle rida utan som blott skulle
bära våra saker. Här i Röldalstrakten är en häst icke
till något besvär. Man går visserligen fortare uppför
höjderna än djuret, men på svåra ställen är en flällhäst,
som är van att gå till sätrarna, säkrare på fötterna än
man sjelf cch snubblar icke så ofta på stenarne. Om
man rider på honom, får man icke söka att styra honom,
utan måste låta tyglame ligga lösa på halsen. Medan
hästarne gå framåt, afbeta de gräset här och der på nå-
gon grön fläck. De äro i hög grad härdade mot mödor,
hunger och köld. Jag bar en bössa, hvilken jag dock
icke tagit med mig till försvar utan för att, om så folie
sig, skaffa matnyttigt vilat.

Sedan vi lemnat Röldalen gick stigen småningom
uppåt långs Valdalsälfven. På venstra stranden syntes
Rispforscns hvita vattenpelare. Derefter bar det åter igen
nedåt och sedan vi gått öfver strömmen sågo vi på mot-
satta stranden ridvägen, som leder till Ståsjön och öfre
Telemarken.

På Valdalsälfvens högra strand ligga många sätrar,
och stigar löpa der åt alla håll. Älfven flyter en sträcka
genom en flack trakt, hvarest man här och der ser präk-
tiga betesmarker och små gårdar. En annan ström ka-
star sig i Valdalsälfven och bildar ett präktigt, 300 meter
högt fall, nedanför hvilket vattnet framrusade med sådan
styrka, att till och med hästen knappast kunde bibehålla
fotfästet medan han vadade deröfver. Nitton kilometer
från Röldalen fingo vi sigte på Valdaissjön, der flällen
sakta sluttade mot stranden, vid hvilken flera sätrar
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lågo. På de grönskande stränderna betade hjordar, som
kommit från fjällen för att mjölkas. Högt upp på ven-
ster hand låg Bakkensätern och vid sjöns innersta ände
uppsteg röken från Valdalssätern. Vi hörde jäntornas
gälla lockrop på boskapen, som gick och betade medan
han långsanit rörde sig framåt. På sjöns högra strand
nedstörtade ett präktigt fall från en betydande höjd. Vi
följde stranden tills vi kommo till sjöns öfre ände, der
folket, som icke väntade någon hemifrån, stod och tittade
på oss samt undrade hvilka vi kunde vara.

När vi kommo fram, bådo de oss att stiga in i
stugan, som var lika bekväm som boningshuset på någon
bondgård. De vanliga helsningarna egde rum och den
stora träbunken, i hvilken mjölken står för att grädde
skall bilda sig, gjorde sin rund. Som brukligt är, läpp-
jade vi litet på mjölken och återlemnade derpå kärlet
under tacksägelser, hvarpå de vanliga trägna uppmanin-
garna att dricka mera följde. Vi besvarade dem med att
dricka så mycket vi förmådde och sade derefter: "mange
tak!" Då folket fick höra att jag var från Amerika,
tittade de förvånade på mig och ropade: "Fra Amerika,
fra Amerika!" Jag var nu desto hjertligare välkommen
som bonden, Niels, hade en gift dotter i Förenta staterna.
Han hade dagen förut kommit från gården för att hemta
det smör och den ost som tillverkats. Han bodde långt
bort vid Hardangerfl ordens sidogren Sörflorden och var
far till en stor skara vuxna bara. Han var en sann
nordmannatyp, gästfri utan bråk, hög och smärt till ge-
stalt samt vänlig till anlete.

Tre af döttrarna voro denna sommar på sätern, näm-
ligen Synvor, Marte och Anne, hvilka samtliga voro sann-
skyldiga bilder af hälsa och präktiga typer för de ljushåriga
vikingames blonda ättlingar. Den äldsta, Synvor, var
nitton år gammal 'och snarare liten än lång. Anne var
sjutton år, hade högväxt, kraftig gestalt och genomträn-
gande blå ögon; hon skulle hafva varit en utmärkt
modell för en valkyria, Marte var sexton år och hade
gullgult hår, milda blå ögon och fin hy. Alla tre voro
ryktbara i Hardanger för sin skönhet och unge män
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utan tal sökte att vinna deras hjertan. Jag kunde
icke annat än beundra dessa nordiska flickor, som från
sin spädaste ålder vants vid frisk luft, enkel mat och
mycken kroppsrörelse samt sluppit "fina" drägters tryc-
kande tvång.

I Juli och Augusti kan det icke finnas något helso-
sammare klimat än vid sätrarne, i synnerhet om dessa
äro belägna 900 till 1,200 meter öfver hafvet. Atmos-
fären vid denna höjd är den mest stärkande och välgö-
rande till och med för norrmän, som bo vid fl ordarne
eller i de lägre dalarne. Luften som går öfver de vid-
sträckta, kala flällplatåerna är synnerligt torr och upp-
lifvande. Några dagar efter sin ankomst känner hvar
och en dess verkan; matlusten blir god och den som an-
ländt sjuk återvänder ofta hem med återstäld hälsa.

Säterlifvet är arbetsamt och flickorna äro i verk-
samhet från solens uppgång till dess nedgång. Betes-
markerna, som hörde till denna säter, sträckte sig vida
omkring på de närliggande fjällen och lemnade föda åt
sextio kor och fyra hästar. Kreaturen tillhörde tre går-
dar, Niels gård inräknad, och en del hade kommit från
Sörflorden, 80 kilometer derifrån. Två af Niels döttrar
skötte dem, som icke tillhörde honom, hvarför de erhöllo
betalning. Den mjölk, hvilken erhölls af hvarje särskild
hjord, häldes i kärl, som tillhörde det ställe, hvarifrån
korna voro, och smöret och osten skildes på samma sätt.
Folket är så ärligt, att ingen bonde hyser någon fruktan
för att flickorna skola gynna en på en annans bekostnad
eller lägga smöret och osten i kärl, som icke äro den
rätte egarens.

En stenmur omhägnade en präktig äng, på hvilken
gräset slogs och torkades samt om vintern bortfördes på
släde. Öfver 250 mjölkkor utom ett stort antal kvigor,
kalfvar och hästar furmos vid Yaldalssätrarna. Kalfvame
släptes icke med de andra kreaturen, utan voro kvar
hemma vid sätern, der de morgon och afton fingo en
blandning af vassla, mjöl och vatten, eller, om tillgång på
vassla icke fans, Varmt vatten, i hvilket enkvistar legat
en stund.
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Klockan fyra på morgonen väcktes vi af klangen
från skällorna, som några kor buro kring halsen. Djuren
hade af sig sjelfva kommit från fjällen för att blifva
mjölkade och deras ankomst var tecken för flickorna att
stiga upp, hvilket de ock genast gjorde. Inom kort voro
de i full verksamhet. De spände kring midjan ett bälte,
vid hvilket hängde ett horn med salt; sådant gifves me-
rendels morgon och afton så väl åt korna som åt hästarne
och fåren, då de vandra till och komma från fjällen.

Sedan mjölkningen försiggått drefvo flickorna krea-
turen uppåt en annan stig till andra betesplatser, till och
från hvilka djuren sedan af sig sjelfva vandrade, då de
lärt sig känna vägen. När jäntorna kommit till baka,
gingo de in i mjölkkammaren, hvars dörr alltid är nog-
grant tillstängd, afskummade gräddan, som föregående
dagar bildats på mjölken, och hälde den i kernorna samt
började att göra smör. Andra buro de tomma kärlen
till alfven, skurade dem först med fin sand, som de
togo på stranden, och derefter med enkvistar samt sköljde
dem till slut grundligt i vattnet. Bunkarne äro meren-
dels af kvit gran samt fina och rena. På den dag,
då det ystas, är det likaledes brådt och detta arbete skö-
tes på samma noggranna sätt. Rummet, i hvilket mjöl-
ken förvaras, var märkvärdigt snygt På hyllorna stodo
ungefår 150 bunkar, af hvilka hvar och en var gjord af
hvit gran, försedd med träringar samt omkring 50 cm. i
genomskärning och 12 cm. djup. Mjölkstäfvorna stodo
på golfvet redo till användning, och åtskilliga kärl för
förvaring af kernmjölk och vassla samt smör voro äfven
uppstälda i prydlig ordning.

Sedan mjölkningen försiggått på söndagsmorgonen
började alla att kläda sig som om de skulle gå till kyr-
kan och satte på sig rent linne samt sina helgdagsdrägter
och skor. Flickorna och deras mor buro klädningar af
mörkblått, hemväfdt ylle samt lifstycken af samma färg*.
Rundt omkring nedre kanten af kjolen gick ett bredt,
grönt band. Lifstycket var öppet och lät en med guld
broderad halsduk synas. Alla flickorna buro små, tätt
åtsittande mössor, hvilkas ändamål tycktes vara att dölja
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de tjocka, präktiga flätorna. Något annat arbete än det,
som var alldeles nödvändigt, verkstäldes icke. Man läste
ur bibeln och sjöng några psalmer. Efter middagsmål-
tiden egde besök sätrarne emellan rum och eftermiddagen
tillbragtes på det i landet sedvanliga sättet, d. v. s. i
sällskap.

Jag begaf mig öfver alfven för att helsa på några
vänner från Röldal, hvilka på andra sidan den samma
hade sin säter, som endast var en liten af sten uppbygd
hydda. Öfvervadandet var svårt, ty strömmen var strid
och vattnet djupt Jag måste rida. Anne satt grensle
som en karl framför mig på samma häst och jag höll
fast henne, enär vi icke hade någon sadel. Djuret hade
såsom det syntes af dess kloka beteende tydligen inånga
gånger gått öfver alfven.

Sedan mjölkningen egt rum på aftonen, hade vi en
treflig stund. En af flickorna sökte på skämt slå omkull
mig och härunder förlorade jag en liten vid urkedjan föst
medaljong, som vi sedan icke kunde finna, oaktadt vi
letade efter den öfverallt. Det var en julklapp hemifrån
och jag satte mycket värde på den samma. Följande
morgon företogs åter en grundlig letning på platsen, men
förgäfves. Året derpå hittades pjesen och sändes till
Samson, som tog den med sig till konsul Rosenkilde i
Stavanger. Denne skickade medaljongen till Kristiania,
hvarifrån den sändes till min vän herr Kristian Börs,
den högt aktade svensk-norske konsuln i Newyork, med
anhållan att han skulle taga reda på mig och personligen
öfverlemna den åt mig.

Tidigt på måndagsmorgonen voro alla uppe. Hä-
starne stodo färdiga för Niels hemresa. Under packsad-
larne lågo ett par tjocka ylletäcken. Man hade icke glömt
smör, ost och mjölk åt tjenstfolket på gården. Fadren
tog lugnt afsked af sin familj utan att gifva någon kyss
och försvann snart ur sigte bakom vägens krökningar.

Familjen ville icke låta mig gå förr än jag ätit en
dugtig frukost, genom hvars förtärande jag nästan gjorde
mig oduglig för vandring. Erfarenheten har lärt mig att
en resande, synnerligast bland flällen, gör klokast i att
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icke öfverlasta magen. Då jag* slutligen var färdig att
taga afsked, försvann Synvor plötsligt och återkom der-
efter med en stor ost, som hon lade i mina armar. "Tag
den här", sade hon, "och ät af den samma på färden, ty
ni kommer emellanåt att blifva hungrig och skall icke
påträffa många sätrar bland fjällen."

Fastän jag icke hade någon häst och osten var tung,
tog* jag dock emot den, emedan jag icke ville stöta de
goda menniskorna. Jag skakade hand med dem och stack
litet penningar samt en liten gulddollar i Synvors hand.
"Nej, nej!" utropade hon. "Jo, jo!" sade jag. "Då ni
åter igen kommer till Ödde, måste ni komma och helsa
på oss", ropade de efter mig. "Glöm icke bort oss och
glöm ej att besöka oss!" "Jag skall komma", ljöd mitt
svar, då jag skyndade mig i väg.

Vägen, som går från Valdaissjön norr ut öfver fläl-
len, är vild och dyster. Redan i början af den samma
måste jag vandra genom flera stora snödrifvor.

Från sjön bar det uppför genom en besvärlig, ofvan
björkregionen belägen nejd, der en och kråkbär ymnigt
växte. Efter en timmes vandring kommo vi till stran-
den af den lilla sjön Visadalsvandet, i hvars närhet låg
en liten torftig, af lösa stenar uppförd säter. Ini den
samma var det allt annat än snygt På ena sidan stodo
sängarna på det med ohuggna hällar belagda golfvet, på
den andra var eldstaden. I ett hörn låg ett fång en-
kvistar, fem eller sex bunkar, en kopparkittel, i hvilken
ost tillverkades och mjölk kokades, en kaffepanna och en
kerna. Säterns egare och hans hustru bjödo mig vara
välkommen. Mannen var synbarligen öfver åttio år gam-
mal, men kry och rask. Han hade färdats ungefär 130
kilometers väg* för att vistas här under sommaren och ut-
gjorde ett präktigt exempel på fjällbornas härdighet. Vid
denna säter furmos 120 kor, tillhörande en mängd olika
egare, som ditskickat dem på bete. En kvinna och tre
karlar, som utom maten hade fem mjölkkor för sin egen
räkning, hade vård om dem. Vi gingo utefter Visadalens
höjder öfver kala klippor och genom snödrifvor samt
vandrade förbi en hel mängd kaskader och fall. Vi får-



dades fortfarande uppåt — hästen gick en väg och vi en
annan — och klättrade uppför en skroflig höjd, hvarvid
vi gingo genom flera stora drifvor, af hvilka somliga voro
undergräfda af bäckar. Nästan rakt i norr syntes den
1,690 meter höga Hårtejgen, på hvilken snödrifvor här
och der lågo och glänste i solskenet, och på venster hand
hade vi Nupseggen, der glimmern hvilade direkt på ur-
bergen. Någon annan väg syntes icke än de om våren
fulla, men nu uttorkade strömbäddarna. Vi gingo förbi
Stejgevandet, en liten högst upp på fjället belägen vild
och dyster sjö; deruppe växte icke längre någon björk.
Ehuru solen sken klart, blåste dock vinden kallt och
termometer visade 9°. Stora drifvor hängde här och
der öfver stranden eller gingo ända ned till vattenbrynet.
Den grå lafven började åter att uppträda. Vi stego fort-
farande uppåt och befunno oss nu 1,250 meter ofvan
hafvet. Snöfläckarna, hvilka voro djupa och lösa, blefvo
allt större och större och vi måste vandra genom en, som
var nästan 2 1/2 kilometer lång. Här och der sågo vi
spår efter vildrenar. Midt i den hvita snön påträffade
vi på ett ställe oförmodadt en fläck med röd snö, hvilken
var den första af detta slag jag någonsin sett. Jag trodde
att en ren blifvit dödad här och att snön bestänkts af
hans blod. "Det är gammal snö", upplyste min vägvi-
sare. Ju längre fram vi skredo, desto talrikare blefvo
de

,
rosenröda fläckarna. Somliga af dem voro ända till

5 meter långa och den verkan de gjorde i den hvita om-
gifningen var särdeles vacker. Dylik röd snö påträffas
alltid i stora drifvor, som hålla på att smälta, och färgen
orsakas af små, med en röd vätska fylda växter, en sorts
under namnet Hcematococcus (protococcus) nivalis kända
alger. Enligt Ehrenberg skall den äfven härleda sig från
små djur, som han kallar Philodina roseola. Vi gingo
derpå utefter kanten af Yasdalseggen, der de på stora
sträckor med snö betäckta flällen ströko fram i nord-
nordvestlig riktning. Sedan vi under ungefär tre timmar
färdats på denna högslätt, sluttade han mot öster och
efter en mödosam vandring genom våt snö fingo vi sigte
på Björnevandet. På dess stränder betade boskap och
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icke långt derifrån uppsteg röken från en enslig säter,
som låg här i detta vildrenames hemvist bland flällen.

Hvart år mot slutet af Juni begifver sig en af två
flickor åtföljd bonde med en hjord mjölkkor från Har-
dangerfjorden till dessa fläll. Flickorna stanna kvar
under sommaren för att sköta boskapen och mjölkkam-
maren.

Det var sent på dagen, då vi anlände till detta
ensliga ställe. Flickorna kommo ut för att se efter hvilka
de främmande karlame voro och försvunno hastigt, då
vi nalkades, för att sätta på sig sina bästa kläder. De
buro Röldalsflickornas pittoreska drägt och deras mössor
sutto mycket behagsjukt på hufvudena. Den ena hade
röda, den andra blå strumpor.

BJÖRNVANDSSÄTERN.

Tre små hus, som voro uppförda af ohuggen sten,
stodo tätt bredvid hvarandra. Väggarna voro omkring
90 cm. tjocka och bakre delen af husen stödde sig mot
en liten jordkulle. Taken utgjordes af stora stenplattor,
som lågo på plankor, hvilka voro skilda genom betydliga
mellanrum och lagda på längden samt försedda med tvär-
bjelkar. På plattorna hade torf, som nu grönskade, lagts
för att hindra vinden att tränga in. Golfvet var belagdt
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med stora, ojemna skifferhällar. Eldstaden var bygd på
utsidan och täcktes i öfre änden af en flat sten för att
regnet icke skulle strömma in; dörren var förfärdigad af
tjockt, ohyfladt trä.

Vi bjödos att stiga in. Jag blef förvånad öfver den
utomordentliga renlighet och snygghet som rådde i rum-
met, hvars enda prydnad utgjordes af en liten spegel på
väggen. Ett enda högt upp sittande fönster, som var 50
cm. långt och 35 cm. bredt samt hade fyra små rutor,
insläpte ljuset I hörnet vid eldstaden stodo en stek-
och en kaffe-panna, och öfver elden hängde en koppar-
kittel, som var till en del fyld med vatten och inuti
blank som guld. På ena sidan voro hyllor, på hvilka
bunkar med mjölk stodo uppradade. Midt på golfvet
fans en enkel bädd af hö, på hvilket träklabbar lagts för
att det icke skulle fara omkring. Fårskinn och heinma-
väfdt ylletyg begagnades som täcken, ty det är alltid
kallt om natten bland flällen. Kläderna hängde på ett
streck, som var spändt tvärs öfver rummet. I ett höra
låg en trafve en- och vide-kvistar, som användes till
eldning och med hvilka flickorna hushållade mycket
strängt, alldenstund det derstädes var särdeles ondt om
bränsle.

Från gården erhålla flickorna endast en gång under
hela sommaren besök, alldenstund färden öfver fjällen är
besvärlig och afståndet utgör 146 kilometer. Bredvid
det hus, i hvilket flickorna bodde, låg ett annat med
mycket mindre fönster, men för öfrigt af ungefår lika
storlek, i hvilket en annan familj skulle hafva kunnat
bo. I detta förvarades osten, smöret, kärlen med sur-
mjölken samt en stor mängd enris. Tätt intill låg den
tredje bygnaden, hvilken var ännu mera klumpigt upp-
förd. Det hade sannolikt icke varit ett lätt arbete att
bygga husen på detta ställe, ty trävirket, bjelkarna,
dörrarna och plankorna hade måst ditföras långt ifrån
och hopsamlandet af stenarne samt uppförandet af mu-
rarne måste hafva varit ett riktigt tålamodsgöra.

Flickorna voro mycket glada öfver vårt besök och
visade icke den ringaste skygghet, ehuru de ej förut kände
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oss. Den yngre, Ambjör, var aderton år gammal och
Marte omkring tjugusex. Båda voro bonddöttrar; den
ena hade sitt hem vid Hardangerfl orden och den andra
på Röldalssjöns strand. Strax efter vår ankomst gjorde
de i ordning en måltid åt oss. En liten kista, på hvil-
ken en handduk breddes som duk, fick tjenstgöra i stället
för bord. De stekte fläsk samt framsatte kall potatis,
som var öfver sedan söndagen (huru godt smakade den
icke!), ost, smör, flatbröd och eu stor bunke med grädd-
stark mjölk. Då allting* var färdigt, sade de: "Var så
god och tag för er af vår enkla säterkost. Vi äro ju
nu ej hemma på gården och kunna derför icke åstad-
komma något bättre." Dessa anrättningar smakade mig
bättre än någon festmiddag, ty jag var mycket hungrig.
Kaffe kokades och serverades rikligt under måltiden.

Vi hade knappast slutat äta förr än koskällornas
ljud underrättade Ambjör och Marte, att det var tid att
mjölka. De togo af sig sina fina kjolar och iklädde sig
i stället arbetsdrägten, fylde hornen med salt och togo
sina stäfvor samt voro inom kort i full verksamhet hos
sina tjugutvå kor, hvilka sjelfmant kommit från betet
Kreaturen fingo litet salt och hvilade en stund på mar-
ken vid hyddorna. Samson förde min häst till en ungefär
5 kilometer derifrån belägen säter; det beslöts emellertid
att Paul icke skulle begifva sig dit och stanna der öfver
natten, emedan det derstädes var osnygt, obekvämt och
fullt ined loppor.

Då det blef kväll, togo flickorna bort klabbarna,
som lågo på bädden, utbredde höet och lade ylletäckena
öfver det samma. Vi gingo allesammans till hvila fullt
påklädda med undantag af att vi togo af oss skor och
strumpor och att Samson och jag icke hade på oss roc-
karne. Det fans blott en enda bädd. Samson snarkade
så högt, att det icke var någon möjlighet att sofva, och
vi kommo öfverens om, att han borde hafva begifvit sig
till den andra sätern. .Vi skrattade åt honom hela natten.
Klockan fyra fingo vi höra koskällornas ljud, som manade
flickorna till mjölkningen.
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Nejden kring* sätern var vacker. På andra sidan
om sjön låg Sauerflot, en vidsträckt, kuperad platå. All-
denstund det icke fans något grönt, som förlänade land-
skapet fårg och omvexling, hade naturen ett strängt ut-
seende. Sjöarne lågo undangömda i djupet nedanför och
dalarne, genom hvilka strömmar och bäckar flöto, sågo
på afstånd ut som mörka, bugtiga, ormlika hålvägar. Åt
vester, der Vasdalseggen och Nupseggen reste sig* till en
höjd af 1,730 meter, hade man en storartad utsigt. Dessa
fjällryggars toppar och några platåer voro täckta med
snö, som för öfrigt äfven tycktes uppfylla hålvägarne.

Jag kvarstannade vid Björnvandssätern några dagar,
medan Samson begaf sig till ett annat ställe bland fjäl-
len. Jag tillbragte tiden med att ensam ströfva omkring*
i den vilda trakten och med att jaga. Marte och Ambjör
kunde aldrig nog förvåna sig* öfver, att jag* farit tvärs
öfver det stora hafvet. De voro särdeles måna om mig*,
men jag kunde aldrig äta och dricka till deras fulla be-
låtenhet. Innan jag om morgnarne begaf mig i väg, upp-
stod alltid en strid om matsäckens storlek, emedan de
ville att jag skulle taga med mig* mera än jag hade lust
till. Då jag var färdig att bryta upp, brukade de säga:
"Kom för all del till baka innan mörkrets inbrott, ty
eljes blir det mycket svårt för er att hitta hem", och de
sista orden, jag hörde, då jag aflägsnade mig, voro: "Väl-
kommen till baka!" Liksom alla säterjäntor voro de i
full verksamhet hela dagen. Då jag kom hem om afto-
nen, sutto de merendels och lagade nät, som de sedan
spände ut vid mynningen af en liten i sjön utfallande
bäck för att fånga laxöringar, som stektes i utmärkt godt
smör till frukost åt mig nästa morgon.

Den 8 Augusti kastade vädret plötsligt om och den
bitande nordanvinden inträngde genom stugans springor-
Det var så kallt högre upp på flällen, att korna begåfvo-
sig till den lägre ned belägna sätern, der det var mycket
blidare. Skällornas ljud väckte oss och flickorna gingo
ut för att se efter hvad som stod på samt räknade korna,,
emedan de trodde att någon björn möjligtvis varit framme..
På morgonen var marken täckt af rimfrost.
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Den dag, jag skulle resa, framsattes en kraftig fru-
kost och jag måste dricka ytterligare en kopp kaffe utom
den sedvanliga, Marte, som lagt märke till, att jag en-
dast nyttjade tunna bomullsstrumpor, gaf mig de tjocka
ullstrumpor, som hon förmått mig att taga på mig, då
jag om kvällarne gick till sängs. Ambjör gaf mig ett
par tjocka vantar och jag måste dessutom taga med mig
en ost på färden. De ville nödvändigt ledsaga mig* till
sjöns utlopp, hvilket jag öfvervadat hvarje dag under
mina ströftåg. Vi skildes der och då jag stigit i vattnet,
stack jag litet penningar i handen på dem och tackade
dem för deras vänlighet, gästfrihet och visade förtroende.
"Glöm icke att helsa på oss. Våra fäder och mödrar
samt öfriga slägtingar skola blifva glada att få råka er.
Lycklig resa, Paul, och Gud vare med er", voro de sista
orden, jag hörde. Jag har sedan besökt dem i deras hem
och vi hafva skrifvit till hvarandra. Lik visst har. jag
icke på en tid hört något från Marte. Kanske hon är död
eller har glömt bort mig. Jag har flera gånger varit på
Ambjörs gård, som låg mera i stråkvägen för mig. Den
sista underrättelsen, jag hade från henne, var att hon
gift sig. Måtte hon varda lycklig är hennes vän Pauls
uppriktiga önskan.

Jag afslutar detta kapitel med att meddela läsaren
ett bref, som jag fått från henne, och ett, som jag fått
från min vägvisare öfver fjällen.

Herr Paul Du Chaillu. Jag erhöll i går ditt välkomna bref af
24- December med den deri inneslutna gåfvan, för hvilken jag härmedels
aflägger min hjertliga tacksägelse. Jag såg af ditt bref att du mår
bra och det gjorde mig mycket glad. Jag kan också berätta dig att
jag och de mina som vanligt må väl. Då du icke på så länge låtit höra
af dig, var jag rädd för att du helt och hållet glömt mig, tills jag fick
ditt förra bref af 9 November, för hvilket jag också hjertligt tackar dig;
brefven och gåfvan visade emellertid att så icke var förhållandet, men
du torde ursäkta mig att jag icke besvarade det första.

Jag ser af dina bref att du ärnar komma bit i vår och jag försäk-
rar dig, att jag längtar efter denna tid, och du torde tillåta mig bedja
dig att lemna närmare underrättelse om vid hvad tid, vi kunna vänta dig.

De hjertligaste helsningar från din tillgifna väninna
Ambjör Olsdotter.

Herr Paul Du Chaillu. Du kommer säkerligen ihåg Niels O.
Överland i Sönde och derför fattar jag nu pennan för att underrätta dig
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om mitt befinnande. Jag kan aldrig glömma huru roligt vi hade, då vi
voro tillsammans på Haukelidsätern vid Röldalen. Det lilla tennstopet,
du gaf mig, har jag bevarat som minne af den tiden. Nu kan jag be-
rätta dig att jag 20 Juni 1875 gifte mig med en syster till Ambjör,
som är litet äldre än Ambjör och som icke var hemma, då du var der.
Hon tjenade då hos mina föräldrar i Sönde. Hon heter Berte Olsdotter.
För åtta dagar sedan var jag hos min svärfar, Ole Vråisen, och såg clå
den gåfva, du skickat Ambjör, och läste brefvet. Jag såg att du ärnar
komma till Röldalen i sommar och att du ämnat resa dit förliden som-
mar, men hade blifvit hindrad. Vi vänta derför att få råka dig i som-
mar och jag skall då gå till Röldalen för att få tala med dig. I fall
du tänker komma öfver Kristiania och skulle behöfva en vägvisare skall
jag möta dig derstädes och följa dig till Röldalen; men du måste clå
säga mig, när du kommer. Ole Vråisens bad mig helsa dig bjertligen,
och först och sist skickar Ambjör många tacksägelser för gåfvan, du
sände till henne, som hon skall bevara som ett dyrbart minne af dig.
Min hustru önskar att det vore möjligt att få träffa dig och tala med
dig, eftersom du varit så ovanligt snäll mot hennes syster Ambjör och
hela hennes familj. Ambjör är mycket ledsen öfver att hon icke kom
till baka från Ödde till Röldalen, så att hon kunnat få åtfölja dig på
en utflygt till Bergen. Jag kan också helsa dig från Helge H. Rabbe,
Niels H. Heggen och länsman U. H. Juvet och alla önska att få träffa
dig, då du kommer till Röldalen. Jag måste nu sluta för denna gång,
hvilket jag gör med varma och vänliga helsningar från mig och min
hustru. Du måste skrifva till mig, hvarigenom du skulle visa mig en
stor ynnest. Högaktningsfullt o. s. v. Niels O. Överland.
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44 ¥ k-^ "^
J(si 1| id innersta änden af den långa, tjusande Kristiania-

g{ v fjorden ligger Kristiania, omgifvet af skosrbevuxna
Ssz&f höjder. Det var sent på hösten och flera månader
j sedan jag kommit till Skandinavien som jag för för-

sta gången anlände till Norges hufvudstad. Jag var trött
il-efter mina sommarfårder och vädret hade de sista vec-
J korna varit så regnigt, att jag var glad att för en tid få

a vistas i en stad. Jag erhöll en treflig bostad i det för-
träffliga hotell Viktoria, som om sommaren alltid är öf-
verfyldt af resande, men vid denna tid på året icke hyser
många sådana.

Staden ligger på 59° 55 n. lat., d. v. s. 3° 5
nordlio-are än Edinburg* och 1° 15 ' längre mot norr än

O o o

Skottlands nordligaste punkt, Duncansby. Han eger en
befolkning af 116,000 personer och utgör säte för norska
regeringen samt är en blomstrande plats, som dagligen
tillväxer i betydenhet. Konungen af Sverige och Norge
är enligt landets författning skyldig att uppehålla sig i
den samma tre månader om året.

Då främlingen vandrar genom de breda gatorna,
lägger han genast märke till invånarnes allvarliga vä-
sen, som utgör en afspegling af nationalkaraktären och
kom mig att tänka på Göteborgarne. Sjelfva staden är
icke i något afseende anmärkningsvärd. De icke synner-
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ligt höga husen äro i allmänhet rappade och försedda
med tegeltak, och befolkningen bor hufvudsakligen i hyrda
våningar. På de senare åren hafva dock en mängd villor
uppförts. I de nya stadsdelarne omgifvas många bostäder
af präktiga trädgårdar och flera enskilda hus äro mycket
vackra. Öfver staden hvilar ett utseende af trefhad och
välmåga, och ordning och snygghet råda öfverallt. Långs
kajerna ligga ständigt fartyg, som lasta eller lossa, och
ångare afgå alla tider på dagen till städerna och handels-
platserna vid kusten eller till affägsna europeiska hamnar.

Jag tänker ofta med nöje på Kristiania samt dess
vänliga gästfria invånare och på det rättframma, varma
mottagande, som jag rönte af mina dervarande norske
vänner. Ingen slagting, som anländt från främmande
land, kunde af dem hafva helsats välkommen med större
hjertlighet än som kom mig till del, så ofta jag från
mina vandringar i landet återvände till staden. Huru
trefligt ligga icke många af deras hem bland buskplante-
ringar, ståtliga träd och blomsterrabatter på någon förtju-
sande plats inom stadens hank och stör, från hvilken man
har utsigt åt fl ordarne och fjällen och der en härlig, landt-
lig tafla utbreder sig för blicken. De välmående hafva
enkla vanor, bo bekvämt och älska familj elifvet, För att
få de mörka vinter-dagarna och kvällarne att förflyta på
angenämt sätt roar man sig med sällskapliga förströelser,
såsom skridsko- och kalkbacks-åkning, slädpartier, midda-
gar, baler, kortspel och musik.

Sällskapslifvet är angenämt, Fruntimren äro i lik-
het med sina svenska systrar bildade, kunniga i främ-
mande språk, behagliga, älskvärda och enkla i sin kläd-
sel. De äro med ett ord förtjusande. Herrarne äro
varmhjertade, belefvade och förekommande, och deras öppna,
manliga sätt gjorde städse på mig ett särdeles godt in-
tryck. Först då man varit i deras hem, och detta icke
en utan många gånger, samt då man upptagits som vän,
kan man få en rätt kännedom om de vackra och ädla
dragen i den norska karaktären.

Jas; kom i beröring* med en mängd bildade män ochC? O <T>

de voro alltid redo att gifva mig alla de underrättelser,
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jag önskade, samt fäste sig* icke det ringaste vid det be-
svär och den olägenhet, som de af mig begärda upplys-
ningarnas anskaffande orsakade dem. En kunde sända
mig ett arbete, som han ansåg vara mig till gagn, en
annan en karta eller de officiella statistiska berättelserna,
en tredje gaf mig anvisning på ställen, der jag kunde
hafva tillfälle att göra vetenskapliga iakttagelser, studera
folklifvet eller beundra en storartad natur. Så ofta jag
afreste från staden, lemnade man mig bref till vänner
och fränder för att jag icke skulls vara utan bekanta på
den ort, dit jag reste. Om en person icke kände någon
på den trakt, dit jag begaf mig, gick han till någon be-
kant och bad att få ett anbefallningsbref för min räk-
ning. Dagen efter min ankomst aflemnade jag de re-
kommendationsskrifvelser, jag medhade, och dessa öppnade
för mig dörren till en mängd hus, i hvilka jag genast
bjöds vara välkommen och mottogs med stor vänlighet
Jag förvärfvade mig snart vänner och under mitt florton
dagars uppehåll i staden fick jag lära mig hvad som i
Kristiania menas med gästfrihet.

Mitt första besök gälde konsul T. J. Heftye, till
hvilken jag stod i tacksamhetsskuld för många olikartade
bevis på vänlighet, som jag rönt af honom redan innan
vi träffades. Konsuln är en skicklig affärsman och har
skrifvit flera arbeten i ekonomiska ämnen. Han är en
man med vidsträckta kunskaper och stora vyer. Trots
sin omfattande bankrörelse har han alltid tid för en vän.
Han är ordförande och en af de fem styrelseledamöterne
i "Turistföreningen", hvars syftemål är att bland befolk-
ningen utbreda smaken för fjällvandringar och som bland
sina medlemmar räknar konungen och den kungliga fa-
miljen. Konsuln är en outtröttlig bergvandrare och i
många fjälltrakter hålles hans namn synnerligt kärt af
folket på grund af hans vänlighet samt enkla, anspråks-
lösa sätt; ofta hörde jag bönderna säga, då de visade
mig hans fotografiporträtt: "Det är en man som icke är
stolt." Jag står i djup tacksamhetsförbindelse hos honom
för den välvilja och varma vänskap, han bevisat mig, samt
för de värdefulla upplysningar, han lemnat mig. "Ni får
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lof att äta middag hos mig i morgon", sade han. "Vi
skola då tala om era planer och på samma gång skall
jag föreställa er för några vetenskapsmän och andra her-
rar, med hvilka jag önskar att ni skall blifva bekant."
Hade jag haft någon tanke, att en lysande middag icke
skulle kunna gifvas i Kristiania, så kom den helt och
hållet på skam. Konsulns stora, vackra hus omgifves af
vidsträckta, präktiga planteringar och man har vid det
samma en härlig utsigt öfver Kristianiaflorden. Jag steg-
uppför en trappa genom en liten skog af tropiska plantor
och blommande buskväxter, som kommo mig att tänka
på varmare luftstreck. Den verkan, ljusen frambragte,
var förtrollande. Jag infördes i en af de stora salongerna,
der värden förestälde mig för sin förtjusande fru och der-
efter för gästerna. En stor mängd framstående personer
hade inbjudits och sällskapet utgjordes af universitetspro-
fessorer, skriftställare, tidningsmän, vetenskapsmän, offi-
cerare i hären och vid flottan, utländske konsuler, stor-
tingsmän, prester o. s. v. Gästernas antal vid den präk-
tiga, rent af kungliga middagen var mera än fyrtio, bland
hvilka furmos flere af Norges mest berömda vetenskaps-
idkare. Efter soppan fyldes glasen och värden kastade
en blick rundt kring* bordet samt sade: "Välkommen till
bords", med hvilka ord gästerna vanligtvis helsas. Detta
var mitt första inträde i hufvudstadens sällskapslif. Nä-
sta middag, som tillstäldes för mig, gafs af en framstående
fabriksidkare, Halvor Schou, som också är en mycket rik
och bland sina medborgare högt ansedd man.

Bland de första, som helsade mig välkommen, be-
funno sig de lärde vänner, jag förut råkat i Norge, och
bland dessa var . äfven Peter Kristen Äsbjörasen, en af
Norges framstående skriftställare, hvars namn hålles kärt
så väl i flällbons hydda och fiskarens stuga, som i rike-
mans hem, ty hvilken norrman känner icke till hans
'"Folkeeventyr", "Huldreeventyr" och många andra af hans
arbeten, i hvilka han så mästerligt berättar de gamla
folksagorna! Hän har dessutom utgifvit läroböcker och
arbeten i skogshushållning* samt i många andra ämnen.
Få personer i hans hemland åtnjuta ett sådant anseende
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som han, och få äro de som hafva befarit Norge i en
sådan utsträckning som denne man. Hans verksamhet och
rörlighet äro trots hans fetma och sextiotvå år underbara.
Han har gjort vidsträckta resor i Europa och reser hvarje
år tusentals kilometer i sitt fosterland. Hans välvilliga
sinnelag manade honom att söka stå mig till tjenst med
afseende på mina färder i landet, och de anbefallnings-
bref, jag af honom erhöll, voro mig till största nytta.
Han är i många afseenden en fullkomlig typ för en norr-
man. En annan reskamrat i Lappland, professor J. A.
Friis, var nog vänlig att gifva mig några fotografier från
nämda landsdel att användas i mina arbeten.

De offentliga bygnaderna utmärka sig icke för någon
synnerlig arkitektonisk skönhet. Det kungliga slottet,
som upptager tre sidor af en fyrkant, har ett synnerligen
vackert läge och omgifves af planteringar. Universitets-
bygnaden är massiv och inrymmer ett präktigt bibliotek
samt ett zoologiskt museum. Samlingen af nordiska forn-
saker är icke stor, men innehåller åtskilliga mycket säll-
synta och dyrbara föremål, bland hvilka må nämnas guld-
och silfver-smycken från hedna tiden och värderika mynt
I nationalgalleriet finnas flera präktiga landskapsmålningar
af norske konstnärer, bland hvilka sistnämda några hafva
vunnit verldsrykte.

Stortingsbygnaden är vacker och vetter åt Karl Jo-
hans Gade. Den angenämaste promenadplatsen ligger vid
Akershus fästning, som fordom försvarade Kristiania och
på hvars vallar numera täcka, skuggiga gångar slingra
sig. I staden finnes en mängd präktiga bodar och sär-
skildt äro juvelerarebutikerna lockande; i de sistnämda
finner främlingen många vackra saker och köper ofta af
dem för att medtaga hem. Hotellen äro många, men i all-
mänhet äro prisen ide samma höga. De offentliga sko-
lorna och andra inrättningar äro en heder för staden.
De vidsträckta omgifningarna äro härliga; florden är be-
strödd med holmar och öar och på dess stränder ligga
villor, leende fält och täcka hinder. På somliga af de
smärre vägarne kommer man till ensliga, vilda, förtju-
sande platser. Landsvägarne, som leda till det inre af
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landet, gå genom en härlig natur. Kristianiafj orden är

ungefär 110 kilometer lång, men den resande, som endast
besöker Kristiania, erhåller icke någon föreställning om
de norska fl ordames storslagenhet liksom ej heller om
den norska naturen i allmänhet.

Det kungliga lustslottet Oskarshall ligger på fl ordens
strand icke långt från staden. De derstädes befintliga
målningarne af Tidemand med ämnen ur norska bondelifvet
äro synnerligt anmärkningsvärda.

Några kilometer från staden ligger Frognersätern,
430 meter öfver hafvet. Stället tillhör konsul Heftye
och man har derifrån en härlig* utsigt öfver fjorden ända
till hafvet. Vänder man sig åt motsatt håll har man en
lika vidsträckt utsigt, Man kommer till platsen på en
af egaren med betydlig kostnad anlagd väg, som går ge-
nom en stor, mörk skog. Det i en vild trakt ofvanför
en pittoresk sjö romantiskt belägna Sarabråten tillhör
samma egare, hvars kärlek till vild natur föranledt ho-
nom att så väl på detta ställe som på Frognersätern upp-
föra hus i norsk stil. Om vintern, då träden digna
under snön och isnålarna, är det på båda dessa platser
utomordentligt vackert. De angenäma dagar, jag tillbragt
på Frognersätern och Sarabråten, höra sannerligen icke
till mina minst behagliga minnen från Norge. Kristiania
står i direkt jernvägsförbindelse med Stockholm och Trond-
hjem. På en mängd olika sätt kan man färdas från
staden. Om sommaren resa de många främlingarne i all-
mänhet med karriol. Bekväma ångare afgå dagligen till
olika delar af fjorden och till Fredriksstad, i hvars när-
het den vackra Sarpforsen ligger. De som önska göra
en längre färd och beskåda naturen utefter kusten böra
stiga om bord på någon af de båtar, som gå till Bergen
eller Nordkap.
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27 KAPITLET.
Gotland. — Visby. — Dess forna betydenhet som handelsstad. — Saga om

ön. — Minnesmärken från gångna tider. — De forna invånarne. —

Visby befästningar och ruiner. — Dess välmakt och fall. — Gamla
mynt. — Kyrkor. — Den helige Lars kyrka. — Den helige Nikolai
kyrka. — Euiner. — Utflygter på ön. — En mängd kyrkor. — Bör-
dig jord.

&} *^ter hade en vinter gått. Det vackra vädret hade å
g\ <-^_ nyo infunnit sig och solen sken varmare och var-
<^v*7 mare för hvarje dag, men luften var dock ännu
j kylig. Växtligheten var längre framskriden än vid

samma tid föregående år. Sveriges södra Östersjöstränder
-voro klädda i vårens skrud, sångfåglarne och svalorna
hade kommit till baka och näktergalen hördes redan slå

<j sina drillar i lundarne vid hafvet. Dagames längd öka-
des hastigt och solen gick upp nära nog klockan tre.

Den 22 Maj befann jag mig åter på Östersjön. På
afstånd syntes de mjuka ytterlinierna af en ö höja sig
öfver vågorna. Det var Gotland. Då vi kommo när-
mare stranden upprullade sig en vacker tafla för blicken.
Den långa, gula kalkstenskusten var öfversållad af mörka
skogar, blomstrande gårdar och väderkvarnar, medan det
gamla Visby med sina förfallna, men ännu fasta murar,
på hvilka de mörka tornen stodo likt skyltvakter, tyck-
tes liksom i forna dagar hålla vakt öfver ön och hotande
blicka mot sjön. Staden är bygd i amfiteatralisk form.
De hvita, egendomliga husen och de till en del af träd
dolda kyrkoruinerna förläna platsen ett ännu mera vörd-
nadsvärdt utseende i det klara solljuset.

Gotland, Östersjöns största ö, sträcker sig mellan
56° 55' och 58° n. lat och ligger nästan midt i hafvet
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gent emot Kurland i Ryssland och Småland i Sverige.
Ön befinner sig dock närmare svenska kusten, med
hvilken hon är jemnlöpande. Hon var en gång ofantligt
mäktig samt den förnämsta handelsplatsen i nordliga
Europa och i de dagarne utan medtäflare. Tiden för
hennes bebyggande förlorar sig i forntidens dunkel och
den enda urkund vi hafva rörande hennes märkligaste
tidsskede är "Gutasagan". Denna förmodas hafva skrifvits
omkring 1200 och är författad på gammalt gutniskt mål.
Med Gotland eller Gutland menas Gotames eller Gu-
tarnes land, och dess första bebyggare förmodas hafva
tillhört den folkstam, som kom från Svarta hafvet, öfver-
svämmade Tyskland och bosatte sig i södra delen af
Sverige och Norge.

"I forna dagar", täljer sagan, "flöt en fager och här-
lig, låg och dunkel ö nattetid på hafvet och folket varse-
blef henne, då det var ute och seglade, men hvarje morgon
sjönk hon vid soluppgången i vågorna och var försvunnen
tills skymningen åter inträdde, då hon å nyo uppsteg ur
djupet och flöt på Östersjön så som förut. Ingen tordes
stiga i land på henne, änskönt man allmänt trodde att
hon skulle blifva stadigvarande om eld upptändes på
henne. Tjelvar eller Tjalfer landsteg slutligen med sina
män vid en liten vik på den flytande ön och upptände
eld, hvarefter hon blef stillastående." Än i denna dag
tinnes en vik, som kallas Tjelvars vik, och en stenhög-
bredvid den samma uppgifves vara Tjelvars graf. Emel-
lertid har sagan intet att mala om tiden för hans land-
stigande och hvarifrån han kom.

Sagan säger ock, att "sedermera tillväxte folkmäng-
den så starkt, att ön icke kunde föda alla invånarne.
Det beslöts då, att hvar tredje person efter lottkastning
skulle lemna ön, men de, på hvilka lotten föll.fjvägrade
att begifva sig derifrån samt befäste sig på en plats som
hette Torsburg, hvarifrån de fördrefvos. De begåfvo sig
då till Fårön, men blefvo återigen bortjagade. De vände
sig derefter till Dagö, och bygde derstädes en stad, men
fingo icke länge vara i fred, utan måste slutligen be-
gifva sig* till floden Duna i Ryssland och färdades deri-



FORNMINNEN. 381

från vidare, tills de kommo till Bysantinska kejsarriket
vid Svarta hafvet."

Gotlands äldsta invånare voro hedningar och anstälde
menniskooffer i heliga, inhägnade lunder på kullame. De
trodde på Odin och Tor, och än i denna dag* påminna
namnen på en mängd gårdar och ställen om Valhalls
gudar och gudinnor.

Ön är med afseende på fornminnen en af de rikaste
trakterna i Norden och särskildt är detta förhållandet
med östra kusten, der en stor mängd grafhögar och
stensättningar i skeppsform. finnas. En myckenhet forn-
saker, som hittats i jorden, bevisa att sjöröfveri och
handel utgjort invånarnes förnämsta näringsfång*. Emel-
lertid hafva blott få saker från sten- och brons-åldern
påträffats, utan det mesta af det hittills funna förskrifver sig
från jernåldern. Bland de intressantaste fornminnena äro
de skrofliga runstenarne med sina rått utförda ristningar,
af hvilka somliga afbilda ett vikingafartyg med mast,
segel och hög stäf samt med inånga män om bord och
ofvanför dessa andra män, som alla hålla på att kämpa.
Ofvanom de sistnämda finnas menniskor- och djur-figurer,
men så klumpigt utförda att det är svårt att se hvad de
skola föreställa.

Det är just ett af behagen hos ön, att främlingen,
som bereser henne, öfverallt stöter på minnen från hedna
tiden eller från kristendomens första gryning i landet.

Af stenålderns grafvar, som förekomma så talrikt i
södra och sydvestra Sverige, finnes på Gotland endast ett
par stycken. De flesta dervarande gamla grafvar bestå
af en uppkastad hög kullersten, i hvars midt står en ler-
urna, innehållande aska; utom urnan påträffas ofta kol och
brända ben. Obrända skelett förekomma mycket sällan.
Stenkumlen omgifvas ofta af en enkel eller dubbel cirkel
med runda stenar. Det fins äfven smärre grafvar, hvilka
bestå af fyra hällar, som innesluta en urna med aska.
På ön fins ett högst betydande antal runstenar, men på
de flesta är inskriften så utplånad, att hon icke kan lä-
sas. De förekomma så väl stående som liggande och ut-
gjorde sannolikt minnesvårdar på grafvarne. Äfven på
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minneskors, som förskrifva sig* från kristna tiden —

och det till och med från en så sen period som fjortonde
och femtonde århundradet — får man derstädes se runin-
skrifter. Man påträffar likaledes många gamla, af en rund
jordvall eller klumpiga stenmurar omgifna fästen.

Det är alldeles otvifvelaktigt att Gotlands invånare
fordom liksom Norges, Danmarks, Sveriges och östra
Östersjökustens voro vikingar, hvilka före togo långa och
farliga färder, och alla minnesmärken på ön gifva vid
handen, att dess befolkning tillhörde samma stam som de
nyssnämda landens. Allt efter som öborna blefvo rikare,
uppväckte de emellertid afund hos sjöröfvarbanden och
grannhöfdingarne på Östersjöstränderna och invecklades
derigenom i beständiga krig.

Det ligger alltid någonting sällsamt gripande i ett
besök bland gamla ruiner. Endast sällan tränger lifvets
glada sorl till ens öra under dessa vandringar i skuggan
af förvittrade murar eller bland fallna pelare, som kämpat
mot århundradena, men till sist måst duka under. Tan-
karne luttras och man fattas af en lefvande förnimmelse af
menniskans litenhet. Man känner att de, som en gång
uppförde dessa nu grusade bygnader, voro varelser af
samma slag som man sjelf. Det är icke någon svårighet
att göra sig en föreställning om de tilldragelser, till hvilka
de voro vittne, och tystnaden rundt omkring manar be-
traktaren till vördnad och allvar. Visby befästningar och
gamla kyrkor äro synbarligen uppförda af sten från de
lager, på hvilka staden hvilar. Stadens utseende är egen-
domligt Här och der synas bland de mera nymodiga byg-
naderna ett underligt magasin eller ett gammalt hus fråu
liansans dagar med vittrande murar, som äro täckta med
murgrön och skuggade af lindar, almar, valnöts- och mul-
bärs-träd. Pittoreska ruiner, hundratals år gamla, och
tysta begrafningsplatser ligga midt i bland de lefvandes
boningar, hvilkas portaler prydas af grafstenar, på hvilka
namn, besynnerliga inskrifter och sällsamma figurer äro
inristade.

Tiden för stadens grundläggning är liksom tiden för
öns bebyggande osäker, men hvilken dess äldsta historia
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än må vara, afgjordt är att hon i tionde, elfte och tolfte
århundradena egde synnerligt stor betydelse som köpstad
och dref en ytterst vidsträckt handel. Köpmän kommo
från England, Holland, Ryssland, Frankrike och Medel-
hal vets kuster samt andra delar af Europa. Är 1237
beviljade konung Henrik 3 af England Gotländingarne
rättighet att tullfritt in- och ut-föra varor. Några af öns
köpmän voro ofantligt rika och hade handelsförbindelser
icke blott med skilda land i Europa utan äfven med
Asien. Köpmän från alla delar af verlden infunno sig
inom stadens murar. Vid denna tid gingo de från In-
dien, Persien och andra trakter af Asien kommande va-
rorna uppför Volga till Novgorod och handeln ökades
under krigen i Östern. Folkets rikedom blef fabelaktig
och lusten att bygga kyrkor tog då sin början.

VISBY STADSMUR.

Staden har haft en händelserik tillvaro och varit
utsatt för många belägringar och plundringar. De ännu
kvarstående murarne bygdes år 1288 och hvart och ett af
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öns 36 tingslag uppförde ett torn å de samma. De äro
försedda med skottgluggar och hvarje port skyddas af två
torn. Ännu synas de trånga öppningar, genom hvilka
besättningen kunde öfvergjuta fienden med sjudande olja,
kokhett vatten och smält bly. Utanför murarne furmos
tre vallgrafvar. Inalles kvarstå 28 torn, af hvilka många
äro ända till 15 och 20 meter höga.

Visby hade fordom en befolkning af mera än 12,000
borgare och dessutom bodde utanför murarne ett stort
antal handtverkare, som slagit sig* ner der, då det blef
för trångt i sjelfva staden. Denna var oberoende, slog
sitt eget mynt (af hvilket man ännu hittar en betydlig*
mängd) samt hade sin egen härsmakt.

Ön är särskildt rik på mynt. Är 1870 hittades
vid Sindarve i Hemse på ett enda ställe mer än 1,500
stycken, hvilka tillsamman vägde 5 kilogram. De voro
s. k. denarii, kejsarmynt från vestra delen af det romer-
ska riket, och de flesta förskrefvo sig från senare hälften
af första århundradet efter Kristus. De voro små och
tjocka samt försedda med förträffligt utförda bilder af kej-
sare och kejsarinnor. På somliga ställen har man funnit
romerska guldmynt, s. k. solidi, men har aldrig påträffat
dem i större mängd än fyrtio eller femtio tillsammans.
Dessa förskrifva sig i allmänhet från flerde och femte
århundradena e. Kr. Äfven har man på ön hittat till
samman lagdt mera än 10,000 kufiska mynt från Kufa,
Bagdad, Samarkand, Bokhara och andra asiatiska städer.
De äro merendels stora och runda samt sakna bilder,
men äro deremot på båda sidorna täckta af inskrifter.
De äldsta äro från sjette och de yngsta från tionde år-
hundradet. Dessutom hafva engelska mynt från nionde
och tionde århundradena med klumpigt utförda afbildnin-
gar af konungar kommit i dagen liksom äfven ett stort
antal tyska och andra mynt från samma tid med bilder
af biskopar, städer o. s. v.

Jag tillhandlade mig ett silfvermynt, som en landt-
brukare just nyss plöjt upp. På det samma fans bilden
af romerske kejsaren Commodus, Marci son, hvilken upp-
steg på tronen 180 e. K. och dog 192. Ur jorden hafva
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dyrbara prydnader uppgräfts, såsom släta, spiralvridna eller
flätade ringar, enkla hals- och ann-band af silfver och
guld samt någon gång prydda med perlor, bronsprydnader,
skospännen, bälten och gördlar med figurer, hårnålar, spi-
ralvridna silfver- och guld-stänger, afsedda att sönderhug-
gas i smärre stycken, som sannolikt användes till betal-
ningsmedel, bernstens- och glas-kulor, mångfärgade ler-
saker, elfenbenskammar ock en mängd andra föremål.

Ätskilliga af de fordom så mäktiga skrånas sigill be-
varas ännu. I hvart och ett står ett skyddshelgons namn
inristadt.

DE BÅDA INSKRIFTSSIDORNA PÅ MINNESKORSET VID VISBY,

Då staden stod på höjdpunkten af sin makt egde
han inom sina murar femton kyrkor och två kloster
samt utanför de samma en kyrka och ett nunnekloster.
Många af dessa helgedomar hade uppbygts af köpmän
från främmande land, hvilka bosatt sig i staden. Under
•elfte och tolfte århundradena uppfördes på ön mera än
100 kyrkor, af hvilka de flesta ännu finnas kvar och an-
vändas till offentlig gudstjenst. Flera äro af stor arki-
tektonisk skönhet.

Den märkliga staden, hvars rikedom uppväckte mäk-
tiga grannars lystnad, blef flera gånger belägrad. Slut-
ligen blef han oaktadt sina befästningar tagen med storm
_år 1361. af danske konungen Waldemar Ätterdag. By-
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tet, som till en betydlig del utgjordes af kyrkornas guld-
och silfver-prydnader, var ofantligt. Valdemar intågade i
staden* genom ett hål, som han lät bryta vid södra por-
ten, nära hvilken ännu står ett minnesmärke från dessa
dagar, nämligen ett kors, som restes till åminnelse af de
fallne. Det har en ännu läslig inskrift på latin, så ly-
dande: Anno d[omi]ni MCCCLXIferia 111 post Jacobi ante
portas Visby i[n] ma[n]ibus danorum ceciderunt gutenses,
h[ic] sep[ul]ti. Or[ate] pro e[is], hvilket betyder: "Är 1361,
27 Juli, föllo gutarne utanför Visby portar i danskames
händer, här äro de begrafne. Bedjen för dem."

Största delen af det rof, som den segerrike konungen
bortförde, kom emellertid aldrig till Danmark, ty det far-
tyg, på hvilket de flesta dyrbarheterna voro lastade, för-
gicks i en. storm vid Karlsöarna.

Ruinerna förtälja historien om stadens uppkomst och
fall, och med mäktig stämma tala de om de menskligu
tingens obeständighet Det fans nog en tid, då Visby
myndige köpmän trodde, att stadens storhet ständigt
skulle fortfara och dess rikedom oupphörligt tillväxa, men
— de drömmarne hafva för länge sedan flygtat De män,
som då lefde, äro glömda; okända hvila de under gräs-
to*_vorna eller grafstenarne på kyrkogårdarne, der de för
hundratals år sedan begrofvos. De tysta vårdarne hafva
intet att berätta om forna dagars köpenskap och festlig-
heter, men historiens blad och de vittrande ruinerna mala,
att denna plats var en af de mäktigaste handelsstäderna
i medeltidens Europa.

Låtom oss dröja en stund i denna egendomliga stad,
der luften nu är mättad med doftande vällukter från körs-
bärs-, plommon- och äpple-trädens blommor. Låtom oss
vandra bland bygnaderna från liansans dagar, bland varu-
magasin och boningar, som tillhört någon rik köpman
eller bebotts af någon dansk höfvitsman och af hvilka
somliga ännu befinna sig i godt skick, medan deremot
andra äro förfallna och liksom sörja de flydda tiderna;
låtom oss vandra bland hus, i hvilkas trappor stegen ut-
göras af gamla grafhällar med inristade vapensköldar,
monogram, inskrifter och snirklar, bland anspråkslösare



DEN HELIGE LARS KYRKA I VISBY.





DEN HELIGA KATARINAS KYRKA. 389

boningar med fönster, i hvilka slingerväxter och blommor
grönska, bland trädgårdar och gamla, vittrade murar, som
alldeles täckas af frisk murgröna, hvilken här och der
nedfäller i tunga, men vackra festoner. Vi gå under
lindarnas, almamas, lönnarnas och andra om hvart annat
stående trädslags grenar samt komma då och då till
någon storartad ruin. Här och der ser man stadsmuren
och ett eller annat af dess torn, i bakgrunden utbreder
sig det mörkblå hafvet och på stranden af Visby lilla
hamn ligga fiskarbåtarne uppdragna. Öfver vattnet kretsa
hafsörnar, spejande efter rof, och måsames gälla skrin ge-
nomskära luften. Vågorna hafva i klipporna utskurit
djupa hålor, hvilka på varma Julidagar äro en omtyckt
uppehållsort för dem, som älska utsigter öfver hafvet.

En af de vackraste ruinerna i staden är kvarlefvorna
efter den heliga Katarinas kyrka, hvilken uppfördes af fran-
ciskanermunkar omkring 1233 och senare ombygdes till
kloster. Kyrkan utgör en rektangel med tolf åttakantiga
pelare i två rader; koret är femhörnigt Ursprungligen
var templet uppfördt i ren rundbågsstil, men ombygdes
sedan i spetsbågsstil. Taket är borta och endast hvalfven
återstå, hvilka dock tyckas vara färdiga att störta ned.
Golfvet består blott af gräs, enär stenhällarna bortförts
och användts till trappsteg samt andra ändamål. Jag
såg emellertid en, på hvilken en prest, som i handen bar
en kalk med årtalet 1380, var uthuggen. Under kyrkans
södra del finnes en liten kraftkyrka.

Från spetsen af ruinerna efter Helgeandskyrkan, som
uppfördes i början af trettonde århundradet, hade jag en
präktig utsigt åt flera andra ruiner, bland dem den helige
Görans kyrka. Helgeandskyrkan har två våningar. Den
nedre är 25 meter lång och 13 meter bred samt har fyra,
omkring 4 meter höga pelare; fönstren och dörrarna äro i
rundbågsstil. Öfra våningen är försedd med fyra runda, 3
meter höga pelare och derifrån leder en trappa till taket.
I murarne finnas flera djupa sprickor, som lära hafva upp-
stått till följd af en jordbäfning 1540.

Ej långt från Helgeandskyrkan ligga tjugu eller
trettio meter från hvarandra ruinerna af den helige Lars
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och Drottens kyrkor. Den helige Lars kyrka var upp-
förd i form af ett grekiskt kors och förskrifver sig* lik-
som sina grannar från tolfte århundradet. På insidan är
hon 31 meter lång och 22 meter bred. Långs tre sidor
af yttermuren går ett galleri, till hvilket man från hvar
sida kommer på två trappor. Hvalfbågarne äro runda.
Denna kyrka skall vara nästan ett hälft århundrade äldre

HELGEANDSKYRKAN I VISBY.

än Drottens. Det fins på Gotland en annan kyrka, som likt
den helige Lars är bygd i form af ett grekiskt kors.
Den heliga Marias kyrka, som skall hafva, invigts 1225,
är numera den enda i Visby, i hvilken gudstjenst eger
rum. Hon är 51 meter lång och 22 meter bred samt
golflagd med gamla stenhällar, som förskrifva sig* från olika
tidehvarf och på hvilka monogram, runbokstäfver samt
inskrifter från tolfte till femtonde århundradet på latin,
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gammal gutniska, tyska, holländska och danska äro inri-
stade. Här hvila många framstående personer, hvilkas
namn äro förbundna med Gotlands historia, till dömes
Filip Axelson Tott, död 1464. Midt för altaret ligga tre
särdeles vackra hällar och man måste beklaga att de på
de samma befintliga, upphöjda figurerna småningom skola
utplånas genom nötningen. På kyrkogården furmos några
grafstenar från 1300-talet och somliga af dem hade efter
hvad inskrifterna gåfvo vid handen användts flera gånger.
I kyrkans närhet förvaras benen af en hval, hvilka for-
domdags troddes vara kvarlefvor efter en jättemö, som
skulle hafva bygt templet. Jag frågade doktor L., som
berättade mig detta, hvem den äreförgätne varit, som
vågat framkasta, att dessa ben voro efter en hvalfisk.
"Ingen annan än Linné", svarade han. I de gamla krö-
nikorna omtalas, att vid Visby fångades en fisk, som
jämrade sig så likt en menniska, att alla som hörde det
förundrade sig deröfver, och det tillagges att den upp-
hängdes i den heliga Marias kyrka.

Från den heliga Marias kyrka gick jag till den här-
liga ruinen efter den helige Nikolai kyrka, som uppfördes
omkring 1240 och var den största i Visby samt tillhörde
dominikanerne. Hennes bygnadssätt är en blandning af
rund- och spets-bågsstil. Bredden inuti är 19 meter och
längden 59 meter. Tio pelare finnas ännu kvar, men
två af dem äro skadade. Kyrkan har tjugutvå fönster
och bland dessa finnas på vestra sidan tre, hvilkas spets-
bågar äro synnerligt vackra.

Till de kyrkor, af hvilka numera knappast några
spår återstå, hör äfven den af holländska köpmän upp-
förda S:t Gertruds kyrka, som låg ett trettiotal meter sydost
om den helige Nikolai kyrka. Hon var omkring 19 me-
ter lång och 7 meter bred.

Den helige Hans kyrka var en af de äldsta och
största i Visby. Hon var den af stadens kyrkor, i hvil-
ken en protestantisk prest för första gången predikade.
Det finnes numera knappast några lemningar efter henne.
Den helige Jakobs och den helige Mikels kyrkor äro helt
och hållet förintade.
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Jag* strofvade omkring från ruin till ruin tills jag-
beskådat dem alla, och slutligen befann jag mig å ny o
vid den dystra, grå ringmuren med dess torn, af hvilka
hvart och ett har sin särskilda historia, Denna mur om-
gärdade hela staden och inneslöt en rymd af 70 hektar.

Jag begaf mig från Visby genom den af två försvars-
torn skyddade Norreport och befann mig med ens på
landet. Vägar gingo åt alla håll, så att man kunde styra
kosan, hvarthelst man behagade. Några af gårdarne voro
blomstrande, men det stora flertalet af befolkningen bodde
i små, rappade hus. Rågen och hvetet sågo bra ut. Folket
var sysselsatt på fälten — en del med att sätta potatis.
Naturen är på många trakter vacker. Husen äro små,
men snygga och hvita. De hade brant sluttande tak och
onigåfvos af blomster- och frukt-trädgårdar, leende ängar
och humleplanteringar; fönstren voro fullsatta med blom-
krukor och allt utvisade att egarne voro i goda omstän-
digheter. Jorden är här delad på inånga händer och hvar
och en söker att af sin lilla egendom få så stor afkast-
ning som möjligt

Då och då kom jag till några af dessa vackra kvr-ti o ö «.'

kor, på hvilka ön har så stor rikedom. Det är så lugnt
och fridfullt vid de samma, att man nästan önskar sin
hviloplats vid någon af dem, då den tiden kominer. De
blommande syrenerna, violerna i gräset, de gröna fälten
och ängarna ökade ytterligare behaget i färden. Vid
vägkanten växte flera präktiga ekar, och plommon-, pä-
ron-, körsbärs- och äpple-träden stodo i full blom. Våren
tycktes infinna sig härstädes vid ungefår samma tid som
under vanliga förhållanden i nejden af Newyork. På många
trakter finöas ek, alm, ask, hassel, poppel, rönn och asp,
och i södra delen växa valnöts- och mulbärs-träd.

Bönderne höllo på att plöja och i fårorna efter plo-
gen gingo starar och plockade mask. Många bondgårdar
voro prydliga, fastän små. Hvarje landtbrukare tycktes
hafva sitt särskilda märke, enär olika egare hafva sina
åkerbruksredskap och andra tillhörigheter märkta på olika
sätt. Dessa märken kallas bomärken och hvar familj har
ärft ett sådant från sina förfader. På åtskilliga ställen
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långs vägen låg kalkgrunden bar. Vi passerade skogar
af furu, gran och ask och foro då och då förbi stenblock
och träsk. Flera kvinnor höllo på att skära potatis, som
följande dag skulle sättas. Boningshusen voro på många
ställen uppförda af kalksten och groft rappade samt hade
i allmänhet röda tegeltak; på somliga utgjordes dock ta-
ken af plank eller halm. I träden vid gårdarne voro
hålkar uppsatta för fåglarnes räkning; öfverallt hördes
taltrastens slag och luften fyldes af lärkornas klingande
toner.

Landet vid hafvet var. förtjusande. Klipporna bil-
dade en hög ås, på hvilken dungar af furu och andra
träd växte, och vårens friska grönska förhöjde landskapets
skönhet, Tydliga och omisskänliga bevis för landets lång-
samma höjning mötte blicken öfverallt, då man vandrade
utefter stranden. På somliga ställen hafva på betydligt
afstånd från kusten stora och höga kalkstenspelare blifvit
genom hafvets inverkan utskurna ur klippan och de ut-
märka hvar stranden, mot hvilken vågorna fordom slogo,
var belägen.

Många af kyrkorna äro uppförda i *en särdeles vac-
ker stil, om hvilken den på nästa sida stående afbild-
ningen af Garde kyrka gifver en god föreställning.

Gotland har till sitt försvar ett särskildt landtvära-
den s. k. Gotlands nationalbeväring, hvilken icke kan be-
fallas till tjenstgöring utom ön. Hvarje man från 18 till
50 år måste hvart år öfva sig* i vapnens bruk under sex
dagars tid; efter sistnämda ålder kvarstår han i reserven
tills han uppnått 60 år. Familjefader, arrendatorer, em-
betsman och några andra personer kallas endast i fall af
tvingande nödvändighet till tjenstgöring. Officerarne ut-
nämnas af K! M:t, hvaremot underofficerarne väljas af
manskapet.

Vid 1870 års folkräkning hade ön en befolkning* af
53,946 personer, af hvilka 28,205 voro kvinnor. Vid
samma tid furmos derstädes 11,000 hästar, 8,500 oxar,
1,000 tjurar, 14,000 kor, 4,800 kvigor under två år,
38,000 får, 700 getter och 5,700 svin/ Boskap, får och
säd utföras.
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Luftstrecket är till följd af hafvets inflytande till
och med mildare än i den allra sydligaste delen af sven-
ska fastlandet och härutinnan liknar ön England, hvars
klimatförhållanden gent emot de angränsande landen ge-

GARDE KYRKA PÅ GOTLAND.

stalta sig på samma sätt. Ålmarna äro mycket vackra;
mulbärsträd och kastanjer uppnå en betydlig storlek och
vindrufvor gå mycket väl till på spjälverk. Floran är
synnerligt rik och upptager mera än 960 växtarter.
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Öns geologiska förhållanden äro högst intressanta.
På många ställen kommer man, sedan man trängt ned i
jorden — emellanåt ända till 10 meter — till kalkste-
nen, som blifvit slipad och refflad af jöklar. Den öfver-
liggande jorden har skyddat honom från luftens inverkan
och han är så glatt som om han vore emaljerad. På
somliga ställen äro refflorna, hvilka i allmänhet gå från
nordost till sydvest, ända till 30 cm. djupa. Jöklarne
kommo tvifvels utan från Finland.

Från den icke långt från Visby belägna Högklinten,
som är Gotlands högsta punkt och har en höjd af 45
meter öfver hafvet, hade vi en ytterst vidsträckt utsigt
öfver ön, och ännu långt mot norr kunde ögat skönja
klipporna ock kusterna med deras inskjutande vikar.
Östersjön låg fullkomligt lugn och vattnet var så klart,
att blicken kunde nära stranden nedtränga till betyd-
ligt djup. Bland klipporna syntes strandlinier, som icke
befunno sig mera än 10, 12 och 15 meter ofvan den
nuvarande hafsytans höjd, och på något afstånd från
stranden kunde man tydligt skönja en ned i vatt-
net befintlig strandbildning, hvilken, om ön fortfar att
stiga, en gång åter skall höja sig ofvan vågorna. Det
fins ställen på ön, der man kan räkna ända till 40 eller
50 olika, ofvanom hvarandra liggande strandlinier, hvilka
otvetydigt utvisa, att ön sakta höjt sig under tidernas
lopp. Månne detta kan vara upphofvet till den ofvan
omtalade sagan? Geologien har bevisat, att på denna ö
liksom öfverallt annanstädes under olika tiderymder höj-
ningar och sänkningar af landet vexelvis egt rum. Denna
bevisning kommer den tänkande att begrunda, huru ofant-
ligt de särskilda vetenskaperna gått framåt. Och dock
hafva försöken att rätta forna tiders felaktiga föreställ-
ningar angripits och häcldats samt angripas och häcklas
än i denna dag af personer, som dåraktigt frukta att re-
ligionen undergräfves af de samma. Men allt efter som upp-
täckter göras och nya sakförhållanden år från år komma i
dagen, desto härligare finna vi verlden vara och desto un-
derbarare förefaller skaparens visdom vårt inskränkta för-
stånd. Det är sorgligt att tänka, att den enda lön som
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flitige forskare under sitt lif erhållit ofta nog blott varit
hån och bespottelse, och att i andra hänseenden förträff-
liga menniskor af sina skefva föreställningar om det rätta
drifvits att hopa smälek och begabberi öfver vetenskapens
hängifne tjenare. För sanningens sak är det lyckligt, att
de sistnämde ej rygga till baka för en kamp, i hvilken
de ofta tyckas skola materielt gå under, enär den oför-
nuftiga fanatismen icke på annat sätt kan bemöta deras
ovederläggliga uppgifter än genom att med all makt för-
följa de kätterske. Hvar man vet, att intet verkligt fram-
åtskridande kan ega rum i forskningen utan dryftning,
men skymf- och glåp-ord äro icke skäl, och ett blott för-
nekande af sakförhållanden utan bevis för dess giltighet
tjenar icke på något sätt att klara en stridsfråga. Sanne
vetenskapsmän hafva icke något annat mål än kunska-
pens vidgande. De arbeta mycket och tänka ännu mera,
och ofta hänföras de så af sin ifver, att de genomvaka
den ena natten efter den andra och icke fråga efter sin
hälsa tills de likna skeppsvrak på stranden. Hvad är
deras syfte? Att förvärfva sig rikedomar? Nej, ty det
skulle hafva varit bättre för dem och deras familjer, om
de tänkt litet mindre på vetenskapen och litet mera på det
praktiska. Att förvärfva sig kunskaper och att dela med
sig af dessa åt andra har varit och är än i dag den
sanne vetenskapsidkarens mål.
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Jcs! är en stad, som är dyrbar för svenskarne icke
g\ iiP blott på grund af de minnen från forntiden, som äro
%&/* förknippade med honom, utan äfven derför att han

sedan århundraden varit landets förnämsta lärosäte.
Han är hufvudsakligen universitetsstad och har en befolk-
•ning af 16,000 personer. Fyrisån flyter genom staden
I och gatorna, som äro belagda med kullersten, äro breda,

o'Universitetet grundlades 1477 och dess återupplifvande
egde rum under Gustaf Adolf. För att kunna blifva in-
skrifven vid högskolan måste den studerande först lyck-
ligt hafva genomgått en examen vid något af de högre
läroverken, hvilken examen förr aflades i Upsala. Den
medicinska kursen upptager en tid af sju till tio år, den
filosofiska af sex till åtta samt den juridiska af fyra till fem
år. Ingen kan i Sverige varda prest, lagkarl eller läkare så
vida han icke förut aflagt examen vid någon af de två
svenska högskolorna i Upsala och Lund. Professorerne
utvälja bland sig universitetets rektor. Studenterne, som
bo öfverallt i staden, äro indelade i "nationer" efter de
landskap, från hvilka de äro bördige, och hvar nation har
sin egen bygnad eller åtminstone våning, som tjenar till
samlingsplats för ledamöterne, samt sitt eget bibliotek.
De unge männen föra de tyske studenteraes glada lif,

3L'9UPSALA UNIVERSITETS GRUNDLÄGGNING.
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ehuru med den skilnaden att dueller äro bland dem full-
komligt okända.

Då man på de skuggiga gångarne vandrar bland
grafvarna på den vackra, blomsterprydda kyrkogården,
ser man några stora, massiva granitblock, hvilka visser-
ligen äro till en del obearbetade, men dock göra ett ståt-
ligt intryck. De äro vårdar på några nationsgrafvar, i
hvilka studenter, som aflidit i Upsala, hvila.

KUNGSHÖGARNE VID GAMLA UPSALA.

De store män, hvilka utgått från Upsala universitet,
vittna om huru välförtjent denna inrättnings rykte är,
och många af dess professorer hafva verldsnamn. En
bland de märkligare bygnaderna är Carolina Bediviva, i
hvilken universitetets boksamling förvaras. Denna inne-
håller ungefär 200,000 band och 8,000 handskrifter, af
hvilka några äro utomordentligt dyrbara. Bland biblarna
derstädes må nämnas en, som är försedd med margan-
teckningar af Luther och Melanchton, samt den s. k.
Codex argenteus, en afskrift i silfverbokstäfver af de
fyra evangelierna. Dessutom finnas många andra gamla
och dyrbara böcker. Domkyrkan är väl värd ett besök,
om också blott för att man skall få tillfälle att be-
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skåda Gustaf Wasas graf. Nämde konung* ligger här be-
grafven vid sidan af två af sina gemåler. Många andre
svenske hjeltar och store män hvila derjemte i denna kyrka.

På icke särdeles långt afstånd från Upsala ligger
gamla Upsala. I närheten af dess gamla kyrka finnas
tre stora högar, de s. k. kungshögarne. Bredvid dessa
finnes en annan hög, den s. k. tingshögen, från hvilken
konungarne i hedna tiden talade till menigheten. På den
plats der kyrkan ligger skall det stora, åt Odin, Tor och
Frö helgade templet hafva stått. Nära gudahuset fans en
helig* lund och menniskooffer anstäldes till gudames ära.
Två af de nyssnämda högarne hafva undersökts och i den
ena påträffades ben efter en liten hund samt i en urna
förvarade ben efter en kvinna.

OFFERKISTA I GAMLA UPSALA KYRKA.

Ett stort antal högar ligga för öfrigt strödda rundt
omkring denna vördnadsvärda plats. Kyrkan, som är en
af de äldsta i Sverige, är uppförd af sten och i henne
förvaras en egendomlig* offerkista, hvari under den katol-
ska tiden de fromme lade sina gåfvor.

Då jag anlände till universitetsstaden herskade myc-
ket lif i den samma och folket var klädt i helgdags-
drägt. Denna ovanliga rörelse hade sin grund deri att
de, som lyckligt aflagt sina prof för filosofiska gradens
erhållande, följande dagen skulle lagerkronas. På ga-

i: 26.
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torna vandrade hundratals studenter, hvilka voro lätt
igenkänliga på sina hvita mössor med svarta sammets-
band, som framtill pryddes af en kokard i de svenska
färgerna, d. v. s. i gult och blått. Trottoarerna voro
uppfylda af unga fruntimmer, som enkom infunnit sig i
och för högtidligheterna. Det var ögonskenligt att en
hel hop personer skulle få svårt att erhålla dräglig bo-
stad. Man sade mig att det vid detta tillfälle troligen
var sista gången som en af de förut hvart tredje år åter-
kommande promotionerna egde rum, enär myndigheterna
missbilligade dem på grund deraf, att de blefvo för kost-
samma för dem, som promoverades.

På eftermiddagen samlades studenterna för att helsa
universitetets kansler, som nyss anländt från Stockholm.
De sjöngo en kör med sådana präktiga röster, att det
icke alls förundrade mig att den afdelning af deras sång-
förening, som täflade vid Parisexpositionen, vann första
priset. En ofantlig, af alla samhällsklasser bestående folk-
massa följde dem till kanslerns bostad, der de med under-
bar noggrannhet och samklang sjöngo en präktig student-
kör. De äro stolta öfver sin sång och öfva sig mycket
flitigt. Då tonerna förklingat, visade sig kansleren och
höll ett kort tal, efter hvars slut studenterna, i stället för
att skingra sig, under sång vandrade genom gatorna till
en af sina högst uppburne lärares bostad, hvilken pro-
fessor för femtio år sedan erhållit lagerkransen. Folk-
massan följde fortfarande med. Åter tonade sången genom
rymden, hvarefter studenterne, sedan de å nyo vandrat en
stund genom gatorna, skingrade sig.

Den första natten liksom äfven de två derpå följande
fick jag knappast sofva någonting. I samma hotell som
jag bodde nämligen, jag vet ej om jag skall säga lyck-
ligtvis eller olyckligtvis, några unga fruntimmer — sy-
strar, kusiner och fåstmör till studenter — och jag fick
ej en blund i mina ögon förr än klockan tre på morgo-
nen. Studenter i grupper af fyra eller åtta stycken
kommo efter hvart annat och sjöngo till de skönas ära
sina härliga melodier under fönstren. En skara hade
knappast gått sin väg förr än en annan intog dess plats
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och klingande röster ljödo vackert i nattens stillhet. De
svenska skönheterna fingo ingen ro och hvar och ,en af
dem måste ställa ett på^tändt ljus i fönstret för att visa
att hon var vaken och hörde serenaden, som gafs för
henne. Studenterne tycktes med stor förkärlek omfatta
detta vackra, gamla bruk, och flickorna voro tydligen all-
deles förtjusta i det samma.

Dagen efter min ankomst öfvervar jag promotionen.
Klockan 1/2 10 f. m. samlades en mängd af dem, som
fordom vid universitetet erhållit lagerkransen, och tågade
till domkyrkan. De hade infunnit sig från alla delar af
landet för att hedra sin alma mäter och bland dem såg
man landshöfdingar, adelsmän, officerare i uniform, juri-
ster, köpmän, godsegare och af ålder lutande, hvithårige
män. De som icke buro uniform voro klädda i full hög-
tidsdrägt och hade höga svarta hattar. Svenskarne äro
nämligen vid festligheter noggranna ända till pedanteri.
Af aktning för bruket hade jag klädt mig i frack, men
hade olyckligtvis icke med mig någon svart hatt, utan
måste bära min panamåhatt. Då jag förenade mig med
tåget, kände jag mig för den skull icke riktigt väl till
mods, men det fans ingen hjelp. Vi gingo två och två
i ledet mellan de täta folkmassorna, som på gatorna betrak-
tade oss; då och då ådagalade en rörelse eller ett utrop, att
åskådarne bland de förbivandrande igenkände någon af
landets framstående män. Studenterne åtföljde i högtids-
drägt de äldres tåg och vi trädde alla in i Upsala gamla,
af tegel uppförda domkyrka.

Den stora bygnaden var ända till trängsel fyld, huf-
vudsakligast af fruntimmer, som enligt det svenska bru-
ket voro enkelt, men smakfullt klädda. De olika fär-
gerna i deras drägter bidrogo att förhöja intrycket af
skådespelet. En del af kyrkan var förbehållen studen-
terne, som alla buro sina hvita mössor. En af student-
marskalkarne, hvilka såsom igenkänningstecken buro röda
skärp, tog vänligt hand om mig och anvisade mig en
förträfflig plats. Midt för altaret stod en stor skara i
frack klädda studenter, som skulle utföra musiken, och
bredvid dem befann sig en lysande samling unga frun-
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timmer, af hvilka en var en berömd norsk solosångerska.
Ett upphöjdt golf, den s. k. parnassen, der utdelningen
af lagerkransarne egde rum, upptogs af universitetets kan-
sler och professorer och midt för denna sutto de vörd-
nadsvärde åldringar, som för ett hälft århundrade sedan
blifvit graduerade. Bland folkskaran furmos personer af
alla samhällsklasser. Der såg* man tjensteflickan med sin
hufvudduk sida vid sida af den förnäma damen.

Högtidligheterna började med en kör, som utfördes
af de unga fruntimren och några herrar. Den räckte i
en half timme. Efter ett kort uppehåll höll universite-
tets rektor derpå i tjugufem minuter ett latinskt tal,
hvilket dock åhördes med föga uppmärksamhet. Denna
del af programmet är föreskrifven af gammal häfd. Då
talet ändat, satte han på sitt hufvud en krans, hvil-
ket tycktes vara tecknet för aflossandet af fyra kanon-
skott, hvilkas genljud rullade genom den gamla katedra-
lens hvalf. Derpå brusade åter från den stora, präktiga
kören en sång, som komponerats af en student. Hvarje
gång som en af de nye doktorerne ropades vid namn och
lagerkransen sattes på hans hufvud, hördes ett dånande
kanonskott, hvarpå diplomet öfverlemnades. Sedan denna
akt var slut, ljöd sången å nyo och derefter uppstego två
af de nye doktorerne, primus och ultimus, och höllo tal,
den förre på latin, den senare på svensk vers.

Då jag såg mig omkring* i mängden, tyckte jag* att
jag på deras strålande ansigten kunde igenkänna fader,
mödrar, systrar och fästmör till de unge lärde, som lyck-
ligt genomgått skärselden. Några af de sistnämda voro
nyss gifta, andra stodo i begrepp att knyta äktenskaps-
bandet. Årslånga studier hade nu erhållit sin lön och
dagens hjeltar, de nypromoverade, vandrade genom ga-
torna med sina kransar på hufvudet. Deras glada stu-
dentlif var nu förbi och afresans stund nalkades, men
aldrig skulle de glömma sitt älskade Upsala och sin alma
mäter. Studenterne hade sina hem ide mest skilda trak-
ter af Sverige och inom kort skulle deras hvita mössor
blifva synliga högt upp i norden, bland Lapplands fjäll
och för öfrigt i alla konungarikets landskap.
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Klockan precis tre höllo jag och 304 andra gäster
på att i Linnésalen taga för oss vid smörgåsbordet för att
förskaffa oss matlust till sjelfva middagen. Då dörrarne
öppnades till salen, i hvilken denna serverades, tyckte
man till följd af den stora rikedomen på växter nästan
att man hade en trädgård framför sig och anblicken var
särdeles ståtlig. Kansleren innehade hedersplatsen vid
bordet. Matsedeln hade följande lydelse:

Grönsoppa.
Cabarrus St. Julien o. s. v.

Påle Sherry.
Mayonnaise på lax.

Haut Sauterne.
Späckad oxfilet.

Frikasserad tm_ga.
Porter.

Färsk sparris.
Hochheimer och selters *).

Kyckling med sallad.
Cabinet Cremant.
Glace och krokan.

Portvin.
Påle Sherry.

Dessert och Moet-Chandon.
Rätterna voro väl lagade och uppassningen förträff-

lig, hvilka båda saker öfverraskade mig, då gästerna voro
så många. Allt efter som middagen skred fram, blef
sällskapet allt lifligare och lifligare, och vid desserten egde
ett oupphörligt skålande och drickande vänner emellan
rum. Konungens skål föreslogs, ehuru utan något åtföl-
jande tal, och åtskilliga andra skyldighetsskålar druckos.
Derefter började ett allmänt vandrande till och från de
olika platserna, ty genom vinet voro alla uppspelta. Från
portiken hade vi utsigt öfver Botaniska trädgården, der
flera tusen personer samlat sig på en stor, präktig gång
midt för bygnaden. Samlingen bestod af fruntimmer,
studenter och annat folk. Sång begärdes och studenterne
uppstämde: Sjung om studentens lyckliga dag, o. s. v.
Kaffe serverades derefter och svensk punsch i ofantliga
bålar framsattes för allmänhetens räkning att dricka ad

*) Svenskarne tycka om att dricka seltersvatten på sparris.
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libitum. Kanslern, ärkebiskopen i Upsala och universite-
tets rektor sattes på stolar och buros på studentemes
skuldror under glädje- och hurra-rop genom massan. De
gamle blefvo unga på nytt. Någon rangskilnad egde
icke längre rum, och professorer och studenter vandrade
omkring arm i arm. Jag tappade bort mina vänner i
hopen och betraktade förvånad det skådespel af bullrande
glädje, jag här hade framför mig. Strax bredvid mig i
trängseln stod en i full uniform klädd herre, hvilken på
ett utomordentligt älskvärdt sätt och på förträfflig engel-
ska frågade om icke mitt namn vore Du Chaillu, hvar-
efter han förestälde sig som grefve Haniilton, landshöfding
i Upsala län. Han inbjöd mig att följande dag besöka
honom i hans bostad på slottet.

Dagens festligheter ändade med promotionsbalen, som
egde rum i en af Carolina Redivivas salar. Jag* förvå-
nade mig öfver, att denna bygnad, der universitetets präk-
tiga bibliotek förvaras, blifvit vald, och tyckte att det
var bra lättsinnigt att utsätta den dyrbara boksamlingen
för en sådan fara. Mer än två tusen vaxljus brunno och
salen, i hvars ena ände en liten springbrunn sände upp
sina strålar, som bidrogo att afkyla luften i det fullpackade
rummet, var smakfullt ordnad. Alla voro klädda i hög-
tidsdrägt. Från alla delar af landet hade unga fruntimmer
infunnit sig och svenska skönheter furmos der så talrikt
som violer i gräset. Jag beundrade enkelheten i deras
drägt. Hvita muslinsklädningar, garnerade med band i
olika färger, voro förherskande, och håret var ordnadt
enkelt, men smakfullt. Salen var så full med menniskor,
att de som önskade dansa knappast kunde erhålla till-
räckligt rum. Man hade till följd af bristen på utrymme
nödgats afslå många ansökningar om tillträde till balen.
Jag träffade en amerikan, hvilken jag kände och som hade
varit student vid Michigans universitet i Ann Arbor, då
jag föreläste derstädes. Han hade företagit resan till
Sverige för att studera detta lands historia.

Följande dag begaf jag mig till slottet, hvarest jag-
mycket vänligt mottogs af landshöfdingen, grefvinnan och
familjens öfriga medlemmar. Der var för öfrigt samladt
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ett sällskap af framstående gäster, som kommit till sta-
den för att bevista promotionen. Alla talade engelska
och landshöfdingen, grefvinnan samt äldsta dottern talade
detta språk utomordentligt väl. För öfrigt voro nästan alla
de närvarande ganska väl hemmastadda i så väl engelska
som franska och tyska språken. Inom kort kände jag
mig fullkomligt hemmastadd, som man alltid gör, der
bildning, fint lefnadsvett och angenämt umgängessätt föra
spiran. När det blef tid att taga afsked, var det med
saknad jag sade farväl åt dessa personer, som varit så
vänliga mot mig.

Den Hamiltonska ättens svenska gren härstammar
från Claudius, baron till Paisley, en af James, fjerde her-
tigen af Chatelherault, söner. Sönerna till Malcolm, ärke-
biskop af Cassel, togo 1642 tjenst under Gustaf Adolf i
svenska hären och utmärkte sig i synnerligt hög* grad
samt erhöllo af konungen till erkänsla för deras bevisade
tjenster tillåtelse att antaga sina skotska förfaders fri-
herrliga titel. Grefvinnan Hamilton är dotter till den
ryktbare svenske historieskrifvaren Geijer.

UPSALA SLOTT.

Landshöfdingen bebor endast en del af slottet, hvilket
ser ytterst vördnadsbjudande ut och hvarifrån man har
en vidsträckt utsigt. På somliga ställen äro murarne i
denna ofantliga tegelbygnad 3 1/2 meter tjocka. Taflor
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från förflutna århundraden framträda lifligt för ens inre
öga, då man besöker denna plats, och särskildt dröjer
tanken vid de af den vansinnige, blodtörstige Erik be-
gångna Sturemorden, som tillhöra en tiderymd af blods-
dåd och brott i Sverige.

Följande dag gåfvo studenterna konsert. Balsalen
hade på några timmar förvandlats till konsertrum och
samma studenter, som vid balen tjenstgjorde som mar-
skalkar, skötte äfven nu denna syssla. De sökte att på
alla sätt stå dem till tjenst, som kommit till Upsala.
Liksom vid balen var rummet allt för litet för att be-
kvämligen kunna rymma alla, som ville bevista konserten.
Tilloppet var nämligen mycket starkt, alldenstund i och
för detta tillfälle de präktigaste rösterna vid Upsala uni-
versitet valts att bilda kören. Åhörarne utgjordes nästan
uteslutande af fruntimmer, emedan herrarne afstått från
att infinna sig, så att flera damer skulle blifva i tillfälle
att bevista konserten, som utgjorde glanspunkten af fest-
ligheterna. Första numret af programmet var "Hör oss
Svea", som följdes af de båda norska sångerna afKjerulf:
"Solvirkning" och "Brudefärden i Hardanger". Åhörarne
förhöllo sig lugnt, men det sistnämda stycket mottogs
med de mest stormande handklappningar.

En middag på slottet afslöt de festligheter, vid hvilka
jag under min angenäma vistelse i staden var närvarande.
Gästerna hade läst många af de engelske och amerikanske
författarne, och samtalet rörde sig om Amerika, England,
Sverige, Europa, skriftställare, tänkare, resor och resande
samt andra ämnen. Efter middagen gingo vi ut på terrassen,
hvarifrån man hade en ståtlig utsigt öfver slätten, som klädd
i vårens friska grönska och öfversållad af vilda blommor
utbredde sig der nedanför. Det fans ymnig tillgång på eter-
neller och husets två unga damer plockade en hel mängd
sådana samt flätade dem till en krans, som de i hela
sällskapets närvaro satte på mitt hufvud — en oväntad
och oförtjent artighetsbetygelse. Den yngsta dottern, en
förtjusande oskuldsfull flicka på tretton år med ljust hår,
blå ögon och fin hy, gaf mig en liten bukett af förgät-
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mig-ej och eterneller, hvilken jag genast stack i mitt
knapphål till stor förtjusning för hennes barnasinne. Jag
har gömt kransen och buketten som minnen af det tref-
liga besöket och jag undrar ibland om den angenäma fa-
miljen ännu kommer i håg mig.
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29 KAPITLET.
Sten-, brons- och jern-åldern i Skandinavien. — Den äldre stenålderns kli-

mat. — De stora däggdjurens utdöende efter äldre stenålderns slut.
— Kjökkenmöddingarna. — Stenåldersgrafvarnas byggare. — Grofva
verktyg. — Lerkärl. — Fyra olika slags grafvar. — Stendösar, gång-
grifter och hallkistor. — Bronsåldern. — Märklig hällristning. —

Grafvar med brända och obrända ben. — Verktyg samt prydnader af
brons och guld. — Lerkärl från bronsåldern. — Hällristningar, fram-
ställande hästar och boskap. — Slutet på bronsåldern *).

6(s] 4ör att läsaren bättre måtte kunna förstå innehållet af
<rj detta kapitel om den förhistoriska befolkningen i
s^&/ Skandinavien, skola vi först redogöra för den vanligen
j antagna indelningen af den förhistoriska tiden. Denna
indelas i "åldrar". Ingen af dessa är dock skarpt be-
•gränsad, utan de öfvergå småningom i hvarandra och utgöra
icke bestämda tids-, utan utvecklings-skeden, hvilka ut-

o märkas af det material, som användes till vapen och red-
skap. De äro tre: sten-, brons- och jern-åldern. Den
förstnämda är den äldsta och den sista sammansmälter
småningom med den historiska tiden.

1. Under den äldre stenåldern var klimatet kallare
än nu. I Europa var menniskan samtidig med mammut,
rinoceros, hippopotamus, muskoxen och andra större och
mindre däggdjur. Redskapen voro af groft slagen sten; ler-
kärl och metaller voro okända. Folket bodde i grottor och
lefde hufvudsakligast på köttet afrenen, som då fans i mel-
lersta och södra Europa. För den skull kallas de dagames
befolkning för "grottmenniskor" och detta tidsskede för
"rentiden".

*) Förf. har i så väl detta som de två följande kapitlen följt —

emellanåt temligen ordagrant — allmänt kända svenska källor. 0. a.



SKALLARNE I STENÅLDERSGRAF VARNA. 411

Under yngre stenåldern voro de stora däggdjuren ut-
döda. Metaller voro ännu okända, men lerkärl, gjorda
för hand, begagnades. Till denna tid höra de skandina-
viska kjökkenmöddingarna (afskrädeshögar), de schweitziska
pålbygnaderna och de flesta af det slags grafvar, som i
detta kapitel beskrifvas. Stenredskap, af hvilka de flesta
dock voro polerade, nyttjades fortfarande, liksom i sjelfva
verket förhållandet äfven var under de följande åldrarne.

2. Bronsåldern utmärkes genom bruket af brons,
samt af guld, bernsten och glas till prydnader. Lerkärlen
voro bättre gjorda och pryddes af sirater *). Sten an-
vändes fortfarande till pil- och spjut-spetsar samt knifvar.

3. Angående jernåldern kan det vara tillräckligt att
säga, att bruket af de vanligaste metallerna var kändt
och att menniskan då framskridit så långt i hyfsning, att
hon ej längre förde vildens och nomadens lif, utan var
bofast och idkade åkerbruk samt hade lagar och styrelse.
Denna ålder utgör inledningen till den historiska tiden,
men var från modern ståndpunkt sedd allra lindrigast
sagdt endast halfbarbarisk.

Den skandinaviska halfön bebos nu af två ytterst
olikartade stammar, hvilka dock båda äro rät-käkade.
Lappames hufvudskålar äro emellertid korta (brakykefala),
medan de öfrige invånarnes äro långsträckta (dolikokefala).
Flertalet af de skallar, som påträffats i stenåldersgrafvarna
äro dolikokefala, men åtskilliga äro dock brakykefala d.
v. s. lika lappames, hvilket bevisar att landet under
denna tid bebotts af två skilda stammar. I allmänhet
äro de funna dolikokefala hufvudskålarna till och med mera
långsträckta än den nuvarande befolkningens. Hvilken af
dessa typer Skandinaviens bebyggare under den äldre sten-
åldern tillhörde, kan endast vara föremål för gissning, enär
man icke i de skandinaviska landen känner till några graf-
var från denna tid. Ja, det är till och med i hög grad
tvifvelaktigt, om denna del af Europa hade några invå-

*) Här begår förf. ett misstag, åtminstone i afseende på norden.
Man känner nämligen icke "från hela bronsåldern något i norden funnet
lerkärl, hvilket i godsets finhet eller arbetets prydlighet kan mäta sig
med de bättre bland stenålderns arbeten". Se Sveriges historia af O. Mou-
telius m. fl. sid. 20. Ö. a.
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nare alls under denna aflägsna period; i alla händelser
har det icke blifvit bevisadt med någon grad af visshet.

Efter den i 18 kapitlet omtalade geologiska rörelsen,
genom hvilken ett vattenbälte kom att skilja den skan-
dinaviska halfön från norra Tyskland, fans icke renen i
Sverige, emedan någon utvandring söder ifrån icke längre
var möjlig. Kjökkenmöddingarna innehålla icke några
ben af detta djur, ehuru sådana hittats i Danmarks och
Sveriges torfmossar. Uroxen lefde så väl då som under
följande tidrymd i Sverige.

De som uppfört stenåldersgrafvarna voro ett kraftigt
slägte, kände till bruket af elden, hade husdjur samt voro
till viss grad åkerbrukare.

Lerkärl från stenåldern, funnet
i en graf i Skåne. £.

Groft lerkärl, funnet i en hällkista
i Vestergötland. §.

Bland de äldsta spåren af menniskan i Skandinavien
äro som förut antydts de s. k. kjökkenmöddingarna eller
afskrädeshögarna, som i likhet med den nyare tidens sop-
högar innehålla alla möjliga slags affa-11 från hushållet och
genom hvilka vi kunna få en föreställning om lefnads-
vanorna hos den tidens folk. De bestå af ostron- och
mussel-skal, ben efter fiskar och fåglar samt efter dägg-
djur, såsom kronhjort, vildsvin, bäfver, sal, uroxe, björn,
räf, varg, 10, mård o. s. v. och i de samma påträffas bi-
tar af lerkärl. Att åtminstone vissa delar af Sverige
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varit bebodda vid den tid, från hvilken de danska kjök-
kenmöddingarna förskrifva sig, visas deraf att man i Skåne
funnit verktyg af flinta, som äro af fullkomligt samma
form som de i kjökkenmöddingarna förekommande.
-^ Dessa afskrädeshögar bevisa, att nordens invånare i
den förhistoriska tiden och kanske blott för tre tusen år
sedan lefde i det mest ursprungliga tillstånd. I och vid
dem hafva påträffats en mängd grofva verktyg och red-
skap af flinta, ben, horn och dessutom en myckenhet flint-
skärfvor samt äfven eldstäder, som uppförts af några löst
hopfogade stenar och utgöra ett af de äldsta profven på
mensklig uppfinningsförmåga. Allt visar att folket vid
denna tid uteslutande varit jägare och fiskare. Ett ofant-
ligt antal af de nämda stenredskapen finnes nu i Sveriges
och Norges museer. De afskrädeshögar från forntiden,
som man påträffat på den skandinaviska halfön, förskrifva
sig, ehuru de äro mycket gamla, från yngre
tid än de danska kjökkenmöddingarna.

Trekantig
pilspets af
flinta. §.

Under senare delen af stenåldern egde
folket husdjur, hvilket bevisas af de ben efter
nötkreatur, häst, får, svin och hund, som på-
träffats i grafvarna. På huru låg ståndpunkt

Man behöfver endast jemföra
de i Skåne funna grofva flintred-
skapen från den äldre stenåldern
med de fina från en senare tid för
att se, hvilka betydande framsteg
menniskan gjort innan bruket af me-
tallerna upptäcktes. Af lmsgeråds-
saker hafva endast lerkärl påträffats.
På föregående sida hafva vi lemnat
ett par afbildningar af sådana, af
hvilka det ena hittats i en graf i
Skåne, det andra i en hallkista vid
Herrljunga i Yestergötland. De
verktyg, som påträffats i kjökken-
möddingarna äro gröfst och fram-
åtskridandet till de finare har na-
turligtvis försiggått långsamt.

Pilspets af ben
med rader
insatta flint-
skärfvor.
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en folkstam än befinner sig, nyttjar han dock alltid pryd-
nader och som sådana användes under stenåldern perlor af
ben och bernsten, enligt hvad fynd i grafvar i Västergöt-
land bevisa.

Inga grafvar från den äldre delen af stenåldern hafva
upptäckts i Skandinavien, men deremot finnes derstädes
ett stort antal från periodens senare del. Dessa kunna
indelas i fyra grupper: stendösar, gånggrifter, fri-
stående hallkistor och stenkistor täckta af en
jordhög eller ett stenröse, hvilka sistnämda utvisa
ett betydligt framåtskridande under stenålderns senaste
del. Stendösarna äro de äldsta och de af en jordhög eller
ett stenröse täckta stenkistorna höra till periodens sista
del och öfvergångstiden till bronsåldern.

Studiet af grafvarna är högst intressant, och jag
kunde aldrig stå inför en sådan utan att gripas af en
till vördnad gränsande känsla, ty de utgöra en spegelbild
af menniskolifvets fåfänglighet. Menniskan födes, dör och
glömmes. Den graf, som i dag vördas af ett helt folk,
vanhelgas under tidernas lopp af efterkommande slägten.

Flintverktyg från äldre sten-
åldern, f.

Stendösarna bestå af tre till
fem stenar som äro uppresta i
ringform och på hvilka ett stort
block ligger. De voro afsedda
för ett enda lik, som begrofs
i sittande ställning och vid hvars
sida vapen och redskap af flinta
lades. Grafkammarens väggar
bildades af tjocka, på kant resta
stenar, som räcka från golf till
tak och som på insidan äro släta,
men på utsidan ojemna. Golf-
vet består af sand, småsten och
dylikt Taket utgöres af ett,
någon gång af flera stora sten-
block, som äfvenledes äro släta
på insidan, men för öfrigt ore-
gelbundna. Kammarens form är
fyrkantig, femsidig, oval eller nä-
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stan rund; dess längd vexlar mellan 2,40 och 4,4 5 me-
ter, bredd mellan 1,5 0 och 2,10 meter och höjd mellan
0,9 0 och 1,6 5 meter.

De flesta dösarna ligga i eller
på en hög, som alltid lemnar taket
och i de flesta fall äfven en del af
väggarna obetäckt. Högen, som i
Sverige merendels är rund och någon
gång aflång, omgifves vid foten af
stenar, som ofta äro af betydlig stor-
lek. Då han är aflång-, ligger graf-
ven närmare ena änden än den andra.
Någon gång finnas två stendösar på
en sådan aflång hög.

Den stendös, som är afbildad
på nästa sida, ligger vid Haga i Ståla
socken i Bohuslän. Den nästan fyr-
kantiga kammaren inneslutes af fem
väggstenar och dess längd är vid golf-
vet 2,10 meter. Bredden och höjden
äro nära 1,9 0 meter. Takstenens
största längd utgör 3 meter. Då
man trycker hårdt på ett ställe vid
dess kant, sättes den stora stenen i
en gungande rörelse, hvarigenom ett
doft, ihåligt ljud uppkommer. Ett
dylikt förhållande har iakttagits vid
åtskilliga stendösar både i norden och
i andra land. Flintdolk. Småland. £

Gånggrifterna, hvilka alla bygts
af dolikokefala stammar, uppfördes sannolikt för höfdin-
garnes och deras familjers räkning samt voro afsedda att
ega bestånd i menniskoåldrar. De förskrifva sig derför
icke, ehuru de tillhöra stenåldern, från den period, då folket
var fullkomliga vildar. Från denna tid hafva icke på-
träffats några spår af boningar, enär dessa sannolikt till
större eller mindre del befunno sig under jorden och be-
stodo af smärre stenar, som slutligen måste störta in,
eller af jord, som med tiden måste sammansjunka. Gång-



grifterna bestå af en grafkammare och en till denna le-
dande smal gång. Det hela täckes af en hög, hvars fot
vanligen omgifves af en krets större eller mindre stenar.
Teckningen på nästa sida gifver ett begrepp om dessa
grafvar, hvilka ibland äro mycket storartade.

STENDÖS VID HAGA I STÅLA SOCKEN, BOHUSLÄN.

Kammaren i en gångrift är antingen aflång, fyrsidig,
oval eller nästan rund. Taggarna likna stendösarnas och
utgöras af stora, upprättstående stenblock, som på insidan
icke äro släthuggna, men dock jemna. Mellanrummen
mellan blocken äro merendels sorgfälligt fylda med stenflisor,
småsten och dylikt. Någon gång påträffas till och med
björknäfver uti dem. Taket består af väldiga hällar
eller flata block, som på undra sidan äro släta, men
ojemna på den öfra. Mellanrummen mellan dessa äro
tätade på samma sätt som i väggarna. Golfvet är stun-
dom belagdt med mindre, flata stenar, men utgöres van-
ligen blott af jord.

På kammarens östra eller södra långvägg finnes en
öppning från hvilken en gång leder, som är bygd på
samma sätt som kammaren, endast med den skilnaden att
han är längre och smalare. Denna gång, åtminstone dess
inre del, är täckt med block, som likna takblocken, ehuru
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de äro mindre. Tid gångens inre mynning och yttre
änden af dess täckta del finnes ganska ofta en slags dörr-
ram, bestående af en tröskelsten och två smala dörrposter.

GÅNGGRIFT VID KARLEBY I VESTERGÖTLAND.

En gångrift öppnades 1872 vid Karleby kyrka nära
Falköping. Strax innanför tröskeln påträffades en flat,
nästan rektangulär kalkstenshall, hvilken var af samma
bredd som yttre dörröppningen och sannolikt tjenat som
dörr, ehuru den sedermera fallit ned. De svenska gång-
grifterna vexla mycket i storlek. Kammarens längd är
från 3,4 0 till 6,8 0 meter, dess bredd från 1,5 0 till
3 meter och dess höjd från 1 till 1,3 5 meter. Gån-
gen är ofta lika lång som kammaren, ej sällan längre.
Dess bredd är 0,6 0 till 1,20 meter och höjd 0,9 0 till
1,5 0 meter. I några gånggrifter i trakten af Falköping,
der de flesta stenåldersgrafvarna finnas, är kammaren från
9 till 12 meter. Den största gånggriften i Sverige ligger
vid Karleby kyrka. Kammaren i den samma täckes af
nio stora granitblock och är 16 meter lång* samt 2,10
meter bred; gången är 12 meter lång.

De fristående hallkistorna äro bildade af flata, upp-
rättstående stenar och äro fyrsidiga, ehuru de båda lång-
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sidorna ej alltid äro fullt jemnlöpande, hvarigenom kistan
varder smalare vid den ena änden än vid den andra.
De flesta hafva troligen täckts af en eller flera stenar,
ehuru dessa på många ställen för länge sedan blifvit för-
störda eller nedvräkta; ibland finnas de dock ännu kvar
på sina platser. Dessa hallkistor ligga nästan alltid i
norr och söder och omgifvas merendels af en kulle af
mer eller mindre stenblandad jord. Denna grafform har
sannolikt uppkommit genom utelemnande af gånggriftens
gång. Flera mellanformer hafva nämligen påträffats, hvilka
utvisa huru gången småningom förminskades, till dess han
endast kan spåras i kistans öppna, afsmalnande södra
ände. En sådan mellanform utgör en graf vid Tåmb
Nedregården nära Sköfde i Testergötland. Från den östra
sidan sträcker sig en kort gång, hvilken, i olikhet med
de vanliga gånggrifternas, går i fortsättning af grafvens
längdriktning och är nästan lika bred som sjelfva graf-
ven. Förbindelsen mellan denna och gången utgöres icke
af en öppning mellan dörrhällen och sidostenarne i gån-
gen, utan af ett nästan cirkelrundt hål i gafvelblocket af
45 centimeters genomskärning*. Sjelfva kistans längd
utom gången är 4 meter. I denna graf påträffades 1859
flera skelett, fem dolkar och spjutspetsar af flinta, två
flintpilar, två brynstenar af skiffer och en nål af ben.

Hallkistornas längd är vanligen 2,40 till 4 meter,
bredd 0,9 0 till 1,50 meter och höjd eller djup 0,7 5 till
1,50 meter. Några, i synnerhet i Testergötland, äro 5,80
till 9,20 meter långa. Den äldsta kända graf af detta
slag är en, som ligger på Stora Lundskullen i Härene
socken, Testergötland. Dess längd är 10 meter och bredd
2,4 0 meter. En ganska stor graf af detta slag är af-
bildad på sid. 421. Hon kallas liksom många andra
hallkistor af folket för "jättestugan" och ligger djupt in i
skogen vid Skottened i Södra Ryrs socken, Testergöt-
land, nära Tenersborg. Denna graf, som går i nordost
och sydvest, är 6,3 0 meter lång på östra sidan, som är
något, böjd, samt 6,10 meter på den vestra, nästan all-
deles raka sidan. Bredden är 2,2 5 meter vid nordöstra
gafveln, som utgöres af en flat sten, och 1,5 0 meter vid



GÅNGGRIFTEN VID KARLEBY, SEDD FRÅN SIDAN.

PLAN AF GÅNGGRIFTEN VID KARLEBY.

De med punkter utmärkta linierna beteckna läget af hällarna, som
täcka grafven.
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den sydvestra, som är öppen och mot hvilken kistan af-
smalnar. Stenames höjd är 1,5 0 till 1,8 0 meter. De
stå alla tätt intill hvarandra och äro skickligt ordnade
så, att hvar och en utan att rubba väggens jemnhet skju-
ter en smula framför den föregående, hvarigenom denna
stödes. Af täckstenarne, som ursprungligen sannolikt va-
rit fem eller sex, finnas endast två kvar samt ett stycke
af en tredje. Alla äro nu nedfallna i grafven. Tid syd-
vestra gafveln ligger en sten, som sannolikt tillhört taket
eller tjenat som dörr. Kistans botten tyckes vara ned-
sänkt omkring 60 cm. under marken och rund t omkring
grafven ligger en stenhög, öfver hvilken väggarna endast
höja sig några centimeter.

HÄLLKISTA VID SKOTTENED I SÖDRA RYRS SOCKEN,
VESTERGÖTLAND, 6,30 METER LÅNG.

I likhet med gånggrifterna sakna nästan alla hall-
kistor gafvelsten vid södra änden. Detta kan icke bero
på någon tillfällighet och är icke utan vigt, enär denna
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öppning vid södra änden sannolikt bör anses som en
kvarlefva af gånggrifternas ingång, som också vetter mot
söder. Ett annat förhållande, som bestyrker den åsigten,
att hallkistorna voro öppna vid södra änden, är att många
af dem blifva lägre och smalare mot denna ände. Ett
ytterligare minne af gånggrifternas ingång är den öpp-
ning, som ibland påträffas ungefär midt på hallkistans
östra långvägg. År 1875 undersöktes en hallkista vid
Herrljunga i Testergötland och i den samma fann man
en dylik, 2,40 meter bred öppning; grafvens längd var
ej mindre än 9 meter.

Någon gång äro de fristående hallkistorna icke helt
och hållet öppna vid södra änden, utan hafva blott en
ofvantill rundad, 75 cm. hög och 40 cm. bred öppning
vid denna ände. Utom de ofvan beskrifna hallkistorna
har man äfven funnit åtskilliga, som äro alldeles täckta
af jord eller sten och som tydligen tillhöra stenåldern.
_De äro vanligen bildade af upprättstående stenhällar och
täckta af andra hällar på samma sätt som de förut be-
skrifna stenkistorna, men de äro vanligen mindre, 1,80
till 3 meter långa, och slutna på alla fyra sidorna. Stun-
dom finnes dock i södra gafveländen en sådan öppning
som den ofvan omtalade. En af de märkligaste grafvama
af detta slag är en, som ligger nära gånggrifterna vid
Karleby i nejden af Falköping och som undersöktes 1874.
Under ett stort, men icke särdeles högt stenröse påträffa-
des en af kalkstenshällar bildad graf, som var delad i en
stor kammare och två smärre rum utanför denna. Taket
hade äfven bestått af dylika hällar, som varit i jemnhöjd
med den omgifvande marken. I skiljeväggen mellan den
egentliga grafven och det innersta af de två yttre rum-
men fann man en rundad, 60 cm. bred öppning. På
yttre sidan var denna öppning tillsluten med ett slags
dörr, som bestod af en mindre häll, hvilken kvarhölls på
sin plats af en kullersten. Äfven i skiljeväggen mellan
den yttre och inre förstugan fans en 80 cm. bred, med
en större sten tillsluten öppning, som dock satt upptill.
Den stora grafkammarens längd var i midten 3,5 5 meter,
dess bredd 2 meter och dess höjd 1,80 meter. I den
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samma påträffades öfver sextio skelett och vid deras sida
ett stort antal dolkar, spjutspetsar, pilspetsar och andra
arbeten af flinta, utvisande att grafven tillhörde en tid,
då stenredskap ännu nyttjades. Det var för den skull
af så mycket större betydelse, att man bland skeletten i
grafvens nedersta del påträffade ett par perlor af brons
och en spjutspets af samma metall, hvilka utvisa att
bronsåldern börjat i Testergötland vid den tid, grafven
begagnades. Detta är icke det enda fall, då både sten-
saker och bronsföremål, som antagligen tillhöra bronsål-
derns tidigare del, blifvit påträffade i dylika grafvar.

STENDÖS MED SKÅLFORMIGA FÖRDJUPNINGAR I TAKHÄLLEN
VID FASMORUP I SKÅNE.

Tissa märken på takhällarna tyckas utvisa att offer
till de döde varit gängse. På några stendösars och gång-
grifters täckstenar finnas nämligen skålformiga fördjup-
ningar af ungefär 5 centimeters vidd. Det är sannolikt,
att offer under en eller annan form voro brukliga under
stenåldern. En sådan graf med skålformiga fördjupningar
finnes vid Fasmorup i Skåne och en afbildning af den
samma synes" här ofvan. En annan dylik graf ligger vid
Tanums kyrka i Bohuslän.

Man har ofta påträffat stensaker, hvilka tydligen
blifvit med en viss omsorg nedlagda, ehuru de icke kunna
anses utgöra graffynd. Ti anföra några exempel: Tid
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Ryssvik i Urshults socken, södra Småland, hittades 1821
femton stora och väl slipade flintyxor, som lågo i en
halfcirkel. År 1863 gjordes ett dylikt, ehuru mindre
fynd vid Bro i Gellersta socken, Närike, der fem stora,
väl slipade yxor påträffades liggande i rad på stranden
af den till en del torrlagda Mosjön. Tid Knem i Tanums

Flintyxa med märke

eskån?afliet

socken i Bohuslän hittades 1843 sju sågar,
en spjutspets och en skrapa, alla af flinta,
liggande bredvid hvarandra under en sten-
häll. Tid Skärstad i Bro socken, Bo-
huslän, påträffades 1843 under en sten-
häll tio flintsågar af samma form. Äfven
i Skee socken i Bohuslän fann man i jor-
den för några år sedan tio dylika sågar,
som voro insvepta i näfver. Liknande
fynd hafva gjorts i torfmossarne. Så hit-
tades 1863 i en torfmosse nära Halmstad
tjugu flintsågar, som voro nedlagda tätt
bredvid hvarandra.

Rikast på fornsaker från stenåldern
är Skåne. Dernäst komma Testergötland,
Bleking, Halland, Bohuslän, Dalsland och
sydvestra delen af Tarmland. På slätten
kring Falköping finnes ännu, trots tusen-
årig odling, ett större antal grafvar från
stenåldern an annanstädes. Rika på min-
nen från derma tid äro ock vissa delar af
Småland, i synnerhet de vestra trakterna

och den del af det inre, som ligger kring de stora sjöar
och vattendrag, hvilka stå i förbindelse med hafvet ge-
nom de halländska och blekingska alfvarna.

SÅG AF FLINTA. BOHUSLÄN, f.
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Desto märkligare är det derför, att icke en enda
graf från stenåldern påträffats på den östra kusten och
att äfven de lösa fornsakerna från denna tid, hvilka före-
komma så talrikt i de vestra kusttrakterna, mycket sällan
hittas i de östra, norr om Kalmarsund, samt att både
grafvar och fornsaker från stenåldern äro mycket säll-
synta på Gotland och Öland, hvilka äro så rika på min-
nen från hedna tidens senare skeden. Särskildt förtjenar
det uppmärksammas, att de olika fornsaks- och graf-for-
merna icke äro likformigt fördelade inom den del af
Sverige, som beboddes under stenåldern. De hittills i
Sverige anträffade stensakerna af den äldsta stenålderns
typer hafva nästan alla hittats i Skåne och i detta land-
skap har man äfven funnit ett jemförelsevis stort antal
flintyxor, hörande till en yngre tid af perioden, hvilka i
landet norr om Skåne äro mera sällsynta.

OSLIPAD FLINTYXA, ÄLDRE FORM. |.

Allt detta synes utvisa, att Skåne icke blott varit
den tätast, utan äfven en af de tidigast bebygda delarne
af halfön. Ännu mera anmärkningsvärd är fördelningen
af de olika grafformerna. Dessa äro, som nämts: 1)
Stendösar, 2) gånggrifter, 3) fristående hallkistor och 4)
stenkistor, täckta med stenrösen eller jordhögar, hvilka
sistnämda tillhöra stenålderns slut och äfven under brons-
ålderns första tid voro i bruk. Nu finnas stendösar blott
i Skåne, Halland, Bohuslän och på Öland, der likvisst
hittills endast fyra påträffats, hvilka allesammans ligga
tätt bredvid hvarandra. Med undantag af denna enstaka
belägna grupp finnas således stendösarna, d. v. s. den
äldsta nu kända grafformen, endast i Skåne och på vest-
kusten. Den nordligaste i Sverige ligger vid Massle-
berg i Skee socken, Bohuslän. I Norge känner man



426 MIDNATTSSOLENS LAND.

endast en, hvilken icke ligger långt från Bohuslänska
gränsen.

De till åldern närmaste grafvarna, gånggrifterna, före-
komma ganska talrikt i Skåne, men i synnerhet i Skara-
borgs län i Testergötland; några finnas äfven i Bohuslän.
Af de 140 gånggrifter, som hittills äro kända i Sverige,
äro mera än 110 belägna i Skaraborgs län ock de flesta
af dessa i trakten af Falköping. Från den del af Tester-
götland, som hör till Elfsborgs län, har man endast reda
på två grafvar med tydlig gång och dessa afvika betyd-
ligt från de egentliga gånggrifterna. Hallkistorna, hvilka
synas vara de yngsta grafvarna från stenåldern, hafva en
mycket större utbredning än de äldre formerna. Fristå-
ende hallkistor förekomma ganska talrikt i Testergötland,
särskildt i Elfsborgs län, i Bohuslän, Dal och sydvestra
delen af Tarmland. De af ett stenröse eller en jordhög
täckta stenkistorna, som tillhöra stenåldern, finnas i nä-
stan alla de landskap, der de äldre grafformerna träffas;
de förekomma äfven i Bleking, Småland, sydvestra Öster-
götland och på Gotland, d. v. s. i trakter, der de äldre
formerna icke anträffats. Det bör anmärkas, att stendö-
sarna alltid förekomma i närheten af hafvet och detta
sällan mera än 10 kilometer från kusten. De öfriga sla-
gen af grafvar från stenåldern träffas visserligen, såsom
förut anmärkts, ofta mi landet, men de ligga nästan all-
tid i närheten af en sjö eller flod, som står i förbindelse
med hafvet och som ännu är eller förr varit betydande.

Allt detta bevisar tydligt, att Skåne och vestra ku-
sten först togos i besittning af Sveriges äldsta bebyggare,
att befolkningen sedermera småningom utbredde sig mot
norr och nordost och inträngde i det inre, i det den följde
flodernas och de stora sjöarnas stränder eller Östersjöns
kust, och att de östra delarna af landet — Småland och
Östergötland — liksom äfven Gotland först mot stenål-
derns slut erhöllo en nämnvärd befolkning. Huru liten
betydelse bosättningen på östra kusten hade i jemförelse
med den i de vestra landskapen ses tydligt i Söderman-
land, der minnena från stenåldern äro mycket sällsyntare
i den del, som ligger vid Östersjön, än i den sydvestra
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delen i trakten af Tingåker. Förklaringen är troligen
den, att en gren af befolkningen sträckte sig från den
vigtiga bygden i Testergötlands norra del genom Närike
till vestra Södermanland. Det är af det föregående tyd-
ligt, att det folk, som lemnat efter sig dessa fornminnen,
måste hafva kommit från söder eller snarare sydvest,
d. v. s. från Danmark. Denna flyttning från sydvest är
desto märkligare, som riktningen från sydost och trak-
terna öster ut under de följande tiderna ända till de se-
naste århundradena varit af så betydande vigt för landet.
Då man kommer i håg, hvilken roll Öland och Gotland
spelade under jernåldern, förtjenar det särskild uppmärk-
samhet, att minnena från stenåldern äro så sällsynta på
dessa öar.

Utom de redan omnämda minnena från stenåldern,
hvilka endast påträffats i södra och mellersta Sverige, har
man i norra delen af landet funnit åtskilliga fornsaker af
polerad sten, vanligen skiffer, hvilka visat sig icke till-
höra södra Skandinaviens stenålder eller samma folk, som
bygt stendösarna och gånggrifterna. Dessa fornsaker,
hvilka kallas "arktiska", hafva till största delen påträffats
i Norrland och Lappland, der stensaker af sydskandina-
viska typer äro mycket sällsynta. Att de sistnämda här-
röra från ett annat folk än de arktiska bevisas af det
sakförhållandet, att de båda slagen stensaker aldrig blifvit
funna tillsammans, liksom deraf att de arktiska fornsa-
kerna visa stor likhet med dem, som hittats i Finland
och andra af lappar, finnar och närslägtade folk bebodda,
nordliga land, i hvilka stensaker af samma former och
samma ämne som de sydskandinaviska äro nästan okända,

Några få gånger har man i Svealand *), söder om
Dalarne, och i Götaland hittat de för den arktiska sten-
åldern egendomliga spjutspetsarne och knifvarne af skiffer,
och det är för närvarande svårt att förklara detta för-
hållande, så framt man icke får antaga att lapparna en

*) I Svealand, utom Dalarne, hafva mera än 2,300 sydskandinaviska
stensaker hittats, men blott tolf spjutspetsar och knifvar af skiffer. Från
Götaland, der mera än 44,000 fornsaker påträffats, känner man blott fem
spjutspetsar af skiffer.



gång, om än i mindre antal, bodde söder om Dalälfven
eller att skiffersakerna nyttjades af den sydskandinaviska
stenåldersbefolkningen, som fått dem från sina nordliga
grannar. Då det således synes sannolikt, att man på den
skandinaviska halfön funnit lemningar af två olika folk,
som derstädes bott under sin stenålder, blir det en vigtig
fråga, i hvad tidsförhållande den arktiska stenåldern står
till södra Skandinaviens. Började den förra tidigare eller
senare än den andra? *)

Under senare delen af stenåldern i Skandinavien
hade betydliga framsteg i åkerbruk och boskapsskötsel
egt rum, ehuru jagt och fiske ännu utgjorde högst vigtiga
näringsgrenar.

Kännedomen om bronsen kom utan tvifvel till den
-kandinaviska halföns befolkning* från söder och sydost.

GENOMSKÄRNING AF EN GRAFHÖG VID DÖMMESTORP
I SÖDRA HALLAND.

Ofvanstående teckning visar genomskärningen af en
stor grafhög från bronsåldern vid Dömmestorp i södra
Halland, hvilken för några år sedan med mycken omsorg-
undersöktes. Midt på högens botten, vid a, var en stor,
2 meter lång stenkista uppförd, som innehöll lemningar
efter ett obrändt lik. På tre andra ställen högre upp i
samma hög och nära kanten furmos tre mindre stenkistor,

*) Det är intet tvifvel om, att icke stenåldern i Skandinavien om-
fattade en lång tidrymd. Detta bevisas såväl af den stora mängd graf-
var, redskap, verktyg, m. m. som påträffats, som ock deraf att dessa ut-
visa ett småningom skeende framåtskridande hos folket. Denna tid öfver-
gick dock omärkligt i bronsåldern, ty äfven sedan bruket af metaller blif-
vit kändt. användes stensaker under en betydlig tidrymd.

42S MIDNATTSSOLENS LAND.
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af endast 30 till 60 centimeters längd, som voro fylda
med brända ben. På ett ställe bredvid kistan i toppen
hade ett lerkärl med brända ben blifvit nedsatt och vid
kistan b fans en flat sten som täckte en grop, hvilken
äfven innehöll brända ben. Den stora kistan och kistan
i högens topp samt en af de andra små kistorna inne-
höllo utom ben fornsaker från bronsåldern och det lider
intet tvifvel, att icke de andra tre äfven tillhöra samma
tid. Det är tydligt, att den stora kistan med de obrända
benen på högens botten måste vara äldre än de andra,
emedan man eljes icke kunnat bygga den samma utan att
rubba de mindre.

Nästan hvarje hög från bronsåldern, i hvilken man
funnit en graf med obrända ben, har äfven inneslutit
grafvar med brända ben, men den förra har alltid vari
närmare botten än de senare. Det följer således häraf,
att grafvar från bronsåldern med obrända lik måste vara
äldre än grafvarna med brända ben. Till bestyrkande
häraf må tilläggas, att flera grafvar med obrända ben,
hvilka måste hänföras till bronsålderns tidigare del, i hög-
grad likna dem, som förskrifva sig från den närmast före-
gående tiden af stenåldern, och att de grafvar, som höra
till bronsålderns slut, utvecklat sig ur dem som höra till
denna periods början. Häraf följer, att de svenska graf-
varaas form företer en oafbruten utvecklingskedja, hvars
början utgöres af stenålderns stora grafkammare och hvars
slut är det oansenliga förvaringsrummet för en handfull
brända ben. De äldsta kända grafvar från bronsåldern
i Sverige äro stenkistor, inneslutande flera skelett. De
aftaga småningom i storlek tills de endast blifva ungefär
2 meter långa eller just lagom stora att rymma ett lik.
Dessa stenkistor af vanlig manslängd äro värda uppmärk-
samhet, enär de bilda öfvergången till de små kistorna,
som innehålla brända ben. Några af dem, hvilka varit
af en för obrända lik beräknad storlek, hafva nämligen
endast innehållit en liten hög brända ben och tillhöra
synbarligen den tid, då likbränningen började att vinna
insteg.
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Många af dessa stenkistor äro nätt och jemt så stora
att de kunna rymma en lerkruka, i hvilken benen för-

varas. Understundom fin-
nas icke några kistor utan
endast lerkärl med aska,
en liten, bronsknif eller en
bit af en bronssåg ellei
dylikt. Slutligen har man
exempel på, att benen helt
enkelt nedlagts i en grop
i högen samt täckts med
en flat sten. Af spår i

LERKÄRL. HALLAND. £.

grafvarna från denna tid är det sannolikt, att i Skandi-
navien trälar ibland begrofvos med sina herrar. Af bo-
hag och husgerådssaker har intet bibehållit sig undanta-
gandes kärl af bränd lera, brons och guld samt någon
gång af trä, hvilka sistnämda naturligtvis voro mycket
allmänna, men endast sällan kunnat motstå tidens tand.
Lerkärlen äro af många olika former, men ofta hvad si-

LERKÄRL. HALLAND. £. LERKÄRL. SKÅNE. |.

raternas prydlighet och godsets renhet beträffar under-
lägsna kärlen från stenålderns senare del.

I två grafvar, hvilka med säkerhet tillhöra ifråga-
varande tid, har man funnit runda askar af tunt trä med
lock, nästan alldeles lika dem som ännu begagnas. De
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flesta bronskärlen hafva den form, som afbildningen här
nedan utvisar, och ej sällan hittas tillsammans med dem
ett slags bronskupor, hvilka antingen äro försedda med
två öglor liksom kärlen eller med hjulformiga knappar,
på hvilka de remmar, som förenade kärlet och kupan,
voro fästa. Den senare är alltid så mycket mindre, att

KUPA AF BRONS.

HÄNGKÄRL AF BRONS. VESTERGÖTLAND. f.

hon tydligen icke suttit omedelbart på kärlet utan något
ofvanför detsamma. Hvartill dessa kärl användes, är
ännu okändt.

De i Bleking funna guldkärlen hafva troligen nytt-
jats som dryckeskärl. De äro mycket tunna, prydda med
sirater i upphöjdt arbete och förskrifva sig sannolikt från
senare delen af bronsåldern.
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Tid Kivik i Skåne ligger ett stort stenkummel, i
hvars midt man funnit en stor stenkista. Denna är 4,15
meter lång, 0,9 0 meter bred och 1,2 0 meter hög*. På

insidan af hällarna, af
hvilka en här nedan af-
bildas, äro figurer inhac-
kade. Betydelsen af dessa
är dock ännu omtvistad.
Grafven förskrifver sig
säkerligen från bronsål-
derns tidigare del.

Flerstädes på häll-
ristningarna ser man hä-
star och oxar, och i graf-GULDSKÅL. BLEKING. £.

varna har man påträffat lemningar af hudar, yllekläder,
svärd- och dolk-slidor af skinn, arbeten af horn m. m.
Att hästen användes till ridt ses af en hällristning vid
Tegneby i Tanums socken, Bohuslän (sid. 433). Tagnar
användes äfven, såsom utvisas af en af Kiviksgrafvens
väggstenar,

EN AF KIVIKSGRAFVENS VÄGGSTENAR.
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På en hällristning vid Tegneby i Bohuslän ser man
en man, som går och plöjer. Plogen är af det allra enk-
laste slag och dragés af två djur, sannolikt oxar eller tju-
rar. Denna teckning är högst märklig* såsom ett af de
äldsta bevis för åkerbruk, man funnit i Skandinavien. An-
dra minnen deraf äro de enkla skaror af brons, hvilka
hittats i Östergötland. Säden sönderkrossades troligen i
handkvarn.

Kläder och prydnader.
På hällristningarna ses ofta menniskofigurer, som

stundom äro i nästan naturlig storlek, men ingen af dem
gifver någon föreställning om bronsålderns klädedrägt.

RYTTARE, FRAMSTÄLDA Å EN HÄLLRISTNING VID TEGNEBY
I TANUMS SOCKEN, BOHUSLÄN. fa

På senare åren hafva emellertid några graffynd gjorts,
som på det mest oväntade sätt lärt oss känna, huru fol-
ket klädde sig under nämda tid. Det märkligaste af
dessa fynd gjordes i en stor grafkög vid Dömmestorp i
södra Halland, hvilken inneslöt en ungefår 1 meter lång
kista af omsorgsfullt hopfogade stenar. Då täckstenarne
borttagits, befans kistan vara alldeles fri från sand och
jord, så att innehållet kunde lätt undersökas. På bottnen
lågo några brända benbitar, öfver hvilka ett slags ylle-
schal var bredd. Denna sträckte sig öfver hela kistan
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och var lagd i veck; i ett af dessa låg en bronsdolk,
som var instucken i en väl gjord och fullkomligt bibe-
hållen läderslida med doppsko af brons. Schalen var
ungefär 1,50 meter lång och 0,6 0 meter bred. Färgen
är nu brun, men vid hvardera änden fans en omkring-
-10 cm. bred, ljusgul kant. Olyckligtvis var tyget så an-
gripet, att man endast kunde tillvarataga stycken deraf,
hvilka nu förvaras i svenska statens historiska museum i
Stockholm.

Af danska graffynd veta vi, att kvinnodrägten under
bronsåldern bestod af samma två hufvuddelar som än i
dag bland landtbefolkningen, men om de manskläder som
påträffats i danska grafhögar få anses som prof på den
vanliga drägten, så visa de en stor olikhet med förhållan-
dena ej blott nu utan äfven med klädseln under den ti-
digare delen af den historiska tiden. Särskildt märklig
är frånvaron af byxor, hvilka plagg allmänt begagnades
af alla germanska folk, men deremot icke af de keltiska
stammarna och folken i södra Europa,

Många sysaker, såsom nålar, sylar, små tänger och
tunna knifvar hafva hittats i grafvarna från bronsåldern.

ARMRING AF BRONS.
SKÅNE. 4-.

De äro nästan ständigt af
brons; dock har man funnit
ett par tänger och en syl af
guld. Sylarne voro naturligt-
vis insatta i skaft och några
sådana skaft af brons, ben och
bernsten finnas ännu kvar.
Nålarna likna dem från sten-
åldern och äro af brons eller
ben. De förekomma dock icke

i så stort antal som sylarne, hvilket antagligen beror
deraf, att de senare användes till att sy i läder och skinn
och synålarna att sy i ylletyg, som icke brukades så all-
mänt och var mycket dyrbart.

Knifvarne från senare delen af bronsåldern användes
sannolikt vid sömnad af skinnkläder på det sätt, att man
med dem skar lädret och de fina remmar eller trådar af
skinn, med hvilka inan skulle sy; med sylen borrades



BRONSÅLDERNS PRYDNADER. 435

SPIRALRING AF BRONS. SKÅNE. |.

häl och mcd tången drogs tråden genom hålet. Troligen
användes sylarne och knifvarne äfven för andra ändamål.

DIADEM AF BRONS. SKÅNE. £.

Stenålderns enkla prydnader efterträddes under brons-
åldern af präktiga och omvexlande, hvilka hufvudsakligen

HALSRING AF BRONS. SÖDERMANLAND, i-
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voro af guld och brons. Kammarne förfärdigades af brons
eller hora. I allmänhet äro smyckena från bronsålderns
äldre del utmärkta genom sina vackra mönster, under
det att de, som förskrifva sig från den yngre delen, äro
de förra betydligt underlägsna. Det samma är förhållan-
det vid jemförelsen mellan smycken från jernåldems förra
och senare delar.

SPÄNNE AF BRONS. VESTERGÖTLAND. £.

Tapnen voro under bronsåldern till stor del de
samma som under stenåldern, d. v. s. dolkar, yxor, spjut,
pil och båge samt antagligen äfven klubbor och slungor.
Det förnämsta skyddsvapnet var skölden. Utom dessa
vapen furmos äfven svärd och, ehuru mera sällan, hjel-
mar. I sammanhang* ined vapnen må äfven nämnas de

Knapp af brons.
Vestergötland. £.

Spiralfingerrmg af dubbel
guldtråd. Skåne. f.Kam af brons. Vestergötland. £.



HÄLLRISTNING VID TEGNEBY I TANUMS SOCKEN, BOHUSLÄN.
HÖJDEN 7,7 0 METER, BREDDEN 4,7 5 METER.





präktiga stridslurar af brons, som man på flera ställen
hittat. Sköldarne voro i allmänhet förfärdigade af trä
eller läder och tyckas hafva varit prydda med en rund
bronsplåt, som i midten hade en utstående spets. Stun-
dom voro de helt och hållet af brons. I Sverige hafva
öfver 500 svärd och dolkar af brons påträffats. I trak-
ten af Eskilstuna har man funnit präktiga bronsyxor,
hvilka dock icke äro massiva, utan endast bestå af en
tunn bronsskorpa, som är gjuten öfver en ännu inuti
kvarvarande lerkärna. De kunna således icke hafva va-
rit afsedda för stridsbruk, utan endast och allenast till pryd-
nader. Det är ofta så väl med afseende på sten- som
brons-åldersyxorna svårt att skilja mellan dem som an-
vändts som stridsvapen och dem som begagnats som verktyg.

GULDBAND, PRYDNAD FÖR HUFVUDET. SKÅNE. |.

Afbildningen på sidan 441 framställer fartyg på
hällristningar i Bohuslän. En dylik ristning vid Tegnebv
i Tanums socken i nämda landskap är mycket stor och
mäter icke mindre än 7,7 0 meter i höjd och 4,75 meter
i bredd. De anses alla förskrifva sig från bronsåldern
och detta af följande skäl: 1. Olikheten mellan dem och
föremålens former på runstenarne från jernåldern. 2. De
äro helt och hållet fördjupade, hvilket icke är fallet med
runstenames bilder, på hvilka endast ytterlinierna äro
framstälda. 3. Svärdens olika form. 4. Fartygens olika
form. Fartygen från bronsåldern hafva förstäf och bak-
stam af olika form, men jernålderns fartyg äro lika i
båda ändar. 5. Frånvaron af runor. Man vet, att
runorna voro kända under jernålderns tidigare skeden,

4ö9BRONSYXOR ANVÄNDA SOM PRYDNADER.
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men man har icke funnit sådana på någon hällristning.
6. Olikheten med afseende på de religiöst symboliska
tecknen, "hjulet" och "hakkorset". Båda dessa tecken hafva
utan tvifvel begagnats som religiösa symboler, ehuru un-
der olika tider. Under bronsåldern användes endast "hju-
let", medan "hakkorset" först begagnades under jernåldern.
Allt detta bevisar, att hällristningarna måste vara äldre
än jernåldern. Det återstår derför endast att undersöka,
huruvida de tillhöra bronsåldern eller den näst föregå-
ende tiden.

HALSRING AF BRONS MED TRE HÄNGPRYDNADER. SKÅNE. |.

De på hällristningarna så ofta förekommande svär-
den bevisa, att ristningarne icke kunna vara gjorda under
stenåldern, emedan svärdet då var okändt. De flesta af
de i Sverige för närvarande kända hällristningarna före-
komma i norra Bohuslän, Östergötland och sydöstra Skåne.
De finnas äfven, ehuru sparsammare i Bleking, på Dal, i
Tarmland och Upland. Från Ångermanland och Jämtland
känner man äfven ett par, af hvilka den ena möjligtvis
tillhör samma tid som de sydligare landskapens. I Norge
har man på senare åren påträffat en ganska stor mängd
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fornminnen af detta slag, särskildt i den delen, som grän-
sar till Bohuslän. Stora olikheter kunna emellertid upp-
visas mellan hällristningarna i olika delar af den skan-
dinaviska halfön. De bohuslänska framställa till dömes
ofta menniskor och djur, hvilket deremot sällan är för-
hållandet i andra landskap. I Östergötland äro svärd och
sköldar, utan att de bäras af män, icke sällan afbildade,
något som knappast någonsin förekommer i Bohuslän.
Fartyg ses på de flesta hällristningar, men deras form är
icke den samma i olika landskap. Nästan öfverallt träffas
emellertid de hjulformiga symbolerna, de små skålformiga
fördjupningarna, sandalerna och andra bilder. Ristningarna
äro alltid uthuggna på de af glacialperiodens is slätslipade
klipporna.

FARTYG Å BOHUSLÄNSKA HÄLLRISTNINGAR, fa

Under senare delen af bronsåldern infördes i Skan
dinavien bruket att bränna de döde, men under den tidi-
gare delen begrofvos liken obrända.

Grafvarna från bronsåldern äro i allmänhet täckta
med en hög* af sand och jord eller sten samt innehålla
ofta flera grafplatser. Som en mängd stenkummel icke
tillhöra bronsåldern utan andra delar af hedna tiden, är
det ofta omöjligt att utan kännedom om innehållet afgöra,
från hvilken tid en hög* förskrifver sig*.

Grafvarna ligga vanligen på en höjd med fri utsigt
öfver hafvet eller något annat stort vatten. Särskildt äro
stenkumlen från denna tid belägna på höga berg.

Att döma af de kända fynden voro under stenåldern
knappast mera än Götaland och A-issa delar af södra Svea-
land bebodda. Före bronsålderns slut hade landet norr
om Mälaren och möjligen äfven något norr om Dalälfven
blifvit bebygdt. Ehuru Norrlands bebyggande af andra
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folk än lappar sannolikt icke egde rum förr än under
jernåldern, hafva två fynd gjorts i Medelpad, hvilka tyd-
ligen tillhöra bronsåldern. Det ena är ett utomordentligt
väl bibehållet svärd, hittadt i Njurunda och det andra en
skaftcelt, funnen i Timrå. I Finland, der fornsakerna
från bronsåldern äro mycket sällsynta, har ett svärd af

HÄLLRISTNING VID BACKA I BRASTADS
SOCKEN, BOHUSLÄN, fa.

brons blifvit funnet
i Storkyro socken
icke långt från Tasa.
Ock på norska ku-
sten träffas bronsva-
pen ännu längre mot
norr, ända till Nor-
dre Trondhjems och
Tromsö amt.

Såsom minnen
från denna tid må-
ste man ock anse de
få stensaker af syd-
skandinaviska typer,
som anträffats norr
om Mälaren, någon
gång till och med så
nordligt som vid
Skellefteå. Utom
dessa spår af en i
dessa nordliga trak-
ter boende och med
södra Sveriges brons-
åldersfolk beslägtad
befolkning har nian
i Lappland funnit
ett märkligt minne
af ett annat folks
bronsålder, nämligen
en hålcelt. Den
skiljer sig alldeles

från de öfriga i Skandinavien funna, men öfverensstämmer
fullkomligt med dem, som påträffats i Ryssland och Sibirien.
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Innan jag afslutar denna öfversigt af sten- och brons-
åldern bör jag* tillägga, att fornminnena från stenåldern
äro lika i alla tre de skandinaviska rikena och i norra
Tyskland, hvilket otvetydigt bevisar, att de härröra från
stambeslägtade folk. Några fynd från denna tid hafva
gjorts så långt upp som vid Saltenfjorden på 67° n. lat.
och till och med på Senjen på 69° 20', men så väl i
norra Sverige som nordliga Norge har man mycket sällan
hittat stenålderssaker och endast i enstaka exemplar. I
nämda delar af de båda landen hafva icke några grafvar
från stenåldern påträffats.

STENKUMMEL PÅ BOHUSLÄNS KUST.

Det är egentligen i den södra delen af den Skandina-
viska halfön och i Danmark som minnena från stenåldern
anträffats i stort antal. I Norge förekomma de vanligast
vid Kristiania- och Trondhjems-fjordarne samt i Lister-
och Jaederens-trakterna. Några hafva påträffats mi landet.
Skiffersaker har man endast funnit i norra delen.

Stenåldern varade utan tvifvel längre i de skandi-
naviska landen än i det öfriga Europa, och de nordiska
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folken nådde under denna tid en långt högre grad af ut-
veckling än de öfriga europeiska stenåldersfolken, hvil-
ket ådagalägges af de nordiska stensakernas vackrare
mönster och arbetets större fulländning.

Bronsålderssakerna bestå af en blandning af 90 proc.
koppar och 10 proc. tenn. De äro mestadels gjutna och de-
ras sirater äro dels graverade, dels inslagna med stämplar
efter gjutningen. Fynd från denna ålder hafva i Norge
gjorts ända vid 66° n. lat., ehuru så högt upp sparsamt.
Allmännast förekomma bronssakerna i Ja_.derens- och Sta-
vanger-trakten samt i långt större antal vid kusten än
inåt landet. I likhet med minnena från stenåldern äro
de talrikast i södra delen af halfön och i Danmark. I
Norge hafva hittills icke brända och obrända lik påträf-
fats i samma grafhög.

Först under de två senare perioderna af jernåldern
visar Norge en befolkning, som i antal närmar sig de
två andra skandinaviska rikenas. De saker från den ti-
digare jernåldern, som i Norge hittats, hafva påträffats i
grafvarna, medan deremot de anträffade sakerna från
nämda ålders två senare perioder måste vara nedgräfda
skatter, alldenstund de ofta äro af guld.

Mer eller mindre vidlyftiga försök hafva gjorts att
tolka de skandinaviska hällristningarnas betydelse, men
utan att leda till några säkra resultat. Några skandina-
viske fornforskare hafva påstått, att vissa bilder hafva en
symbolisk betydelse, hvilket nog utan tvifvel är fallet.
Så till dömes skulle de skålformiga fördjupningarna be-
tyda en dryck eller vätska, en bugtig linie bölja o. s. v.
En grupp af ett skepp, ett bi och en dylik bugtig linie
skulle uttrycka begreppet mjödhorn genom dess bildliga
omskrifning "biböljans fhoningsdryckens) skepp". En liten
skål med en bredvidstående spjutspets skulle vara likbe-
tydande med blod eller "spjutets dryck".

Ehuru vi icke kunna lära oss att fullständigt tolka
hällristningarna, äro de dock icke alldeles obegripliga för
en skarpsinnig* betraktare. De berätta åtskilligt om fred-
liga sysselsättningar och krigiska idrotter till lands ock
sjös; de förtälja om åkerbruk och boskapsskötsel, om ha-
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stars bruk till åkning och ridt, om fartyg och skeppsfart
i så väl handels- som krigs-ändamål och visa att befolk-
ningen redan under denna aflägsna tid företog dessa resor
till främmande land som sedermera under vikingaåldern
nådde sin höjdpunkt i de beryktade härfärderna.
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30 KAPITLET.
Äldre, midten af och yngre jernåldern. — Fynd af främmande mynt. —

Handelsförbindelser med romarne. — Talrika grafvar från jernåldern.
— Märkliga fynd från jernåldern. — Vackra föremål och prydnader
af brons, silfver och guld. — En nordisk höfdings drägt, — Glassa-
kernas värde. — Bautastenar. — Runorna. — Äldre och yngre runor.

) v^ W... .-^

** (al omfattar den förhistoriska tid, under hvilken
g\ 5 Sveriges och Norges invånare först blefvo bekanta
x&/ med jern, silfver, bly, glas, elfenben, präglade ut-

ländska mynt, med konsten att löda och förgylla
metaller o. s. v. samt med det vigtigaste af allt, med kon-
rsten att skrifva med bokstäfver, de s. k. runorna.
j Genom tillhjelp af en stor mängd främmande mynt,

3 som finnas bland de skandinaviska fornsakerna från jern-
åldern, och genom jeinförande af grafvarna och öfriga
kvarlefvor från denna tid är det möjligt att urskilja åt-
minstone hvad som hör till början, midten och slutet af
den samma. 1) Början af jernåldern, eller den så kallade
äldre jernåldern, omfattar i Skandinavien tiden ungefär
från Kristi födelse till omkring 450, 2) Midten af jern-
åldern tiden från ungefär 450 till 700 samt 3) Slutet
af jernåldern, eller den så kallade yngre jernåldern, tiden
från ungefär 700 till senare hälften af elfte århundradet.

En stor mängd mynt, brons- och glas-kärl, vapen
m. m. ja, till och med romerska konstsaker bevisa att
svenskarne under yngre jernåldern haft ganska vidsträckta
handelsförbindelser antingen omedelbart med romarne sjelfve
eller med något folk, som stod i affärsberöring med de
sistnämda. Ett bland de märkligaste fynden af romerska
arbeten gjordes 1818 vid Fycklinge *) i närheten af Te-

*) I Björksta socken. Ö. a.
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sterås. Der fann man nämligen i en grafhög en stor
bronsvas, som innehöll brända ben och några bitar smält
glas, och på denna A"as fans en inskrift, som angifver att
han helgats åt Apollo Grannus af Ammilius Constans,
föreståndare för gudens tempel. Detta präktiga kärl är
omkring 45 cm. högt och siraterna vid öfre kanten äro
inlagda med silfver. På Gotland hafva romerska brons-
karl, ehuru utan inskrifter, ofta blifvit funna.

ROMERSK BRONSVAS, FUNNEN I EN GRAFHÖG I TRAKTEN
AF VESTERÅS, VESTMANLAND. i.

I Norge hafva en stor mängd gamla grafhögar från
jernåldern påträffats och i dessa hafva ett stort antal
märkliga saker hittats, bland annat ett guldsmycke i fili-
granarbete af sådant smakfullt och öfverlägset utfördt
mönster, att det tvifvels utan är det vackraste arbete af
detta slag som ännu påträffats i någon skandinavisk graf-
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hög. Guldet är dessutom nästan rent (23 karat). I
Hovins annex i närheten af Trögstads jernvägsstation i
Smålenenes amt ligger den så kallade Raknehaugen, som
sannolikt är den största grafhögen i de skandinaviska ri-
kena. Han mäter 18 meter i höjd och 90 meter i ge-
nomskärning vid foten.

Med tillhjelp af de talrika fynden från äldre jern-
åldern i norden kan man erhålla en ganska fullständig
inblick i det skandinaviska lefnadssättet och bildningen
under de århundraden, då hedendom och kristendom käm-
pade om herraväldet i den romerska verlden och då de
germanska folkens anfall vid rikets gränser blefvo allt
tätare och våldsammare tills de ändade med "barbaremes"
seger, Romas undergång och den gamla bildningens sken-
bara tillintetgörelse.

Af teckningen på nästa sida kan man få en före-
ställning om det sätt, hvarpå en nordisk höfding upp-
trädde för omkring 1500 år sedan. Bilden är icke ett
foster af inbillningen, utan kan med allt skäl anses vara
historiskt trogen. Kläder, vvapen och prydnader äro näm-
ligen noggrant tecknade efter sådana som man funnit i
danska torfmossar vid Torsbjerg och Nydam i Söndre-
Jylland. Torfven har på det underbaraste sätt bevarat
de ömtåligaste och i allmänhet lättast förgängliga ämnen,
så att vi kunna få se kläder, träarbeten och dylikt
från äldre jernåldern i nästan oskadadt tillstånd. I klä-
derna, som äro af ylle, är väfnaden finare än den under
bronsåldern brukliga och mönstret är ofta rutigt. De
förnämsta delarne af drägten äro en lång tröja med är-
mar, som räcka till handleden, och byxor, som samman-
hållas kring lifvet med en läderrem och nedtill fastsydda
vid långa sockor. Den yttre fotbeklädnaden utgöres af
ett par lädersandaler med fint arbetade sirater. Öfver
skuldrorna är en kappa kastad, som nedtill är försedd
med långa fransar. En kappa, som hittats i en af dessa
torfmossar, har bevarat sin färg. Hon är grön samt har
gula och mörkgröna bårder.

I början af jernåldern uppträder en annan nyhet,
nämligen saxen, som var mycket lik den ännu brukliga
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ullsaxen. Kläderna sammanhöllos under denna tid mer-
endels med nålar eller spännen, som i stor mängd påträf-
fas i grafvarne från denna period. Knappar och hakar
finner man sällan. Af graffynden — den enda källan
för vår kännedom om användningen af dessa spännen och

NORDISK HÖFDING FRÅN DEN ÄLDRE JERNÅLDERN.

andra prydnader — har det ådagalagts, att flera spännen
buros på samma gång. Så furmos i en graf, som inne-
höll kvarlefvor efter ett obrändt lik, ej mindre än fyra
stycken. Ett hade suttit vid halsen, ett på hvardera
axeln och ett midt på bröstet. Tapnen voro hufvudsak-
ligen de samma som under bronsåldern, ehuru af något
olika former. Tveeggade svärd voro allmänt brukliga.
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Horn användes under denna tid såsom dryckeskärl,
liksom äfven romerska och inhemska kärl af glas, brons,
silfver och naturligtvis af trä och bränd lera. De sist-
nämda, som nästan alla sannolikt voro af inhemsk till-
verkning, äro mycket finare, tunnare och bättre brända
än de som förskrifva sig från bronsåldern. Formen är
också i allmänhet ganska smakfull. Lerkärlen från den
äldre jernåldern äro, liksom de från de två föregående
perioderna, icke glaserade.

BAUTASTENAR VID GREBY I BOHUSLÄN.

Glaset stod denna tid i synnerligt högt värde, hvil-
ket man kan sluta deraf att i några grafvar påträffats
lerkärl, i hvilka bitar af sönderslaget glas varit insatta
som prydnader. Jemte dryckeskärlen påträffas då och då
tärningar och spelbrickor. På en sten från Upland, hvil-
ken nu förvaras i natioualmuseum i Stockholm, är en
båt från jernåldern afhildad, som är i hög grad lik dem,
hvilka än i dag* begagnas på norska kusten, i synnerhet
i Nordlanden.

Merendels äro grafvarna från jernåldern täckta af en
rund eller aflång jord- eller sten-hög. Ofta äro de prydda
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med bautastenar, stora och upprätt stående stenar, som ej
sällan äro af ansenlig höjd. Ett af de mest storartade
graffälten i Skandinavien är beläget vid Greby i närheten
af Grebbestad på Bohusläns kust. Der synas ännu
mera än 150 dels runda, dels aflånga högar tätt intill
hvarandra, och på toppen af hvar och en eller mellan
dem höja sig massiva bautastenar, af hvilka den högsta
mäter icke mindre än 4 m. 15 cm. ofvan jord. Bauta-
stenarne från denna tid äro nu nästan alla stumma, sedan
minnet af dem, till hvilkas ära de restes, för århundraden
till baka dött bort. Blott på en och annan af dem läses
en kort inskrift, som i allmänhet endast innehåller nam-
net på den döde. Tid Björketorp i Bleking, icke långt
från Ronneby, finnas tre präktiga stenar, af hvilka en
bär en inskrift, innehållande en förbannelse öfver den som
förstör denna minnesvård. Det fins äldre runor som äro
olika dem, hvilka finnas på stenar från en senare tid.
Af dessa äldre runstenar förekomma fem i Bleking, två i
Bohuslän, en i Värmland, en i Testergötland, en i Öster-
götland, två i Södermanland och två i Upland.

Ännu så sent som vid början af 16:de århundradet
voro runorna i bruk hos skaudinaverne i aflägsna bygder.
Man har från kristendomens första tider i Sverige och
Norge funnit några inskrifter, som varit tecknade med så-
väl runor som latinska bokstäfver, hvarigenom det blifvit
en jemförelsevis lätt sak att läsa runinskrifterna. Dessa
runor, med hvilka flertalet af de i Skandinavien funna
runinskrifterna äro skrifna, äro helt och hållet olika de
äldre runorna, som man funnit i de nordiska landen och
som förskrifva sig från en långt aflägsnare tid. Länge
trotsade de äldre runorna alla försök till tolkning*, men
under de senaste årtiondena har man funnit lösningen till
denna invecklade gåta och hvad ännu mera är, de äldsta
runinskrifternas ålder har blifvit nästan med visshet åt-
gjord. Säkert är, att ingen blifvit upptäckt som för-
skrifver sig från en äldre tid än ungefar från 300 e. Kr.,
och de härleda sig* alla från äldre delen af jernåldern
på halfön.
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ÄLDRE RUNOR.

F l\ I> P K < X P : N "H S J*Y..-tfcMHr*Äfc*
f 11 th a r k g w h n i (jeu(?)p) -r s t b e m 1 ng o d

YNGRE RUNOR

Fhl>#R.K.:**|.t'4:t&f^YÅ

f u th o r k h n i a s t b 1 m -r eller y

Fordom ansåg man att runorna uppfunnits af de
germanska folken sjelfva utan att bildas efter något af
de sydeuropeiska folkens alfabet, Genom nyare forsknin-
gar har det blifvit till fullo bevisadt, att detta icke är för-
hållandet. De äldre runorna voro 24, som hade ofvan-
stående utseende och betydelse. Runmynderna för th och
iv betecknade troligen samma ljud som dessa bokstäfver
göra i engelska alfabetet. Runan för r förekommer vid
denna tid nästan endast i slutet af orden och betecknade
i början s, men sedermera, då språket förändrade sig, r.

Då man betraktar de äldsta runorna och tänker på de-
ras betydelse, märker man strax att en stor likhet finnes mel-
lan dem och de gamla sydeuropeiska folkens •alfabet. In-
gen kan väl till dömes anse det endast vara en ren till-
fällighet att runorna för r, k, h, i, s och b nästan full-
komligt likna de latinska och till en del äfven de greki-
ska bokstäfver, som hafva samma betydelse. Tid uppta-
gande af de främmande alfabetena visade dock de germanska
folken en märklig* sjelf ständighet derigenom att de gåfvo
runorna nya, från de förebildande bokstäfverna afvikande
namn samt derigenom att de ordnade de samma på ett
annat sätt. Alla sydeuropeiska alfabet börja med a, b,
o. s. v., men runraden börjar med /, u, th. En annan
förändring var indelningen af alfabetet i tre grupper, hvar
och en innehållande åtta runor. De äldsta runinskrifterna
skilde sig* från de flesta andra språks skrift derigenom,
att de gingo från höger till venster. Den yngre run-
skriften har deremot, liksom den nu brukliga, riktningen
från venster till höger.
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De yngre runorna skilja sig visserligen betydligt från
de under den äldre jernåldern brukliga, men en omsorgsfull
undersökning* har ådagalagt, att denna olikhet endast beror
på, att runorna småningom ändrat form och i några fall äf-
ven betydelse. Dessutom hafva några fallit ur bruk,
hvarigenom de under hedna tidens sista århundraden i
Sverige och Norge begagnade, vanligen så kallade yngre
runorna endast äro sexton.

En runsten vid Skåäng *) i Södermanland är märklig*
derför, att flera hundra år efter det att den ursprungliga
skriften ristades, stenen åter användts och blifvit försedd
med en ny inskrift **). Den äldre inskriften (i en rad långs
stenens midt) lyder: "Haringa hleugar", och den yngre (i
slingan utefter stenens kant): "Skanmals auk Olauf thau
letu kiara merki thausi eftir Suain fathur sin. Kuth
hialbi salu hans", eller "Skanmals och Olauf (kvinnonamn)
de läto göra dessa minnesmärken efter Sven, sin fader.
Gud hjelpe själen hans."

Hos redskapen från jernålderns första period ser
man intet spår af romersk odling, hvilken vid denna tid
ännu icke skridit så långt norr ut. Under den andra
perioden märker man dock dennas inflytande, enär fynden
från denna tid i högsta grad likna de romerska arbetena.
I Norge är detta dock mindre fallet och myntfynden äro
der icke så talrika. I nämda land förekomma för öfrigt
fornsaker från äldre jernåldern sparsammare och äro likt
minnena från brons- och sten-åldern mindre allmänna än
i de båda andra skandinaviska landen. De hafva påträf-
fats ända vid 69° n. lat.

Bruket att bränna de döde var utan tvifvel förher-
skande under den äldre jernålderns första tid och i de
flesta grafvarna från den perioden påträffas brända ben
liggande på en bädd af kol eller begrafna i en grop eller
under en hög*. I sistnämda fall hafva de helt säkert
förvarats i ett träkärl. Ofta ligga de i ler- eller brons-
urnor, hvilka merendels omgifvas af stenar, som äro ord-
nade i fyrkant.

*) I Vagnhärads socken. Ö. a.
**) Naturligtvis med yngre runor. Ö. a.
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Under midten af jernåldern måste rikedomen på
guld hafva varit utomordentligt stor i Sverige, hvilket
bevisas af den stora mängd smycken af denna metall,
som man på olika ställen funnit och hvilka nu förvaras
i museerna i Stockholm och Kristiania. Byzantinska
guldmynt från denna tid äro funna på Öland *). Det
största och dyrbaraste fynd af guldsaker, man känner från
Sverige och måhända från hela Europa, påträffades 1774
nära Trosa **). Det vägde omkring 12 kilogram och be-
stod af åtskilliga guldringar, större och mindre, en stor
halsring, som på bredaste stället är fingerstjock. samt
flera guldsirater som sannolikt varit afsedda för svärd.
Sjelfva metallen var utomordentligt fin och innehöll 98
procent guld. Af detta präktiga fynd räddades endast en
obetydlig del för statens räkning, emedan det öfriga ned-
smälts innan vederbörande erhöllo någon kunskap om upp-
täckten af skatten. Spirailagda ringar hafva ofta anträf-
fats på andra ställen och man tror, att de användts som
betalningsmedel eller penningar.

HALSSMYCKE AF GULD.

t

De praktfullaste af alla guldfynd från hedna tiden
äro tre stora, breda halssmycken, som nu förvaras i sta-
tens historiska museum i Stockholm och hvilka hvart för
sig väger mellan sex och åtta hundra gram. De bestå af
flera (tre, fem eller sju) öfver hvarandra liggande rör,

*) Afven på Gotland och Bornholm, ehuru icke i så stort antal som
på Öland, der mera än en tredjedel af alla från norden kända byzantinska
och vestromerska guldmynt påträffats. Ö. a.

**) På egendomen Tureholm. Ö. a.
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som äro betäckta med de finaste filigran sirater och andra
prydnader. Baktill finnes én ledgång och framtill sam-
manhålles smycket derigenom, att rörens ändar trädas in
i hvarandra. En af dessa halsringar hittades på slutt-
ningen af Ålleberg, en annan 27 kilometer derifrån nära
Möne kyrka. Den tredje (afbildad på föregående sida)
påträffades 1860 i Torslunda socken invid Färjestaden
på Öland.
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31 KAPITLET.
Den yngre jernåldern eller vikingatiden. — Vikingames plötsliga uppträ-

dande i vestra och södra Europa. — Vikingames vapen. — Fredliga
och krigiska färder. — Märkliga inskrifter på runstenar. — Broar
med runstenar. — Seder och bruk hos skandinaverne under senare
delen af hedna tiden. — Bygnadssättet. — Borgar. — Ruinerna efter
Ismanstorps borg på Öland. — Husgerådssaker. — Begrafningssättet
under vikingatiden. — Märklig runsten. — Skeppsbyggeriet bland
nordmännen. — Stora flottor. — Runstenar med afbildningar af skepp.
— Vikingaskepp, funna i södra Norge.

-él || «■<*-
Q>l från år 700 e. Kr. till 1060 uppträdde på vestra
g\ och södra Europas stränder ett folk, som blef invånar-
>fyz%y nes skräck, alldenstund det endast kom för att plundra.
j Dessa nordmän beherskade hafvet med sina flottor
| och deras makt tycktes, hvarhelst de än visade sig, nä-
•stan oemotståndlig. Efter en tid bosatte de sig mången-
städes på de kuster, de eröfrat, och grundlade konunga-

ed riken. Vid denna tid var samfundslifvet i det mest oord-
nade skick och hade ännu icke hemtat sig från det upp-
lösningstillstånd, i hvilket det råkat efter Bornas fall.

Af de franska och engelska krönikornas berättelser från
denna tid erhåller man blott en ofullkomlig och skef före-
ställning om vikingames kynne. Vi måste ihågkomma, att
dessa skildringar skrefvos af deras dödsfiender, af perso-
ner, som hade en helt annan religion och som betraktade
de segrande nordmännen som ett inbegrepp af roflystnad,
grymhet och all annan moralisk uselhet. Men vikingarne
voro icke utan all bildning och saknade ej ädla egenska-
per. De voro tappre och djerfve och om man sorgfälligt
pröfvar hvad som om dem kommit till vår kunskap, ser
man att många af desse mäktige krigare varit utrustade
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med stor förmåga, att de förträffligt styrde de land, som
de eröfrat, och att de, såsom fallet merendels är med
tappre män, ådagalade ett högsinnadt ädelmod mot sina
besegrade fiender så snart striden var slut. Personer,
som äro förblindade af hat, fördom eller fromleri, förfalska
ofta omedvetet historien i den riktning, som är dem
sjelfva behaglig.

Om de vapen, som en gång gjorde de nordiske vi-
kingarne så fruktansvärda, få vi genom de talrika fynden
och de- många sagorna ganska god upplysning och man
ser af dessa, att de hufvudsakligen voro de samma som
under den äldre jernåldern. Teckningarna här nedan fram-
ställa bronsplåtar med upphöjda figurer, som visa oss un-
der denna tid brukliga hjelmformer. De vapen, som nytt-

BRONSPLÅTAR MED UPPHÖJDA FIGURER. ÖLAND.

jades, voro svärd, spjut, klubba, båge och pilar samt den
högeligen fruktade vikingayxan. Spjutspetsarne voro lik-
som yxorna ofta inlagda med guld och silfver. Båge och
pilar användes vanligtvis som jagtvapen, men spelade äf-
ven i sjödrabbningarna en vigtig roll.

Af dessa vapen voro de tveeggade svärden de fruk-
tansvärdaste och skattades derför högt af nordmännen.
Deras egenskaper prisades i skaldernas sånger och de
gamla sagorna förtälja, huru de slägte efter slägte gingo
i arf från far till son och huru somliga förskrefvo sig
ända från åsagudarne. Många voro prydda med präktigt
utförda sirater af guld, silfver och brons. För några år



sedan hittades i södra Skåne ett särdeles väl bibehållet
svärd, som nu förvaras i statens historiska museum.

Om vikiugarnes färder österut, såväl krigiska som
fredliga, berätta en mängd runstenar i olika delar af lan-
det. På en runsten i Södermanland *) är ristadt, att han
är rest af Sirid åt hennes man Sven, som ofta seglade
med dyrbara skepp till Semgallen omkring Tumisnis.
Semgallen är Kurlands östra del intill Dunafloden, och
Tumisnis är Domesness, Kurlands nordligaste spets. På
en annan sten, som nu är inmurad i ett torn i Grips-
holms slott, förtälja runorna: "Tula lit raisa stam thins[a]
at sun sin Havalt bruthur Inkvars. Thair fatiru tri[n]-
kil[i]k fiari at Kuli auk austarlar ni Kafu tuu sunarla i
Sarklanti". (Tula lät resa sten denna åt son sin Havald,
Ingvars broder. De foro modigt fj ärran åt Kul och än
östligare; i Kafa dogo de, söder ut i Särkland (Sarace-
nernes land i Asien).)

RUNSTEN vid NORRA ÄNDEN AF
BRON VID TÄBY I UPLAND.

Dessa runstenar sy-
nas tillhöra förra hälften
af elfte århundradet.

Det fins ock andra
runstenar, som förtälja om
färder till Grekland. I
Eds socken i Upland fins
en sådan sten, på hvilken
runorna äro ristade af en
Ragnvald, som i Grek-
land var höfding för hä-
ren. Vid Fjukeby icke
långt från Upsala står en
annan, som är rest af en
fader till minne af hans
söner, af hvilka en var
höfding för Yäringarne,
kom till Grekland, men
flo §' hemma. Runstenar,
som berätta om Grek-
landsfärder, finnas icke

*) I Ytter-Selö socken. Ö. a.
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blott i kustlandsskapen Upland, Södermanland, och Öster-
götland, utan äfven mi landet. På en runsten i Upland *)

finnes en inskrift, som talar om en man, hvilken dött i
Långbardaland (Lombardiet) i norra Italien.

Vid Täby norr om Stockholm har landsvägen ända
in i senaste tid gått öfver en gammal bro af sten och
grus, hvilken på ömse sidor var utmärkt af flere höga ste-
nar, resta på lika afstånd från hvarandra och förenade
med en kedja af smärre stenar. Den stora stenen vid
brons norra ände hade följande inskrift. "Jarlabanke lät
resa dessa stenar åt sig medan han ännu lefde. Han
bygde denna bro för sin själ och han egde hela Täby.
Gud hjelpe hans själ."

RUNSTEN MED FIGURER FRÅN LEVEDE PÅ GOTLAND
(Runorna äro så skadade, att de ej kunna tolkas.)

Runornas form på denna sten äfvensom på några
andra i samma trakt funna stenar, hvilka likaledes bära
Jarlabankes namn, utvisa att han lefde i elfte århundra-
det och snarare före än efter dess midt. Bron vid Täby
har således begagnats omkring åtta århundraden.

På andra ställen i Sverige ser man ännu de broar,
om hvilka runstenar från kristendomens första dagar tala.

*) I Täby socken. Ö. a.
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Andra hafva blifvit ombygda. Då bron öfver en bäck
nära Kullerstads kyrka i Östergötland ombygdes omkring
1850 fann man en kullfallen och glömd sten, som å nyo
upprestes. Dess inskrift börjar: "Hakun gjorde denna
bro, men hon skall heta Gunnars bro." En sten vid
Sundby *) nära Upsala förväljer, att Ture lät göra salohus
efter sin hustru. Dylika salohus eller härbergen bygdes
vid vägarne i ödemarkerna, der den trötte resanden ej på
annat sätt kunde få tak öfver hufvudet.

En stor del, kanske den största, af Skandinaviens
befolkning under slutet af hedna tiden bodde i byar, af
hvilka de flesta redan då haft samma namn som nu
och legat på samma ställe som till våra dagar eller åt-
minstone till dess skiftet sprängde de gamla byarna.
Detta framgår af den märkliga omständigheten, att vid
hvarje by, särskildt i landskapen kring Mälaren, ännu
fins det graffält, der byns hedniska befolkning hvilar.
Enär konsten att bränna kalk och tegel sannolikt först
infördes i norden med kristendomen, voro husen vid denna
tid påtagligen af samma slag som de, efter hvilka man
på Björkön i Mälaren funnit lemningar. Dessa lemnin-
gar, de äldsta af detta slag man känner i Sverige, bestå
af stycken af hårdnad lera, som fullkomligt bibehållit sin
form till följd af den starka hetta, för hvilken de voro
utsatta, clå husen brunno. Med ledning af dem kan man
urskilja två olika slags bygnader, nämligen lerhyddor och
trähus, i hvilka fogarne mellan stockarne tätats med lera.
Lemningarna efter det förstnämda slaget bygningar utgöras
af oregelbundna lerstycken, som på ena sidan äro släta,
men på den andra, inåt vända visa intryck efter vanligen
något mera än 1 centimeter tjocka kvistar.

Inre delen af husen bestod i allmänhet af ett af-
långt, fyrkantigt rum, hvars långväggar voro ganska låga,
ofta mindre än manshöga, och saknade både fönster
och dörrar. Ingången var på ena gafveln genom en för-
stuga. Der ett fönster fans, satt det i taket, hvilket van-
ligen var högt och hvilade på tvärbjelkar, som gingo från

!:) I Fundbo socken. Ö. a.
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ena väggen till den andra. Skorsten fans icke, utan
blott en öppning i taket, genom hvilken röken uppsteg
från eldstaden midt i rummet. Taket var täckt med
halm, torf eller spån. Bohaget i hedna tidens hus var
hvarken stort eller dyrbart. Väggfasta bänkar och sän-
gar, långa bord framför bänkarne och en eller annan kista
till förvarande af familjens dyrbarheter utgjorde det huf-
vudsakliga bohaget, om icke rent af det hela. Stolar om-
talas stundom, men icke ofta. Odin säger i Håvamål:

Gunlöd mig gaf
å gyllne stolen
dryck af dyra mjödet.

och i en isländsk saga täljes, huru en man 1011 bröt
sig in i en grafhög i Norge och der fann högbon (den
högsatte) sittande på en stol och under hans fötter ett
skrin, fyldt med guld och silfver. Oväntadt nog har man
funnit lemningar efter dynor från vikingatiden. För några
år sedan gjordes en dylik upptäckt i en grafhög* i syd-
östra delen af Norge.

Som skydd mot och tillflyktsort vid fiendens an-
grepp och infall hafva sannolikt de flesta af de borgar,
som ses på bergshöjderna i flera landskap, blifvit upp-
förda. De förekomma i stort antal särskildt omkring
Mälaren liksom äfven på öarna i denna sjö. Bilden på
nästa sida visar en dylik borg, Ismanstorps på Öland.
Muren är bygd af granitblock och kalksten samt är myc-
ket fast, ehuru icke något spår till murbruk kan skönjas.
Dess höjd är ungefär 4,5 0 meter och tjocklek 3 meter
upptill på de ställen, der den icke är skadad. Flera öpp-
ningar leda in i borgen, hvars genomskärning icke är
mindre än 120 meter. Ännu ser man mi borgen grund-
murarne till en mängd hus.

För att åstadkomma eld användes stål och flinta,
hvilket bevisas genom de många fynd af dylika saker,
som man gjort i grafvarna från denna tid. Om husge-
rådet under denna period kan man bilda sig en ganska
god föreställning genom de talrika graffynden af sådant
slag. Särskildt har en stor mängd kärl bevarats. Kok-
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kärlen voro af brons, lera, sten *) eller jern. Dryckes-
kärlen bestodo af guld, silfver, glas, lera, men vanligare
af horn. Knifvar nyttjades, liksom äfven trä- eller horn-
skedar. Pelsverk, skinn, ylletyg och linne samt någon
gång sidentyg hafva påträffats. Brons-, silfver- och guld-
prydnader voro i bruk. Tärningar och spelbrickor hafva
hittats liksom man äfven funnit lemningar efter schack-
pjeser, som bevisa att schackspelet måste hafva varit
kändt i norden under nionde århundradet, om icke förr.

ISMANSTORPS BORG PÅ ÖLAND.

Om begrafhingssättet under vikingatiden får man
kännedom genom en ofantlig* mängd grafvar från denna tid.
Af dessa ser man att de döde än brändes och än begrofvos
obrända. Grafvarna utmärkas antingen af högar eller af
stenar, som ligga i en fyrkant eller i en treudd eller bilda
ytterlinierna af ett skepp. De sistnämda grafvarna gömma
sannolikt stoftet af vikingar. På högens topp ser man
ofta en rund sten, prydd med kretsar eller andra sirater.

*) Täljsten. Ö. a.
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På Björkön *) finnes omkring den plats, der det
forna Birka låg, en mängd grafhögar, troligen flere än på
något annat ställe i Skandinavien. Antalet ännu synliga
grafvar uppgår nämligen till ungefar 2,100, men inånga
hafva dessutom förintats under århundradenas lopp. Öf-
ver 500 af dessa grafvar hafva på senare tider omsorgs-
fullt undersökts. Allt hvad som hittats i dem har, lik-
som det i "svarta jorden" **) påträffade, visat sig tillhöra
hedna tidens senaste del.

• En märklig runsten finnes vid Röks kyrka i Öster-
götland. På den samma läses den längsta runinskrift,
som finnes någonstädes i verlden. Den egentliga inskrif-
ten lyder i öfversättning: "Till minne af Yåmod stå dessa
runor,

dem Våren fadern ristat
efter fallne sonen.

Jag förtäljer om min son, hvilka två valrof (byten
å valplatsen) han tog* tolf gånger, båda på en gång från
olika män. Det förtäljer jag som det andra, huru han
blef omringad '* af nio flockar fiender fjärran från rejdgo-
terne, och så fann han sin död i striden.

Fordom drotten,
vikingars dristige
höfding, rådde för
P.ejdhafvets strand.
Rastad på gångarn
sitter nu gifmilde
kung, öfver skuldran
skölden är hängd.

Det förtäljer jag som det tolfte, huru valkyrjarjs
häst (ulfven) finner foder vidt om på vången, der tjugu
konungar ligga fallna. Det förtäljer jag som det trettonde,
hvilka tjugu konungar sutto i Själland i fyra vintrar
med fyra namn, söner af fyra bröder: fem Valkar (fem
med namnet Yalke) söner af Rådulf, fem Rejdulfvar sö-
ner af Rugulf, fem Hågislar söner af Härvad, fem Gun-

*) I Mälaren. Ö. a.
**) Den plats, der det forna Birka legat, har erhållit namnet "Svarta

jorden", emedan jorden der är uppfyld af kol och aska, som hopats från
de forna stadsinvånarnes eldstäder. Ö. a.
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mundar söner af Öra .. . Jag* förtäljer om min son,
hvilken hjeltes ättling han är: det är Yilen. Han månde
alltid plöja böljan: det är Yilen. Vikingen flygtar .

.." *).

Skeppsbyggeriet stod högt i norden och nordmännen
egde en stor rikedom på skepp. Snorre Sturlasson sä-
ger: "Konung Anund Jakob hade i ett krig med Dan-
mark en flotta af mera än 400 fartyg." Vid andra till-
fällen talas om ännu större antal. Så berättas i Olaf
den heliges saga, att Knud den store för sitt anfall på
Norge samlat en flotta af 1,440 skepp. Fartygen fram*
drefvos dels med segel och dels med åror. I allmänhet
fans på hvart och ett icke mera än en mast och ett se-
gel. Seglen voro vanligen af vadmal, ofta med blå, röda
och gröna ränder, och någon gång af siden. Ärornas an-
tal var ofta ganska betydligt och ett skepps storlek ån-

gats genom att nämna roddbänkames antal. Olaf Trygg-
vessons skepp Ormen långe, det största då för tiden i
Norge, hade trettiofyra par åror och en besättning* på nära
1,000 inan. Knud den store egde en drake (skepp med
ett drakhufvud i framstammen), som hade ända till sextio
par åror.

Genom ristningar på grafstenar och klippor kan man
erhålla en föreställning om fartygens utseende i forntiden.
Vid Tjängvide i Älskogs socken på södra Gotland fans
en 1,7 0 meter hög runsten, som numera förvaras i sta-
tens historiska museum i Stockholm. Vid foten är ett
drakskepp med blott en mast och ett segel framstäldt.
På däck synes en rad väpnade män. Ofvanför ser man
en åttafotad häst — en afbildning af Odins häst Slepne
— och framför den samma menniskor som offra (se bil-
den på nästa sida).

Att män högsattes i sina vikingaskepp var under
vikingatiden icke ovanligt, hvilket bevisas såväl af sa-
gornas berättelser som af åtskilliga fynd på senare tider.
I Sverige, Norge och Danmark har man påträffat högar,
som omslutit skepp, i hvilka krigare begrafts med sina
vapen och hästar.

*) O. Montelii öfvers. af S. Bugges tolkning. Ö. a.
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I Håkon den godes saga berättar Snorre Sturlas-
son om ett slag, som 954 stod mellan denne konung
och Erik Blodyxes söner samt deras moder Gunhild
och i hvilket de sistnämda besegrades. På Håkons

RUNSTEN FRÅN TJÄNGVIDE PÅ GOTLAND.

sida föll bland annat Eigil Ullsark. Sedan konung Hå-
kon lyckligt vunnit striden, tog* han dem af Eriks söners
skepp, som lågo uppdragna på torra landet, och lät föra
dem högre upp på stranden. Han lät derefter lägga Eigil
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Ullsark och alla de öfriga, som på hans sida fallit, i ett
af dessa skepp samt kasta öfver dem en hög af jord och
sten. Äfven lät han begrafva fienderna i de andra skep-
pen. Dessa högar finnas ännu kvar söder om Frejder-
bjerg vid Nordfjordens mynning. Höga bautastenar be-
teckna Eigil Ullsarks graf.

Vid B orre i trakten af Horten icke långt från Kri-
sti aniafj orden påträffades 1852 i en stor grafhög lemnin-
gar efter ett skepp, som varit 16 till 17 meter långt,
och i detta fann nian brända menniskoben, skelett efter
tre hästar och en hund samt flera värderika fornsaker.
Sägnen maler, att i denna grafhög* de vestfoldske konun-
garne Östen och Halfdan, som lefde mot slutet af åttonde
århundradet, ligga jordade.

I en grafhög vid Ultuna söder om Upsala fann man
1855 de förmultnade, men ännu fullt tydliga lemningarna
efter ett fartyg, i hvilket en man hade blifvit begrafven
med sina vapen och sina hästar. Nitnaglarne, som sam-
manhållit plankorna, sutto ännu på sina platser. Farty-
get tycktes hafva varit så stort som en liten skuta. Vid
det obrända likets sida låg* ett svärd med ett präktigt,
af vackra sirater prydt fäste, hvarjemte furmos lemningar
af svärdets träslida och dennas förgylda beslag. Dessutom
anträffades en hjelm med hjelmkam af silfverbelagd brons
— den enda i Sverige funna hjelm från hedna tiden —

en sköldbuckla af bronsbelagdt jern, handtaget till sköl-
den, en knippa pilspetsar, munlag till två betsel, trettio-
sex spelbrickor, tro tärningar och delar af två hästskelett.
I fartygets för furmos ett halster, en gryta af hopnitade plå-
tar med orörlig hank samt ben af svin och gås — lemningar
efter grafölet eller af den åt den döde gifna reskosten på
färden till Valhall. Den metall, af hvilka de ofvan upp-
räknade sakerna voro förfärdigade, var jern utom i de
fall, då annat antydts.

Vid Nydam på kusten af Sönder-Jylland fann man
1863 i en mosse en stor och präktig, af ek bygd båt,
som framdrifvits med 14 åror på hvardera sidan. Dess
längd är 24 meter, största bredden 3,2 5 meter. Han är
mycket hög och spetsig i båda ändarne samt blir små-
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ningom lägre mot midten, der han endast är 1,50 meter
hög. Han består af elfva väldiga plankor, nämligen af
fem på hvardera sidan och en i botten, hvilken sistnämda
planka är förfärdigad på sådant sätt, att hon bildar kölen.
Båten är klinkbygd och plankorna hållas tillsammans af
jernbultar, hvilkas runda hufvuden synas på utsidan. Fo-
garna äro diktade med ylletyg, som dränkts i beck. Plan-
korna hafva på ett egendomligt sätt varit förenade med
spanten; i de sistnämda äro nämligen hål borrade, som
svara mot hålen i ett slags på längden gående, ur sjelfva
plankorna uthuggna klossar. Genom dessa hål drogos
bastrep, som derefter säkert tillknötos. Detta gaf båten
en stor smidighet, som var särdeles förmånlig i brännin-
gar och svår sjö. Båda stäfvarnes bjelkar, vid hvilka
bordläggningsplankornas ändar äro fastnaglade, skjuta upp
till ansenlig höjd öfver båten. I öfre änden af båda stäf-
varne finnas stora hål, genom hvilka, att döma efter det
sätt hvarpå de äro slitna, tåg sannolikt drogos då båten
skulle halas upp. Under vikingatiden voro till och med
de större fartygen om vintern uppdragna på land. Båda
ändarne på båten äro så lika hvarandra, att det är svårt
att afgöra hvad som är för eller akter och farkostens form
påminner härigenom på det lifligaste om den beskrifning
på svionernes skepp, som Tacitus gifvit endast några
mansåldrar innan Nydamsbåten bygdes, hvilket, enligt hvad
i den samma funna romerska mynt gifva vid handen,
måste hafva skett omkring år 300 e. Kr. Tacitus säger,
att svionernes skepp voro olika romames deruti, att åt
hvad håll de än roddes, de alltid hade en stam att landa
med, och att de icke förde segel. Nydamsbåten var en-
dast afsedd för rodd och spår efter någon mast hafva icke
blifvit funna. Ärorna äro af samma form som de nu
brukliga och nära 3,6 0 meter långa. Vid båtens ena
sida påträffades rodret, som är smalare och mera likt en
åra än de nuvarande. De äldsta styrena voro ända långt
in i medeltiden fästa på högra sidan om aktern och icke
midt på denna såsom nu; denna sida kallas derför ännu
styrbord.
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År 1867 påträffades i en grafhög vid Tune i Små-
lenenes amt, Norge, ett vikingaskepp, hvilket nu förva-
ras i Kristiania universitets museum. Plankorna äro fä-
sta vid spanten med tillhjelp af träklossar. Träarbetet är
förträffligt utfördt. Kölen består af ett enda stycke trä
och är fullkomligt oskadd. Fartyget är nära 13 meter
långt samt omkring 3,7 5 meter bredt. Höjden kan icke
hafva öfverstigit 1,2 5 meter. Både för och akter äro
skarpt spetsiga och fullkomligt lika hvarandra. Enär re-
lingen är alldeles förstörd, saknas årtullarne, hvarför det
är ovisst huru många åror fartyget haft. Men det förde
äfven segel och af masten, som varit af furu, stod ännu
nedre delen kvar på sin plats. Litet akter om masten
låg det årliknande rodret och rorpinnens utseende visar, att
det varit fäst på fartygets sida. I fartyget hade det
obrända liket af en höfding jordats jemte tre hästar, svärd,
spjut, sköld m. m.

VIKINGASKEPP FUNNET I EN GRAFHÖG VID TUNE I NORGE.

På Sandefjordens strand vid inloppet till Kristiania-
fjorden gjordes 1880 ett ännu märkligare fynd. Vid går-
den Gökstad ligger den bekanta Kongshaugen. Vid
gräfning i den samma bragtes ett väl bibehållet skepp
från vikingatiden i dagen. Skrofvet är 23,40 meter långt
och på midten ungefär 5 meter bredt, Höjden kan icke
hafva mycket öfverstigit 1 V 2meter. I olikhet med
Tuneskeppet, som det betydligt öfvergär i storlek, är
detta fartyg ganska långt, smalt och lågt, I midten lig-
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ger ett block, hvars båda ändar äro utskurna i form af
en fiskstjert. Det tjenade att stödja masten, af hvilken
ännu en del står kvar på sin plats, medan den öfre, af-
huggna delen ligger i skeppet. I och bredvid detta på-
träffades delar af två eller tre båtar samt stycken af se-
gel, rigg, åror, rodret, som fästes på fartygets ena sida,
m. m. Relingarne voro fullkomligt täckta af sköldar,
hvilkas jernbucklor liksom äfven några i olika färger må-
lade stycken af sköldbräderna bevarats. Utanför fartyget

VIKINGASKEPP, FUNNET VID GÖKSTAD I NORGE.

fann man ben efter tre hästar och en hund *). Då vi-
kingarne lågo stilla med sina skepp, plägade de, i syn-
nerhet om natten, spänna tält öfver dem till skydd. På
detta fartyg, hvilket till Ragnarök eller tidernas ände
skulle utgöra höfdingens hviloplats, hade akter om masten

*) Enligt de upplysningar professor O. Rygh i en uppsats lemnat
om fyndet fann man mi skeppet ben efter en påfågel och en mycket liten
hund, men utomkring det samma ben efter antagligen 8 eller 9 hästar och
lika inånga hundar. Ö. a.
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i stället för tältet uppförts en grafkammare af trä, bygd
i form af ett hustak. Olyckligtvis hade genom den of-
vanliggande jordmassans tryck sparrarne, som uppburo
denna bygnad, brustit på ena sidan. Det syntes för öfrigt
också, att detta rum hemsökts *) af någon som gräft sig
in i högen, huggit hål på skeppets sida och plundrat graf-
kammaren på en stor del af dess innehåll. För den skull
påträffade man icke mycket, men hvad som fans var af
stort intresse. Der hittades kringströdda ben efter ett
obrändt lik, lemningar efter präktiga kläder af ett med
silke och guld invirkadt tyg, återstoder af betsel och rem-
tyg, beslagna med präktiga, förgylda bronsplåtar, af hvilka
några voro utomordentligt förträffligt arbetade och med
ytterst sällsynta mönster. Fyndet är af det allra största
värde, enär det utgör en illustration till de gamla sagor-
nas berättelser om bruket att begrafva den döde kämpen
i hans skepp. Det var tvifvelsutan med liknande fartyg,
som vikingarne utförde sina djerfva dåd.

*) Säkerligen redan i hedna tiden och icke långt efter begrafningen.
Ö. a.
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32 KAPITLET.
Marknaderna i Skandinavien. — Marknad vid Lferdalsören. — Ankomst

till marknaden i båtar. — Mycket folk. — Drägterna i Lserdalen. —

Hur folket bor vid marknaderna. — Marknadens lifligaste ögonblick.
— Glada menniskor. — Kurtis. — Afskedsgåfvor.

4^ t k.H -^

uo] bela Skandinavien hålles en eller två gånger om året
<N f marknader på lämpliga platser, der en större folk-
y§zsy mängd kan samlas. Köpmän ditskicka då sina va-
] ror, och hus äro mångenstädes enkom uppförda för

deras räkning. Det finnes så väl häst- och kreaturs-
•marknader som andra marknader, vid hvilka endast ma-
nufakturvaror, slöjdalster och dylikt säljas.

o Det var i September månad. En mängd båtar voro
på färd till det vid Sognefjordens innersta ände liggande
Laerdalsören, der marknad hölls. Så väl karlar som kvin-
nor rodde, men då de nalkades stranden stannade hvarje
båt en stund för att de roende skulle få tid att göra sin
klädsel i ordning. Kvinnorna kastade klädningarna öfver
underkjolarne, togo på sig lifstyckena, kammade håret,
satte sina nya mössor till rätta, med ett ord putsade
sig. Är det nämligen något som bondkvinnan i synner-
het är noggrann med, så är det att hon skall vara fin
och prydlig, då hon visar sig offentligen.

Då jag stigit i land, fann jag Laerdalsörens smala
gator alldeles öfverfylda med folk, hvaribland man såg ett
stort antal kvinnor. Folket hade på sig sina bästa dräg-
ter. Karlarae buro kläder af mörkblått, hemmaväfdt tyg
samt hade silfverknappar i sina västar; några gamla män
begagnade knäbyxor. Kvinnorna voro klädda i höghal-
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sade klädningar af groft mörkblått eller svart ylletyg och
deras snörlif sammanhöllos af silfverknappar. De gifta
kvinnorna buro hufvudbonader, som voro olika för olika
trakter, och flickorna dukar eller små mössor.

Då jag kom till hufvudgatan, omgafs jag af vänner,
som önskade mig välkommen till Lserdalen. Marknaden
skulle räcka i tre dagar, och alla, som infunnit sig* vid
den samma, hade kommit för att köpa eller sälja. Bön-
derne skaffa sig* der hufvudsakligen vinterbehofvet af stock-
fisk, sill, groft salt åt boskapen, mjöl, te, kaffe, socker,
m. m.; kvinnorna åter köpa kläder åt sig och de sina.

Der finnas flera bodar, som hållas öppna hela året
om och hvilka äro fulla med varor, som köpmän i Ber-
gen sändt till försäljning i kommission. Vid den tiden
jag besökte stället tog ett slags "säsong" sin början. De
nyankomna förråden — de så kallade senaste moden —

lågo framlagda i stora massor och bland de saker, som
voro afsedda att fresta köparen, voro schalar, hufvuddukar
af siden, ylle och bomull, bomullsvaror af olika slag och
en stor hög med solskärmar. Hvarje kvinna tycktes näm-
ligen sätta sin stolthet i att hafva en dylik tingest. En
eller två guldsmeder hade kommit från Bergen och deras
varor utöfvade den förnämsta dragningskraften på hustrur
och flickor och äfven på karlame.

Nästan alla hade tagit med sig mat, som de förva-
rade i aflånga, med lock försedda askar, hvilka esomoftast
voro målade i bjärta färger. De bodde ide rundtornkring*
belägna husen, i hvilka hvarje rum var till det ytterst
möjliga fyldt med menniskor, och betalade för rum och
kaffe. Några betalade äfven för mat. Mina vänner gjorde
mig bekant med dem, som voro från trakter, som jag icke
besökt, och inom kort såg det nästan ut som om jag kände
hvarenda person på platsen. En skara kunde sluta sig
till mig och gå med mig en stund, hvarefter jag kunde
bortsnappas af en annan afdelning; och på dylikt sätt
möttes och skildes vi många gånger under dagens lopp.

Köpraseriet tycktes hafva fått makt med samtliga
de goda menniskorna och grep slutligen äfven mig. Jag
böljade att köpa till höger och venster och tillhandlade



ETT G ULDSMEDSSTÄND. 473

mig en schal här, en solskärm eller en sidenhalsduk der,
medan jag vandrade framåt med goda vänner och deras
döttrar eller systrar. Omsider kommo vi till ett guld-
smedsstånd och då var jag* fast. Här var ett tillfälle att
visa, att jag ej glömt de många bevis på vänskap, jag
mottagit. Mina följeslagar skockade sig omkring glaslå-
dorna, i hvilka till beskådande voro framlagda en vald
samling silfverskedar, kedjor, broscher i mönster, lämpade

FLICKA FRÅN BERGENS STIFT

enligt smaken i denna del af landet, samt en stor mängd
silfverringar, bland hvilka inånga voro prydda med små
guldhjertan eller med gyllne händer, som fattade hvar-
andra. Största dragningskraften hade dock guldringarne.
En ung flickas ärelystnad är att ega en dylik skatt, och
en slät guldring, att bära på söndagen eller då hon är
på besök, anser hon som sitt förnämsta smycke. Der
furmos också silfverfingerborgar, af hvilka några voro för-
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gylda inuti, och silfverknappar, som i stor myckenhet
begagnas af karlar och kvinnor i denna trakt. I syn-
nerhet buro de sistnämda dem och lagade alltid att de
syntes så mycket som möjligt. I några af dem voro stora,
röda stenar infattade. Silfverur såldes i betydlig mängd
åt karlame. Jag köpte än det ena, än det andra, åt
Brita, åt Ingeborg, Inger, Sigrid, Dorte, Anne och
slutligen äfven åt Ole, Lars och Mikkel. En skänk,
som gifves vid marknaden, har i dessa nejder långt
större värde än när han gifves vid ett vanligt tillfälle.
Det beredde mig stort nöje att lemna dessa enkla gåfvor,
och likt alla de öfrige hade jag föresatt mig att hafva
roligt och att göra mina vänner glada.

Marknaden tycktes vara lifligast omkring kl. 5 e. m.,
då folket ätit middag och alla kände sig* belåtna och
glada. Från alla håll och kanter strömmade på mig* in-
bjudningar att göra besök och allt som dagen skred framåt
blefvo vi mer och mer goda vänner. Sju bland oss svuro
att vara goda vänner ända till lifvets slut och goda vän-
ner äro vi ock verkligen ännu i dag.

Medan jag gick tillsammans med några unga vänin-
nor, kom en beskedlig karl, som tydligen hade tagit sig
en smula för mycket till bästa, och började att visa sig*
öm mot en af dem. Hon sade skrattande: "Du vet, att
jag icke tycker om dig" och uppmanade honom "att gå
till Berit, ty det var henne han tyckte om". Derefter
sade hon förtroligt: "Paul, den der gynnaren har friat till
Berit öfver ett år och nu vill han göra sig till för någon
annan flicka, men jag ämnar icke blifva den tösen."
Oupphörligt var jag vittne till, huru dylik oskyldig för-
trolighet egde rum mellan de unga från samma by. Man
såg de unga karlame gå med armen slagen kring lifvet
på en grannes dotter eller en väns syster, med hvilken
de dock icke voro förlofvade. Detta var kanske i många
fall början till ett slutligt äktenskap. Emellanåt kunde
likvisst en flicka på ett sätt, som ådagalade hennes mu-
skelstyrka, skicka af någon ung karl under skrattsalvor
från dem som bevittnade hans nederlag. De flesta af



KNAPT UTRYMME. 475

dessa bonddöttrar äro dubbelt så starka som ett ungt
stadsfruntimmer.

Inemot kvällen blefvo en mängd af karlame ganska
upprymda, enär de druckit något för mycket, men ingen
af kvinnorna var på dylikt sätt ankommen. Männen
skulle icke hafva haft något riktigt nöje af marknaden,
om de ej fått afsluta dagen med att göra sig lustige, men
något gräl förekom icke och örat sårades ej af några råa
uttryck. Ej heller hördes några svordomar, ty den nor-
ske bonden svär icke.

Då det blef mörkt och lamporna tändes i bodarna,
fortsatte folket att handla, men klockan åtta voro ska-
rorna mycket hopsmälta och nästan alla kvinnorna hade då
försvunnit från gatorna. Alla hus på platsen och alla de
kringliggande gårdarne voro fulla af folk. Utrymmet var
knapt, men man tänjde ut det samma så långt det lät
sig göra, Tre eller fyra flickor sofvo i samma säng* och
många karlar lågo på golfvet. Klockan 9 hade alla
dragit sig till baka och marknaden var slut,

I det hus, der jag låg, hade en stor mängd af mina
vänner bland bönderna tagit in och i mitt rum furmos
tre sängar, hvilka alla voro upptagna, i det tre personer
sofvo i hvar och en af dem. En hel hop folk afreste på
morgonen och jag kände mig ensam och öfvergifven, då
jag såg alla gifva sig i väg. Samma känsla af ledsnad,
som dref mig att söka muntra mig med de kvarvarande,
tvang mig till affärd och ingenting kunde hafva för-
mått mig att stanna kvar en dag till. Om jag antagit
alla de inbjudningar, jag fått af mina vänner, skulle jag
haft fullt upp att göra i flere månader.

Just då jag stod i begrepp att hoppa upp i min
karriol, gaf en präktig pojke mig en gammal urkedja af
silfver. En flicka steg äfven fram och skänkte mig till
bevis på sin vänskap en silfverring med två förgylda
händer som fattade hvarandra, och en annan tös lemnade
mig en liten snidad ask, i det hon sade: "Jag har ett
par bröder och systrar i Amerika och folket derstädes är
vänligt mot dem. Tag denna lilla ask; jag har ärft ho-
nom och han har tillhört vår slägt flera hundra år. Tag
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honom, Paul, som ett minne af mig." Hon tillade: "Då
du kommer till Amerika, så försök att få träffa mina
bröder och systrar och säg dem, att Gud bevarat oss alla,
att far börjar blifva gammal, men att mor är rask. Bed
dem att aldrig glömma Gud och att älska honom, som
de gjorde i gamla Norge."
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33 KAPITLET.
En präktig landsväg. — Lysne port. — Galderne. — Godt om lax. —

Husums gård. — Gamle Roar Halvorsen. — Huru familjenamnen gå
i arf. — Folkets sjelfständighet. — Huru en gård öfvergår från far
till son. — Ett rörande familjeuppträde. — Landtbefolkningens mat.
— Borgunds gamla kyrka. — Ett motstycke dertill. — Afresa från
Husum och Lserdalen.

('ql JTid Laerdalsören börjar den präktiga landsväg, som
(N v förbinder Sognefjorden med Kristiania och andra de-
%t&y lar af landet. Det fins i Norge icke någon annan

11 väg, hvilken på samma gång han genomlöper så
så stora landsträckor går genom en sådan härlig och om-

f-vexlande natur. En gren af vägen går öfver Filefjällen
J och derifrån ned till Valdres, en annan gren leder till

O Hallipgdalen.
Laerdalsören tyckes vara samlingsplatsen för nejdens

odågor; som derstädes om sommaren lura på resande och
preja dem på alla möjliga sätt. Der finnas äfven flera
bodar, som hafva utskänkningsrättigheter och derigenom
locka tillsammans en hop fyllbultar. Laerdalsören och
Gjövik vid Mjösen äro de värsta platserna i Norge. De
äro visserligen icke ovanligt usla ställen, men bilda dock
en skarp motsats till de öfriga, fridsamma byarne.

Majestätiska fjäll omgifva ingången till Laerdalen.
Man ser här och der några gårdar och några af sten
uppförda hyddor på en ofruktbar mark. Vid Lysne port
nå terrasserna en höjd af 150 meter.

Bortom Lysne varder dalen smalare och naturen vil-
dare. Man far förbi enstaka gårdar, hvilkas mörka byg-
nader med sina torftäckta tak stå i samklang med det
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dystra landskapet, Längre upp tyckes Laerdalen stängas
af fjäll och man kominer till Galdernes trånga vagpass.
Der går den gamla vägen, som är ojemförligt mera pit-
toresk, uppför en mycket brant höjd, från hvilken man
har en präktig utsigt öfver den lägre ned belägna delen
af passet. Den nya vägen, som på många ställen är
sprängd i sjelfva klippan, löper vid höjdernas fot utefter
alfven, på hvars högra strand finnas lemningar efter en
ännu äldre A 7äg. Huru svårt det är att på vintern, då

LYSNE PORT.

isen täcker klipporna och på många ställen stänger vägen,
begifva sig nedför stigarne, som leda från höjderna, känner
jag af egen erfarenhet. Som skyddsmedel måste man vid
skorna fästa särskilda klackar, s. k. isbroddar, i hvilka
sitta ett slags egendomliga söm, som borra sig in i isen.

Älfven rusar här i skummande lopp fram i sin
klippbädd, och ett fall hindrar laxen från att begifva sig
högre upp. I den djupa gölen vid fallets fot räknade jag
tjugutre stycken fiskar af nämda slag, hvilka lågo liflösa
på den med sand och grus täckta bottnen.
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I södra Norges alfvar infinner sig laxen i Maj och
i norra delens i Juni. Han börjar att leka i senare hälften
af September och ända fram till November samt kvar-
stannar i strömmarne till December. Han leker i gölarne
och rommen utkläckes efter två eller tre månaders för-
lopp. Då laxarne äro fj^ra månader gamla, äro de tio
till tolf cm. långa, men de uppnå icke sin fulla storlek
förr än vid sex års ålder. De fullvuxna fiskames värsta
fiender äro salar samt uttrar och de yngres änder och
måsar samt i Östersjön gäddor.

På andra sidan om detta pass vidgar sig* dalen,
och der ligga flera gårdar. Jag steg af vid en, som
hette Husum, och hel sades välkommen af gamle Roar
Halvorsen och hans familj, hvilken utgjordes af Roar
Roarsen, äldste sonen, Hågen, Ivar, Halvor och Per
samt två döttrar, Sönneva, som var gift med egaren
af en angränsande gård, och Sigrid, som var ogift, Det
sätt, på hvilket slägtnamnen gå i arf bland de norske
och svenske bönderne, är högst egendomligt. Så till dö-
mes är Husumslägtens hufvud Roar Halvorsen. Den
äldste sonen heter, som vi sett, Roar Roarsen och alla de
öfriga barnens tillnamn är Roarsen eller Roarsdatter, hvad
helst deras förnamn än må vara. Så erhåller den äldste
sonsonen farfaderns namn och på detta sätt bibehålles
familjenamnet i mansåldrar. Gamle Roar var en välvillig
man och jag har i hans hus förnött mången stund under
angenämt prat och mången gång helsats hjertligt välkom-
men i det samma. Min bekantskap med folket på Husum
började på ett egendomligt sätt. Då jag nalkades gården,
såg jag nämligen en mängd åkdon och huru folket var
ifrigt sysselsatt mod att packa ned sängkläder, porslin
m. m.; somliga förde bort stolar och bänkar. Det hade
varit begrafning efter egarens hustru, hvars stoft tre da-
gar förut invigts åt den eviga hvilan. Jag tog miste och
trodde, att det var bröllop.

Husum, som tillika är skjutsstation, är en treflig
gård med ett hvitmåladt hus för gästernas räkning och
två andra hus, i hvilka familjen sjelf bor. Det är ett
godt ställe, men är kostsamt att sköta, enär en stor del
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af höet måste skördas på de branta och skrofliga sidorna
af bergen, som hänga öfver dalen. Under skördetiden
nyttjar folket mjuka skor, som sakna sulor och i hvilka
foten derför bättre kan lämpa sig efter ojemnheterna i
marken.

Landtbefolkningen är mycket sjelfständig. Om flic-
kor taga sig plats, så är det derför, att deras för-
äldrars gårdar äro för små att kunna underhålla en stor
familj och derför att de önska förtjena sig litet pennin-
gar. Det är ganska vanligt att de taga tjenst endast
för ett år och derefter återvända hem. En af orsa-
kerna, hvarför tjenarne behandlas så vänligt, är att de
merendels äro från samma trakt eller socken, der alla
känna hvarandra och samtliga barnen gå i skola till-
sammans. Ingenting förvaras inom lås och nyckel, och
hvarje skymt af misstroende till tjenstfolkets ärlighet
skulle genast upptagas med synnerlig harm. Hvarje ored-
lig handling åtföljes af outplånlig vanheder. Denna tje-
narnes samvetsgrannhet, som jag under mina resor i lan-
det fann synnerligen anmärkningsvärd, har sannolikt sin
grund i de patriarkaliska förhållanden, i hvilka de lefva.
De äro ofta vänner eller slägtingar till sina husbönders
familjer och hvarje medlem af hushållet utför sin del af
arbetet.

Förvåningen öfver den skandinaviska landtbefolknin-
gens manliga och sjelfständiga karaktär upphör, då man
betänker det stora antalet sjelfsutne jordegare. Den sven-
ska lagen föreskrifver inga gränser för jordens delning*
med undantag* af, att ingen gård får finnas, som icke kan
underhålla tre arbetsföra personer.

Gårdames antal i Sverige belöper sig till 258,650.

Husdjurens antal är följande: hästar 456,000, nöt-
kreatur 2,180,000, får 1,695,000, getter 120,000, svin
420,000.

Under 2 hektar 65,000.
Mellan 2 och 20 hektar 165,000.

20 „ 100 „ 26,000.
Öfver 100 hektar 2,650.
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Sålunda se vi att det fins en gård för hvar sjuttonde,
ett kreatur för hvar annan och en häst för hvar tionde
person.

Gårdames antal utgjorde år 1865 i Norge 147,000,
af hvilka 131,800 brukades af sina egare, medan åter-
stoden utarrenderades. Detta utgjorde en gårdför hvar tolfte
person. Husdjuren voro nämda år 149,000 hästar, 953,000
nötkreatur, 1,705,000 får, 290,000 getter och 96,000 svin.

I Laerdalen och Yoss samt i några andra delar af
Norge föredraga de unga ofta att om vintern sofva i ladu-
gården, hvarest en eller flera sängar stå på en sorts platt-
form, som är uppförd ett stycke ofvan golfvet och till
hvilken man kommer på en stege. I allmänhet hålles
denna plats ytterst snygg och ren samt ser nästan ut
som ett sofrum. Der fins vanligen ett eller två fönster
för att man skall kunna släppa in frisk luft om dagen
och hindra däfha ångor att samla sig. Jag måste bekänna,
att jag ibland tyckte mycket om att tillbringa natten i
ett dylikt rum, hvari värmen håller sig jemn och icke är
ohälsosam.

Vid mitt besök på Husum egde en vigtig tilldra-
gelse rum, i det egendomen på det från urminnes tid
häfdvunna sättet öfvergick till äldste sonen. Då middagen
var färdig, kommo familjens alla medlemmar in och satte
sig kring bordet, hvarvid fadern som vanligt intog plat-
sen vid öfre änden. Folket är visserligen i allmänhet myc-
ket stillsamt under måltiderna, men jag märkte, att de när-
varande vid detta tillfälle voro ovanligt allvarliga. Plötsligt
steg Roar, som icke satt sig, fram till fadern och sade: "Far,
du börjar blifva gammal; låt mig intaga din plats." "Nej,
nej, min son, jag är ej för gammal att arbeta; än är stun-
den icke kommen — vänta än en tid." Derpå sade Roar
med bedjande blick: "Far, jag och alla dina öfriga bara
äro ofta ledsna öfver att se dig så trött, då dagens arbete
är slut. Gårdsbruket är för ansträngande för dig. Det
är tid för dig1 att hvila och slå dig till ro på dina gamla
dagar. Låt mig intaga din plats vid bordet."

Allas ansigten voro nu utomordentligt allvarliga och
tårar glimmade i månget öga. "Icke än, min son." "Jo,
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far." Alla de öfriga tillade: "Nu är det tid för dig att
slå dig till ro."

Det var en hård kamp för den gamle, kraftige bon-
den, som så länge haft ledningen om hand, att gifva med
sig, men han steg upp och Roar intog hans plats samt
var från den stunden husbonde. Fadern hade derefter
icke något annat att göra än att bo i ett bekvämt hus
och mottaga ett visst årligt underhåll af spanmål och
mjöl, potatis, mjölk, ost, smör, kött, m. m.

Roar, den äldste sonen, är en god vän till mig.
Han är en vänlig, intelligent man, prenumerant på flera
tidningar och en förträfflig make. Sigrid, hans hustru,
är arbetsam och ständigt sysselsatt med att sköta sina
hushållspligter, som om sommaren, då en mängd resande
stanna vid gården för att ligga kvar öfver natten eller
intaga ett mål, för ingen del äro lätta.

Under hvarje stor gård i Norge och Sverige lyda
flera pladser eller torp; de äro små, bebygda ställen med
litet tillhörande god jord, hvilka utarrenderas på vissa
vilkor. Innehafvarne, som af norrmännen kallas pladsmand
och af svenskarne torpare, betala en bestämd, årlig summa
eller — hvilket är det vanligaste — förrätta ett visst
antal dagsverken om året såsom ersättning för bostaden
och jorden, hvars afkastning tillhör dem.

Med Oktober månad inträder slagttiden. Husmodern
har då mycket att göra med att laga i ordning korf och
skinka, som skola räcka till nästa höst. Kött saltas, tor-
kas eller rökes. Mölja tillredes af blod, blandadt med
mjöl, och göres i stor mängd samt förvaras i bläsor eller
i kakform. Då den skall användas, kokas eller ste-
kes den.

Norrmännen hafva flera slags bröd. Fladbröd göres
af en ojäst deg af korn- eller hafre-mjöl, som ofta är
blandadt med ärtmjöl. Degen kaflas i stora runda kakor,
som hafva en genomskärning af 3/ 4 till 1 meter och äro
så tjocka som tjockt papper eller tunt papp samt gräddas
på en jernplåt öfver sakta eld. I degen är kokt potatis
ofta inknådad. Detta bröd, som håller sig ett år eller
mera, är sprödt och mycket tunnare än det svenska.
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Le/se göres på samma sätt som fladbröd, men är blott
halfgräddadt och vikes i hop, vanligen fyra gånger. Fiad-
brödet förvaras i skafferiet i stora trafvar och håller sig
ett hälft år eller längre. Lefsen, hvars form är dertill
synnerligt lämplig, användes på resor.

Gröt är den norske bondens dagliga rätt. Den la-
gas af kornmjöl, men äfven hafre- eller råg-mjöl an-
vändes ibland vid dess beredning. Sedan gröten tagits
af elden och upphört att koka, tillsättes stundom ännu
mera mjöl för att gifva den större fasthet. Han kallas
då ncevergraut och användes på resor eller då bönderne
arbeta på något längre håll från gården. Gröten ätes
merendels med skummjölk, som man tycker bäst om, då
den är sur. Potatisen spelar en stor roll i matordningen.
Han växer förträffligt och är af god beskaffenhet, och
folket förstår sig* mycket väl på att koka honom. Fisk
användes i stor skala, Salt sill ätes med potatis, liksom
äfven torkad kabiljo, som fått ligga i blöt i vatten innan
han kokas. På kusten ätas betydliga massor färsk fisk.

Smör och ost användas mycket till föda. Af den
sistnämda må nämnas tre egendomliga slag: 1. Mysost,
hvilken göres af vanlig ostvassla, som kokas tills vattnet
dunstat bort, hvarefter den sålunda uppkomna produkten
formas i fyrkantiga kakor, som hafva en vigt af 1 till 2
kilogram. Färgen är mörkbrun. Denna ost måste stå
minst en dag innan ban duger att förtära. Alldenstund
tillverkningen af den samma drager betydligt med ved,
göres han endast på sätrarna, der det fins godt om bränsle.
Han ätes i tunna skifvor med smör och bröd, och kvin-
nor och barn äro synnerligt förtjusta i honom. Bäst är
han, då han är gjord af getmjölk. Man kan emellertid
knappast kalla honom för ost, alldenstund han hufvudsak-
ligen blott består af mjölksocker. 2. Gammelost, hvil-
ken göres af sur, skummad mjölk, är jäst och rund samt
förvaras månadtals i källaren. 3. Pultost, hvilken lika-
ledes är jäst, är kryddad med kummin samt icke formad
i kakor, utan förvarad i träbaljor.

Icke långt från Husum fins i ett trångt pass en
annan präktig* vaganläggning, Vindhellen. Äfven der
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följer den nya vägen alfven och är här och der utsprängd
i klippan. Bortom Vindhellen vidgar sig dalen å nyo
och man ser flera gårdar samt Borgunds gamla stafkyrka,
en af de märkligaste kyrkor i Norge. Detta egendomliga
tempel samt Hiterdals kyrka tillhöra den äldsta kyrkliga

BORGUNDS KYRKA.

bygnadsstilen i landet. Det förstnämda förskrifver sig
sannolikt från Olaf den heliges eller hans son Magnus
tid. Dess mörka färg och besynnerliga form tilldraga sig*
genast främlingens uppmärksamhet, På tornspiran sitter
en tupp och de spånbelagda taken äro prydda med drak-
hufvuden och kors. Nedtill löper utefter ena sidan ett
lågt öppet galleri och öfver ingångarne äro portaler upp-
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förda. Det inre, som är litet, ser med sina egendomliga
sniderier och anordningar nästan lika besynnerligt ut som
det yttre. En plan på 7 1/2 meter kvadrat utgör sjelfva
hufvudytan och omgifves af tio pelare, bakom hvilka fin-
nas bänkar för församlingens räkning. Det enda föremål,
som är af sten, är den gamla dopfunten. Den nya kyr-
kan, som uppförts emedan församlingen blifvit för stor
för att gudstjenst skulle kunna hållas i det gamla temp-
let, ligger så nära, att hon förtager intrycket af det
sistnämda.

HITERDALS KYRKA.

Dagarne förflöto angenämt i Lserdalen hos dess vän-
liga invånare, bland hvilka jag hade åtskilliga goda vän-
ner, som alltid voro glada att råka mig och med hvilka
jag stundom brefvexlar. Innan jag afreste från Husum
skänkte Roars hustru mig ett par hemväfda, hvita under-
tröjor af vadmal. "Paul", sade hon, "det är kallt i Norge om
vintern och jag har gjort dessa åt dig." På samma
gång gaf hon mig äfven en fotografi, på hvilken hon sjelf,
mannen och barnen voro afbildade. Efter ett gladt farväl
och löften att vi skulle skrifva till hvarandra lemnade jag
Husum och fortsatte min förd.
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34 KAPITLET.
Nystven. — En tillflygtsort. — Lifvet på Nystven. — Färd ned till Val-

dres. — Valdresdrägten. — Gästfrihet i Vang. — Ett höflighetsbruk
bland bönderna, — Den norske bondens karaktär. — Böndemes dug-
lighet. — Gästfrihetens hållande i helgd. — Hur jag kom till Vang.
— En stortingsnian. — Vangs kyrka, — En rätt Herrens tjenare. —

En prests mödosamma tjenst. — Havgens gård. — Huru gästerna om-
huldas. — Ett barns födelse på Havgen. — Nertrösts gård. — En
kristning. — Dansnöjen i Valdres. — En begrafning i Vang.;

ca i f^edan jag rest från Borgunds kyrka en sträcka af 38
<rj '"•_?" kilometer genom romantiska nejder, kom jag till

fjällstugan och skjutsstationen Nystven, som ligger
j på Utrovandets ensliga strand 990 meter ofvan haf-

-1 vet och nära högsta punkten på vägen. Huru kärkom-
fmet är det icke om vintern för den hungrige och frusne
resanden att nå detta ställe och att få träda in under dess

O gästvänliga tak samt att der få sig en kraftig* måltid, ett
glas vin, en kopp förträffligt kaffe och en bekväm säng.
Vid denna årstid hafva de resandes skaror försvunnit och
man kan från fönstret i sitt varma rum njuta af utsigten
öfver den tillfrusna sjön och beundra vinterlandskapet med
dess molnfria himmel om dagen och gnistrande stjernor om
natten, eller ock kan man betrakta en rasande snöstorm
och lyckönska sig öfver att sitta så skönt inomhus, eller
lyssna på de tjutande vindarne, som emellanåt komma
husen att darra och som skulle kasta dem öfver ände,
om de icke voro bygda jemnlöpande med dalen och i
samma riktning som stormen stryker fram.

Somrarne äro här mycket korta, Säd kan icke
mogna, men det fins gräs i riklig mängd och tillräckligt
stora betesmarker för boskapsskötsel, och höskörden räcker
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till vinterfoder åt en hel mängd hästar och kor. Under
de långa och stränga vintrarne är det icke så ensligt för
invånarne, ty folket på dylika afsides belägna ställen
hafva i regeln stora familjer, och barnen och barnbarnen
bilda nästan ett helt litet samhälle. Gamle Knud Nystven
var stamfar till ett betydligt antal afkomlingar. Han
har nu öfverlemnat stationen åt sin son samt bebor till-
lika med sin hyggliga hustru ett hus, i hvilket det en
trappa upp fins några gästrum.

Folket härstädes har sina nöjen, men känner icke
till sysslolöshet. Kvinnorna väfva, spinna och sticka;
männen fiska och jaga, sköta gården samt slå hö och
hugga ved, hvilket ofta måste ske långt bort från gården.

Öster om Nystven sänker sig vägen hastigt ned mot
Valdres och går genom en natur, hvars dysterhet endast
upplifvas af alfven, björkskogarna och några gårdar. Efter
ungefär 14 kilometers färd kominer man till Yangsmjö-
sen, som ligger 470 meter ofvan hafvet, Landskapet,
som omgifver denna sjö, är i sanning dystert.

Det fins få församlingar i Skandinavien, hvilka lem-
nat så angenäma minnen hos mig som Yang. Gårdarne
Opdal, Tune, Nertröst, Kvale, Havgen, Ellingsbö, Bö,
Söyne, Kattevold, Baggethun, Kvarn, Lene, Sparstad,
Nordland med flera skall jag aldrig glömma. Hvarje gård i
Skandinavien har sitt särskilda namn. Understundom hafva
gårdarne genom arfskiften eller af andra orsaker blifvit de-
lade och de särskilde egarne bvgt sig ett hem hvar och en
på sin del, men alla lotterna hafva samma namn. Der jor-
den är god kunna flera stycken gårdar ligga på kort af-
stånd från hvarandra och stå då i förbindelse sins emel-
lan genom knaggliga, smala vägar, som dock äro farbara
med kärror.

Valdres är en af de mest romantiska nejderna i det
inre Norge. Det ständigt vexlande landskapet, som i norr
är dystert, blir blidare, då man kommer nedåt Slidre och
Aurdalen. I den senare upprulla sig flera utomordentligt
vackra taflor för blicken, i synnerhet der vägen under en
sträcka af mera än 1 xj2 kilometer oafbrutet går sakta
uppför Tonsåsens södra sluttning*. Norra delen af Valdres
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är fattig, ty liksom i många andra trakter af Norge är
det derstädes ondt om god jord, emedan marken är myc-
ket stenbunden, hvarjemte familjerna äro stora. Men be-
tet bland fjällen är rikt och invånarne erhålla en blyg-
sam inkomst af sina mjölkkammare. När helst jag kom
till Yang var det alltid en sak som orsakade mig något
bekymmer, nämligen på hvilket ställe jag först skulle
taga in, ty jag ville icke gifva orsak till afundsjuka. På
det att mina bekanta skulle se, att jag tyckte om dem
allesammans, måste jag besöka hvar och en.

Mången angenäm vecka har jag tillbragt i denna
arkadiska vrå, der folket tycktes täfla om, hveni som
skulle vara vänligast mot vännen Paul. Ingenting var
någonsin för godt åt honom. Sak samma vid hvilken
tid han anlände, antingen det var dag eller natt, alltid var
han välkommen och det bästa huset förmådde uppbullades
för hans räkning*. Hvarhelst jag gjorde ett besök, det
måtte vara aldrig så kort, fick jag ej aflägsna mig utan
att först taga mig en klunk mjölk, en kopp kaffe eller
en liten "dram" eller utan att äta någonting. Det var
omöjligt att vägra, men mången gång mådde jag, utan
att folket viste derom, ganska illa till följd af att jag-
druckit för mycket af deras utmärkt goda kaffe. Ibland
inmundigade jag tio till femton koppar om dagen samt åt
lika många gånger.

De stela knäbyxorna af skinn börja att blifva min-
dre brukliga och drägten förfärdigas i allmänhet nu mera
helt och hållet af vadmal samt består af jacka, väst med
silfverknappar och långbyxor. De sprattaktiga plaggen
äro yllehalsduken och filthatten, hvilken sistnämda kar-
lame bära inomhus och under dansen i tanke att det är
fint, Kvinnorna nyttja de sedvanliga vadmalsklädningarne
eller andra af något lättare tyg samt hafva på hufvudet
brokiga dukar.

Ett egendomligt bruk bland de norske bönderne for-
drar, att då en A Tän gör ett besök hos en annan, den
förstnämde skall låtsa, som han ej såge de tillrustningar,
som göras med anledning af hans ankomst. Gästen har
knappast satt sig förr än kaffe brännes, kaffepannan sät-
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tes på elden och mat lagas i ordning. Då han märker,
att allting är nästan färdigt, stiger han upp och säger:
"Farväl!", hvarpå han enträget uppmanas att stanna kvar.
Sedan han gjort litet motstånd, föres han upp i öfre vå-
ningen eller till nästa rum. Kaffekopparne fyllas alltid
så rågadt att kaffet rinner öfver, ty eljes skulle det se
knussligt ut,

Ett annat bruk roade mig högligen. Då mjölk eller
branvin bjudes, vägrar gästen till en början att dricka
och säger: "Det är icke skäl att kasta bort sådana här
rara saker på mig." Värden envisas, att han skall dricka,
iivarefter han smuttar på drycken och lemnar till baka
skålen eller glaset med orden: "Det är alldeles för myc-
ket." Så börjar värden å nyo att öfvertala honom, hvar-
efter han slutligen sväljer glasets innehåll.

Den norske bonden är manlig, lugn och behjertad.
Under den sträfva ytan döljer sig det vänligaste sinnelag.
Han är kärleksfull mot sin familj och ömhjertad mot
djuren, men till det yttre är han kall, ehuru han lätt
kan bringas till det yttersta åt motsatt håll. För att
rätt kunna värdera honom, måste man känna honom myc-
ket noga. Han är uppriktigt och ärligt gudfruktig, och
hans religiositet, som närts och utvecklats ända från hans
tidigaste gossår, är djup. I sällsynta fall kan svärmeriet
förblinda hans bättre natur och göra honom till bigott.

Genom både männens och kvinnornas karaktär gal-
en åder af stilla svårmod, hvilket tvifvels utan härleder
sig* från den dystra natur, som omgifver dem. Föräldrarne
äro Aiinliga och milda mot sina bara, och jag kan icke
erinra mig ett enda exempel på, att jag* hörde dem an-
vända rått språk mot de små eller såg* dem slå de samma.
Familjens medlemmar äro hvarandra ömt tillgifna, ehuru
de visa sig tillbakadragna. Tvister förekomma mycket
sällan, och till och med på den ringaste gård har jag
aldrig varit vittne till något våldsamt uppträde mellan
man och hustru.

Bönderne äro mycket skicklige i alla slags handtverk.
Om en bonde ärnar uppföra ett hus eller göra någon till-
bygnad på gården, gar han till skogen och fäller de be-
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höfliga träden samt är sin egen timmerman. Han måste
också vara garfvare, sadelmakare, smed, skomakare och
mjölnare. Vid kusten bygger han skepp och båtar och
är en förfaren fiskare. Äfven förfärdigar han musikin-
strument och möbler samt är guldsmed och juvelerare.
Jägare är han ock samt förföljer bland fjällen björnen,
vildrenen och räfven.

Det fins intet land i Europa, der gästfriheten hålles
mera i helgd än i den skandinaviska halföns båda riken.
Den resande är öfverraskad och förtjust öfver att alle-
städes se detta vackra drag hos befolkningen. Till och
med den fattige får aldrig aflägsna sig från ett hus utan
att man först gifvit honom något att äta och detta på
ett sätt, som ej sårat hans stolthet. I alla landsändar
påminnes främlingen om den äldre Eddans ord:

Vatten tarfvar
vandrarn före målet,
handduk och en helsning,
vänlig välkomst
om han det värd är —

samspråk och svar på tal.

Anledningen hvarför jag första gången for till Val-
dres var följande: Jag reste på en af ångbåtarne, som gå
mellan Bergen och Sognefj orden, och som vanligt hade
jag blandat mig bland folket och pratade med bönderne.
Under det jag åt middag med någre af dem, lade jag
märke till en man, som uppmärksamt betraktade oss,
medan ett belåtet leende då och då for öfver hans an-
sigte. Såsom jag sedermera hörde af honom, var han
förtjust öfver att se en främling vara så obesvärad och
på samma gång tydligen känna sig så väl till mods bland
personer, som i likhet med honom, betraktaren, voro bönder.
Vid desserten kom han fram och frågade, om jag icke
vore Paul Du Chaillu, och då jag bejakat detta, sade
han att han hette Nils Tune och var från Yang i Val-
dres samt att han var medlem af Stortinget, hvarjemte
han tillade, att jag vore välkommen till hans gård. Han
förstod, att jag reste för att studera de skandinaviska fol-
ken och deras lif, och han sade att han skulle införa mig
hos sina grannar och att han icke betviflade, att jag ju
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ej skulle tycka om invånarne i Valdres. Jag antog hans
inbjudning och genast jag anländt, märkte jag att han talat
godt om mig*. Hvart jag kom, mottogs jag redan från
förstone vänligt.

Nils Tune hade valts till stortingsman af befolknin-
gen i Valdres. I Norge äro valmännen på landet liberale
och i städerna konservative, och ovedersägligt är, att bit-
terhet råder mellan de båda partierna. Jag märkte detta
under mina samtal med bönderne, af hvilka många tro,
att de föraktas af herrarne. När de framkommo med
sådana yttranden, sökte jag alltid öfvertyga dem om, att
de misstagit sig, men det var förgäfves. Då vi en dag*
talade om denna sak, sade Nils med blickar, som lågade
af vrede: "Jo, Paul, mycket folk i städerna anser oss
icke vara bättre än kreatur." Deremot gjorde jag in-
vändningar och nämde flera herrar i Kristiania, hvilka
efter hvad han väl viste icke föraktade bönderne.

Mellan landsvägen och Yangsmjösen ligger den gamla
träkyrkan och vid den samma prestgården med sina stora
och bekväma bygnader. En hel och sann menniska var
presten Konow. Han var så gifmild mot de fattige i sin
församling, att prestgårdsjorden icke förslog till hans och
hans familjs uppehälle. Lyckligtvis hade han en rik fa-
der i Bergen, hvilken då och då sände honom pennin-
gar, som han dock knappast hann mottaga förr än en
stor del var använd på att lindra de fattiges nöd och
bekymmer. Han gaf i tysthet, sålunda följande buden i
den lära, hvars tjenare han var; men då och då kunde
en med stor familj välsignad man, hvilkens tacksamhet
flödade öfver, eller en fattig* enka icke afhålla sig från att
berätta hvad den gode kyrkoherden gjort för dem, ehuru
de efteråt ångrade sin lösmunthet, emedan de viste att de
skulle få barmor för att de omtalat de välgerningar, som
utöfvats i hemlighet. I vissa trakter af Norge, både mi
landet och vid kusten, är det icke någon latmanssyssla
att vara prest. Somliga församlingar äro mycket vidsträckta
och omfatta nästan obebodda trakter. Byarne ligga långt af-
lägset och kunna naturligtvis ej hålla sig hvar sin kyrka och
hvar sin prest, hvarför ofta långt bort från sjelfva hufvud-
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kyrkan kapell uppbyggas, hvilket merendels sker på stäl-
len, dit man endast kan komma på ridvägar eller smala
fjällstigar. En lista för året på de dagar, gudstjenst skall
förrättas på hvarje särskildt ställe, uppsattes och i regn,
snö eller solsken måste presten antingen till häst eller i
karriol begifva sig till kyrkan, dit han framkommer våt,
uppgifven af värme eller nästan stelfrusen. Det är in-
genting ovanligt, att en kyrkoherde har på sin lott tre
eller fyra kyrkor; i dessa hållas dock gudstjenst endast
en gång hvar tredje eller fjerde vecka och stundom icke
mera än fyra gånger om året. Då kyrkorna ligga vid
en fjord, måste presten, ofta i mycket stormigt väder,
fara till dem i båt. De norske presterna äro mycket
bildade och många bland dem tala ett eller två språk,
af hvilka det ena vanligtvis är engelska. De äro gäst-
fria och vänliga. I många fattiga nejder är själasörjaren
den ende, som besitter högre själsodling, och prestgården
det enda ställe, der befolkningen kan få lära sig snygghet.
Svarta får finnas ju i hvarje stånd, men i regeln är det
skandinaviska presterskapet älskadt och aktadt.

Den ärade kyrkoherden i Yang var skarpt konser-
vativ och kunde icke komma öfverens med den frisinnade
stortingsmannen, Nils Tune, som var ytterst radikal i
sina politiska åsigter och ifrade för framåtskridande och
för afskaffande af sådana lagar, som han ansåg föråldrade
och bland hvilka åtskilliga rörde luterska kyrkans fri-
och rättig-heter.

Jag hade synnerligt angenämt under mina besök i
prestgården och den ädle kyrkoherden ville många gånger,
att jag skulle stanna längre. Han kunde icke begripa,
huru jag kunde uthärda bland bönderne och äta deras
mat. Bland mina många vänner voro v invånarne på
Havgen och Nertröst. Boningshuset på den förstnämda
gården hade en öfre, af ett stort och två små rum be-
stående våning, till hvilken en brant trappa, som nästan
liknade en stege, ledde från förstugan. Denna afdelning
af bygnaden var endast afsedd för gäster samt, såsom all-
tid är fallet, utomordentligt fin och putsad. Den undre
våningen var inredd på samma sätt, med undantag af att
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ett af de små rummen derstädes begagnades till kök och
hade en öppen spis i ett höra. Båda de stora rummen
uppvärmdes genom kaminer, som i Yang äro särdeles
mycket i bruk, alldenstund det der är ondt om björkved.
Tomas Tomassen och hans hustru Guri viste aldrig hur
de skulle nog kunna visa sin välvilja mot mig och hans
käre, gamle far, hvars redbarhet och vänliga sinnelag
kunde läsas på hans anlete, tyckte likaledes, att det icke
fans någonting i Yang* som var för godt åt mig. Tre
barn samt en piga och en dräng utgjorde det öfriga af
hushållet. Bredvid huset låg en liten trädgård med vin-
bärsbuskar och några rofland.

Det är seden, att gästen skall äta ensam. I det
rum, som användes vid dylika tillfällen, iordningställes ett
bord med en fin hvit duk och framläggas gafflar och
skedar af silfver. Sedan maten framsatts, lemnar hustrun,
som passar upp, gästen allena och kommer in en eller ett
par gånger under måltiden för att truga honom att äta
mera, För den som ärnade att tillbringa några år i
Skandinavien var det just ingen treflig utsigt att på
detta sätt få äta ensam; för den skull yrkade jag, så
snart jag kom till en gård och en eller två dagar tillåtit
dylikt krus, till husmoderns förskräckelse oföränderligen
på att få bryta detta bruk och att få äta med familjen
och drängarne vid hvardagsbordet. Då jag segrat i denna
punkt, återstod det att drifva igenom min vilja äfven
med afseende på ett par andra saker, hvilket blef ett
nästan lika svårt göra. Det första var att man icke vi-
dare skulle framför mig lägga en silfversked utan låta
mig likt familjen få begagna träsked. Bönderne sätta en
synnerlig ära i att hafva dylika klumpiga skedar och
hvar och en medlem af familjen eger en sådan med be-
gynnelsebokstäfverna till sitt namn inristade i skaftet.
Det andra var, att jag skulle få använda ett stycke flat-
bröd i stället för tallrik, i fall icke sådana brukades, och
att jag likt de öfriga skulle få sticka min sked i det
stora grötfatet samt att jag på samma sätt skulle få taga
för mig af surmjölken. Då denna var alltför sur, ville
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husmodern alltid, att jag skulle hafva söt mjölk, hvilket
jag ej satte mig emot.

Medan jag låg en natt på Havgen i djupaste sömn,
väcktes jag plötsligt af en ganska omild ruskning och då
jag slog upp ögonen såg jag vännen Tomas med ett ljus
i ena handen samt en butelj och två små glas i den
andra. "Paul", sade han, "du måste hafva hört, att min
hustru skrek för en liten stund sedan. Hon har nyss
skänkt lifvet åt ett präktigt barn". Utan att säga något
mera satte han ljuset på bordet, hvarefter han yttrade:
"Låtom oss fira tilldragelsen, till hvars ära du måste
tömma glaset." Ett afslag skulle hafva varit höjden af
oskicklighet och visat stor brist på vänskap, hvarför jag-
drack under Önskan, att den nyfödde skulle få lefva länge
och att modern snart måtte blifva frisk och rask.

Vid ett barns födelse är det bruket, att hvarje grann-
hustru kokar flödegröd (gröt, kokad med grädde i stället
för mjölk, eller rispudding) och bär den till den tillfrisk-
nande barnsängskvinnan. Det råder då en ganska stark
täflan mellan husmödrarna, som söka öfverflygla hvar-
andra i grötens såväl beskaffenhet som myckenhet.

Nertröst var en af de bästa gårdarne i Yang. Der
furmos två hus, af hvilka det ena var afsedt för gäster
och till förvaringsställe för familjens kläder. Jon Nertröst
var en man med mycket godt utseende, en präktig-
typ för en Valdreskarl, vänlig, redbar och driftig. Hans
hustru Sigrid, som var dotter till en bonde några kilo-
meter längre nedåt dalen, var ett mönster för en hus-
moder och höll i likhet med sin man mycket af mig.
De kunde aldrig nog visa sin välvilja mot mig. Får-
skinnen på min säng voro rena och hvita samt mjuka
som dun; dylika fållar äro förträffliga skyddsmedel mot
röjmatism, hvaraf jag under de samma aldrig hade den
ringaste känning. Huru korta vandringar jag än gjorde,
var det alldeles tydligt, att jag måste vara hungrig, då
jag kom hem. Bittida om morgonen fick jag kaffe på
sängen. När helst jag* bad om en häst, fick jag genast
en sådan, och om jag ville gå någonstädes, var den heder-
lige Jon alltid redo att visa mig* vägen.
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En dag var det barndop på Nertröst med ty åtföl-
jande kalas. Man hade flera dagar förut särskildt bedt
mig att icke begifva mig långt bort på något besök, ty
jag måste bevista högtidligheten. Kyrkoherden och hans
hustru inbjudas alltid vid dylika tillfällen liksom äfven
slägtingar och vänner. Det var en treflig* tillställning.
Det bästa porslinet samt silfvergafflarne och silfverske-
darne voro framtagna, och det var en uppsjö på kött-
rätter, kakor och puddingar.

Valdresborna äro särdeles danskunniga och skickliga
att dansa halling, i hvilken det egentliga konststycket
består i att med ena foten vidröra taket, som vanligtvis
är beläget 2,7 5 meter öfver golfvet. En af de mest ka-
raktäristiska folkdanserna är springdansen, i hvilken en
afdelning består i att flickan håller i meddansarens upp-
lyfta fingerspetsar och snurrar rundt omkring med sådan
hastighet, att klädningen slutligen blåser upp sig som en
luftballong. Emellanåt höjer sig kjolen ända till knäna,
och då detta inträffar, tvingar flickan ned den samma
med en snabb rörelse af handen. När man begifver sig
bort på en dylik tillställning, måste man bereda sig. på
att få svettas dugtigt äfven utan att dansa. Rummet på
nedra bottnen begagnas till danssal och är alltid fullpac-
kadt, enär man bjudit alla sina bekanta. Alla de.unga
och äfven de gamla hafva roligt. En lampa som stälts
så, att den icke kan råka i olycka, upplyser platsen
dunkelt, bord, stolar och bänkar hafva utburits och i ett
hörn står spelmannen. För att pigga upp den sistnämde
att spela med än större ifver, kastar sällskapet efter en
stund kopparslantar i hans hatt, hvarefter en ny dans
börjar. Trängseln är vanligen så stor, att man knap-
past kan röra sig, och luften blir så outhärdlig, att en
del af de innevarande måste lemna rummet. Gossarne
hafva stundom med sig en butelj bränvin och bjuda då sina
vänner att i all hemlighet taga sig en klunk. Festlig-
heten räcker vanligtvis ända till de tidiga morgontim-
marne.

Ole, Lars och Jon hörde till mina bästa vänner
bland ungkarlarne. Då jag befann mig i Yang skulle
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de hederlige pojkarne hafva känt sig* olyckliga, om de
icke hvar dag fått råka mig. De hade beslutit, att Paul
icke skulle vara utan sällskap en enda dag i deras by,
och uppgjorde ständigt nya planer att bereda mig förströ-
else. Än stälde de på sina egna gårdar till en middag
för mig eller en kvällsmåltid, vid hvilken blott ungdom
af båda könen var närvarande, och än förmådde de sina
slägtingar att bjuda mig till sig. Ibland plägade vi ro
öfver till andra sidan af sjön och tillbragte en eller ett
par angenäma dagar hos deras vänner, som alltid gjorde
kalas för mig. De tre hedersmännen gingo så långt, att
de en hel vinter lågo öfver presten med böner om att få
lära sig engelska, emedan de önskade kunna samtala
med mig på detta språk, då jag nästa år kom till baka.

Sorgen banade sig dock väg till Yang och en dag
var dess befolkning mycket bedröfvad, ty döden hade lagt
sin kalla hand på en gammal, högt aktad enka derstädes.

Begrafningar och bröllop ega vanligen rum på .sön-
dagen, och det är bruket, att liket före jordfästningen un-
der flere dagar står på bår. Då begrafningsdagen nalka-
des, vidtogs i ett omfång, svarande mot familjens ställ-
ning och förmögenhetsvilkor, på den aflidnas gård af äld-
ste sonen anstalter till de sörjandes och inbjudnes mot-
tagande och undfägnande under begrafningen, som skulle
räcka i tre dagar.

Dagen före begrafningen anlände slägtingarne och
de gäster, som bodde långt borta. Den högtidligaste stäm-
ning rådde och måltiderna intogos under tystnad. De in-
bjudne medföra eller sända vanligen matvaror som bidrag
till grafölet, och enär porslinet och husgerådssakerna vid
dylika tillfällen icke räcka till, lånas sådana saker af gran-
narna. På morgonen till begrafningsdagen var huset fullt
af folk. Allas ansigten voro allvarliga och samtalet för-
des i hviskande ton. När tiden för affärden nalkades,
kastade hvar och en af de närvarande en sista blick på
den döda, hvarefter kistan, som bestod af enkla brädeiv
tillspikades och sattes på en släde, änskönt det icke fans
någon snö på marken. Öfver kistan breddes ett fint,
hemmaväfdt ylletäcke. En mängd vagnar följde i lik-
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tåget, emedan bönderna till tecken af sin aktning alltid
åka vid dylika tillfällen. Vid framkomsten till kyrko-
gården, som var ungefär 3/4 kilometer aflägsen, var pre-
sten till mötes. Han läste det öfliga begrafningsformuläret
och kastade tre skoflar jord på kistan, som sedan ned-
sänktes i grafven, hvarefter hvar och en af de närvarande
kastade litet jord på henne. Grafven fyldes derpå under
djup tystnad.

Alla foro sedan till baka till huset, som under tiden
undergått en fullständig förvandling. Långa bord med
hvita dukar voro iordningstälda och dignade under en
mångfald rätter. Den manliga delen af gästerna bjöds
först att taga sig en sup. Då gästerna stodo framför
sina platser, lästes en bordsbön, hvarefter måltiden bör-
jade. Långt innan mörkrets inbrott voro många mycket
upprymda, ty de hade druckit betydligt. Det fans lika
fullt upp af allting som vid en glädjefest, och många
sofvo icke någonting under natten. Nästa dag förflöt under
ätande och drickande, och en främling skulle ovilkorligt
hafva trott, att det var ett bröllop och icke en begrafning.

En hederlig bonde förmodade, att det vid dylika till-
fällen måste gå synnerligt rundligt till i Amerika, der
folket är så rikt. Då jag berättade honom att vi der
icke åto eller drucko någonting efter begrafningen, utan
genast gingo hem hvar och en till sitt, sade han: "Äro
de så snåla i ert land?" Att folk icke vid en begrafning
fick något att äta eller dricka, föreföll honom ytterst lum-
pet och han vände mig med vedervilja ryggen.

Lifligt står för mitt minne mitt sista besök i Yang
och särskildt de två dagarne närmast före min afresa.
Jag måste besöka alla mina vänner, till och med dem, som
bodde på andra sidan sjön, och hvarthelst jag kom, fick
jag lof att äta. Sista aftonen var jag alldeles förbi, ty
jag hade på två dagar deltagit i trettio måltider och
druckit trettiofyra stora koppar kaffe samt dessutom nöd-
gats att "skåla" många gånger. Det hade icke varit nå-
gon möjlighet att komma undan. Jag hade ju ätit hos
grannarne, hvarför skulle jag icke då äta hos dem? Skulle
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jag icke begifva mig på färd öfver Atlanten? Skulle det
icke dröja länge innan de åter skulle få råka mig?

Då jag tog afsked, gaf på somliga ställen modern
eller döttrarna mig ett par ullstrumpor, vantar, muddar
eller manschetter och sade: "Paul, vi hafva gjort detta åt
dig, behåll det till minne af oss." Ofta voro begynnelse-
bokstäfvema till mitt eller deras namn sydda på sakerna.
Andra gåfvo mig en silfverring, en brosch eller något an-
nat litet tecken på sin vänskap. Några gamla husmö-
drar, som voro mera praktiska, sade: "Paul, tag den här
osten och korfven." Alla invändningar voro förgäfves och
man svarade: "Det är långt till Amerika och du kan
blifva hungrig på vägen."

Jag rördes djupt af den ledsnad, min afresa orsakade.
Jag såg tårar i mångas ögon och de sorgsna ansigtena
sade mera än ord. "Paul", yttrade många till mig, "glöm
icke bort oss och skrif till oss från Amerika. Du skall
alltid vara innerligt välkommen hos oss", och då de
tryckte min hand, hviskade de: "Gud vare med dig på
det vida hafvet," Då jag afreste från byn, var Jon icke
hemma, men Ole och Lars ledsagade mig en bit under
dyster tystnad.

Det är nu många månader sedan jag hörde något
från Yang*. Än ett, än ett annat har hindrat mig att
skrifva, men på de käre vännerne derstädes tänker jag*
ofta. Jag ser ännu deras vänliga ansigten, och deras
glada välkomstrop ljuda ännu i mitt öra. De angenäma
dagar, jag tillbragte bland dem, skola alltid lifligt stå för
min hågkomst. Månge unge män och vackra tärnor hafva
gift sig, blyga, små flickor hafva uppvuxit till sedesamma
ungmor och rullandet af tidens hjul har medfört många
förändringar, både glada och sorgliga. Den förträfflige
länsman Wangensten på Kvarn är död. Synnerligt rö-
rande var hans sista bref till mig, hvilket han dikterade
för sin son, då han knapt hade styrka nog att teckna
under sitt namn. Utan att klaga talade han i det samma
om sina plågor och sin förestående död samt tillade:" Ehuru
jag skall vara borta, då ni åter kommer till Yang, må-
ste ni besöka Kvarn, der min familj skall helsa, er på
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det hjertligaste välkommen." Nils Tune har äfven gått
bort och vid hans graf har allt politiskt agg och kif
glömts och förlåtits. Han var en omutlig ärans man.

Jag finner ett synnerligt stort nöje i att läsa bref-
ven från mina vänner i Yang. Män, hustrur, döttrar
och söner skrifva till mig i den mest tillgifha ton; hög-
sta värdet sätter jag på barnens bref. Sigrid Nertröst,
Jons hustru, skrifver: "Lilla Berit (deras dotter) gråter
derför att hon icke kan skrifva till Paul." Lilla Anna
Havgen sänder mig i ett af faderns bref ett litet hjerta
och en ring af glasperlor. Ole, som efteråt gift sig, skrif-
ver: "Under julen voro här många bjudningar, vid hvilka
vi drucko skålar för vår vän Paul, och Jon har till din
ära diktat ett par verser, som vi sjöngo."
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35 KAPITLET.
Södra Norge. — En lång landsväg. — Landtbrukarne. — Präktiga gårdar.

— De norska städerne. — Ordningens upprätthållande. — Läsare. —

En domares hem. — Edens afläggande. — Ssetersdalen. — Högväxt
folk. — Drägten i Ssetersdalen. — Gamla staburar i Ose. — Karak-
tären hos befolkningen i Sa.tersdalen. — Valle. — Paul Paulsen.

(»1 öydligaste delen af Norge bildar en stolt källtrakt,
s^l ls° hvilken är ungefär 320 kilometer bred på bredaste
s^^y* stället och 200 kilometer lång samt afslutas med
j Lindesnaes på 57° 59' n. lat. Denna betydliga
'

sträcka omgifves i vester af Nordsjön samt i söder och
•öster af Skagerrak, hvars innersta ände utgöres så att
säga af Kristianiafjorden, som går i norr och söder. Fjor-

u darne på dessa kuster ega icke de längre norr ut belägnas
storslagenhet. De enda flacka trakterna på norska ku-
sten, Listerland, Dalarne och Jaederen, äro belägna här
nere. På Listerland finnas tätt intill hvarandra tre fyr-
båkar, som bygts på sådant sätt, att det är tecken till
fara, om man ser dem skilda. En landsväg löper utefter
kusten en sträcka af 800 kilometer från Kristiania till
den några kilometer norr om Stavanger belägna udden
Tungenaes, der Buknfj orden hindrar honom att gå längre.
Denna väg utgör en fortsättning* af landsvägen, som från
Haparanda går utefter Sveriges och Norges kuster till
Kristiania, en sträcka af ungefär 3,200 kilometer. I
dessa nejder fins ett stort antal alfvar, på hvilkas vatten
en oräknelig mängd timmer flottas från de stora skogar,
som derstädes förekomma i ganska stor myckenhet.

Några af dalarne höra till Norges bästa åkerbruks-
trakter, och den jordbrukande befolkningen i de samma
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är högst olik de förut beskrifna fjällborna. På de många
präktiga gårdarne äro nästan alla husen hvitmålade och för-
sedda med gammalmodiga, holländska tak af röd t tegel.
Pianon, böcker och tidskrifter utvisa, hvilken bildning
som råder hos folket, hvars bostäder omgifvas af frukt-
trädgårdar och blomsteranläggningar. Öfverallt på vägen
från Kristiania till Drammen har man tjusande utsigter
öfver sjö och land, och under färden utefter hela kusten
är naturen för öfrigt utomordentligt vacker. Nedanstående
afbildning af Hof gifver en rätt god föreställning om hu-
sens utseende på en välmående gård.

HOFS GÅRD I ÅKER.

På söndagen begifva landtbrukarne sig till kyrkan i
olika slags egendomliga vagnar och karrioler. Karlame
bära vanligtvis grå eller svarta hattar med breda brätten
eller höga, svarta hattar; om sommaren begagna de dam-
rockar af linne. Kvinnorna i sina öppna och slutna hattar,
schalar och tröjor äro klädda likadant som landtbrukarnes
hustrur i England och Amerika, Efter gudstjenstens slut
s}anna de kvar en stund för att skvallra om veckans nyheter.

Norge är ett egendomligt land i det afseendet, att

dess städer på få undantag" när ligga vid kusten. De
flesta idka hufvudsakligast fisk- och timmer-handel. De
som drifva trävaruaffärer äro bygda vid eller i närheten
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af de alfvar och strömmar, som uppstå i och flyta genom
den del af landet, der de stora skogarne äro belägna. De
åter, som sysselsätta sig med fiskaffarer, äro uppförda på
härför synnerligt fördelaktiga ställen. Några af städerna
hålla på att tillväxa i vigt och betydenhet, medan andra
deremot stå stilla eller äro stadda i tillbakagång, beroende
deraf att sillen öfvergifver den eller den delen af kusten.

De flesta städerne äro bygda så att de smyga sig
efter oregelbundenheterna hos de klippiga stränderna eller
hos de bergshöjder, som på alla håll innesluta dem, och
på hvarje framskjutande klippa ligga hus uppkastade,
hvilket frambringar en egendomlig verkan. Husen äro
af trä samt väl målade och snyggheten på gatorna är
märklig, men man saknar de svenska städernas plante-
ringar. I Norge fins det inga medelpunkter för fabriks-
rörelsen liksom ej heller någon stor jernindustri. Flere
af städerne äro, fastän små, ganska rika, och åtskillige af
köpmännen i de samma äro millionärer. De ega en stor
mängd fartyg, som sändas till alla delar af verlden, och
den norska fraktfarten är högst betydlig. Den lilla stad,
jag fann mest märklig för sitt driftiga affärslif, var Aren-
dal, hvilken några år förut blifvit ödelagd af en eldsvåda.
Trähusen hade nu ersatts af rappade tegelbygnader och i
bodfönstren sutto stora, från Frankrike införskrifna spe-
gelrutor.

Till ordningens upprätthållande behöfvas endast få
polismän, alldenstund folket är laglydigt och oroligheter
samt gatuuppträden icke förekomma. Landets beskaffen-
het omöjliggör anläggandet af jernvägar annat än mot så-
dana ofantliga kostnader, att det icke skulle bära sig.
Ängbåtsförbindelserna äro deremot ytterst vidsträckta. Un-
der sommarmånaderna såg jag ofta på ångbåtarne skaror af
s. k. läsare, som det lugna folket betraktade som ett slags
fanatiska, öfverspända religionssvärmare. Då de kommo
ombord, började de att sjunga sina psalmer och fortforo
dermed under hela vägen till eller från det bönemöte, de
bevistat eller ämnade bevista.

Som jag kände till folkets gästfrihet, plägade jag,
då jag* såg ett hus som ådrog sig min uppmärksamhet,
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stanna min häst framför det samma och gå in. Sedan
jag ett par timmar förut lemnat Holmestrand, en nedan-
för skogklädda höjder vid Kristianiafjorden belägen liten
stad, och farit förbi byn Sande, kom jag till ett präktigt
hus, der jag steg* af samt gick in på gården. Till min
öfverraskning närmade sig två unga fruntimmer, klädda
enligt senaste modet. Jag såg genast att de icke voro
bonddöttrar och bad om ursäkt för det obesvärade sätt,
på hvilket jag stigit in. Jag stod just i begrepp att
draga mig till baka, då de bådo mig att stanna.

Huset, i hvilket jag på detta sätt trängde mig in,
beboddes af en domare. Ett af de unga fruntimren till-
kallade honom och • då han inträdde, helsade han mig på
engelska. Han var något till åren, smal och spenslig
samt hade solbrändt ansigte. Han kom just från plogen,
ty änskönt han var en i sitt fack lärd man, ansåg han
sig icke vara för god att på sin gård förrätta kropps-
arbete.

Under samtalets lopp talade vi om landets lagar och
jag åhörde med stort intresse den högtidliga ed, som före-
stafvas vittnena i Norge samt den kraftiga, omsorgsfullt
utarbetade förmaning som beledsagar den samma. De
a _sa hvilken religiös karaktär folket eger samt huru helig
det anser sanningen vara,

Hvarje person, som aflägger ed, upplyfter tre fingrar,
nämligen tummen, pekfingern och långfingern. Tummen
betecknar "Gud fader", pekfingern "Guds son" och lång-
fingern "Den helige ande". De andra två fingrarne hållas
inböjda i handen, och af dessa betecknar den större men-
niskans själ och den mindre menniskans kropp, liksom
kroppen är af ringa betydelse i jemförelse med själen.
Hela handen betecknar den ende allsmäktige och evige
Guden och skaparen, som skapat menniskan och allting i
himmel och på jord.

Den förmaning, som vid dessa tillfällen framställes
till vittnena, är afsedd att göra ett djupt intryck. Den
börjar: "Hvar och en som är så ogudaktig, förderfvad
eller fiendtlig mot sig sjelf att han svär falskt eller
icke håller sin ed syndar, ty han säger: "Om jag
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svär falskt, må Gud fader, Sonen och den helige Ande
straffa mig — så att Gud den himmelske fadern, som
skapat mig och alla menniskor efter sin afbild, och
hans faderliga godhet, nåd och barmhertighet icke må
hjelpa mig, utan jag som en vrång och obotfardig syndare
och förbrytare må i evighet straffas i helvetet." Fort-
sättningen, som går i samma allvarliga, högtidliga ton. är
ansenligt lång och innehåller en hel hop upprepningar
samt afslutas med följande ord: "Hvar och en person
som svär falskt, säger: "Om jag svär falskt må allt
som jag eger och har i denna verld vara förbannadt;
förbannad vare min jord, åker och äng, så att jag aldrig
må få någon frukt eller gröda af den; förbannad vare
min boskap, mina djur, mina får, så att de efter denna
dag aldrig mera trifvas eller äro mig till någon väl-
signelse; ja, förbannad vare jag och förbannadt allt hvad jag
företager mig". O, menniska! Betänk detta väl och kom
i håg hvilken förfärligt sträng och hård dom den, som
svär falskt, uttalar öfver sig sjelf. En from kristens
hjerta må väl förskräckas och rädas, då en falsk ed dra-
ger efter sig sådana följder; då en menedare vänder sig
från Gud, för tid och evighet utestänger sig* från alla
hans välgerningar, skiljer sig från hela kristenheten och
blir förlorad och fördömd både till kropp och själ. Der-
för bör hvarje kristen afhålla sig från att svärja falskt
och lättsinnigt, för så vidt hans själs välfärd och fräls-
ning äro honom kära. Må Gud allsmäktig förläna dem
åt oss alla genom sin dyre son, vår herre Jesus Kristus.
Amen."

I Norges sydligaste del finnas flera långa, intressanta
dalar. En af dessa är Sa?tersdalen, i hvilken en märklig
befolkning bor. Från staden Kristiansand, som har en
befolkning af 12,000 personer, går en 157 kilometer lång
körväg, hvilken slutar ett litet stycke bortom Valle kyrka.
Der vidtager en ridväg, som går en sträcka af 37 kilo-
meter till Bykle kyrka, hvarifrån man på en annan rid-
väg kommer till stora landsvägen i Telemarken eller till
Stavanger.
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En egendomlighet hos dalarne i sydligaste delen af
Norge är, att de gå i norr och söder. Om sommaren
kan resan till Saetersdalen till en del ske på vattnet med
små ångbåtar, som befara Ärdals- och Byglands-fjordarne,
vid hvilkas nedre ände man kan få sig godt natthärberge.
Den resande, som besöker denna dal, måste bereda sig på
att slita ondt. Mat och härberge äro af enklaste beskaf-
fenhet, och hela härar af de blodtörstigaste loppor hindra
den finskinnade att sofva. Folket i Saetersdalen har
rykte om sig att vara ovanligt osnygt, men jag fann
icke att det var värre än andra bergstrakters invånare,
som alla likna hvarandra i brist på renlighet, ehuru det
naturligtvis gifves undantag. Folket sofver ofta på får-
skinn utan att hafva något klädesplagg på sig*.

Saetersdalsborna äro de kraftigaste och mest hög-
vuxna af Norges invånare och som jag tror äfven af hela
halföns. I en af Turistföreningens årsberättelser har jag
sett uppgifvet att karlames medelhöjd, enligt de mätnin-
gar en herre gjort vid Osstad, då folket kom från kyr-
kan, är 1,9 0 meter. Drägten är högst egendomlig. Män-
nen bära byxor, som räcka ända upp till armhålorna,
samt en kort tröja med silfverprydnader. Kvinnorna
hafva de kortaste klädningarne i Norge. De mörka, blå-
svarta yllekjolarne med sina lysande bårder räcka nämli-
gen icke längre än till strax nedom knät, hvarigenom de
bjärta strumpebanden af ylle merendels synas. Denna
drägt låter de välskapade benen, öfver hvilka egarinnorna
äro mycket stolta, synnerligt förmånligt framträda. Då
kvinnorna under matlagning eller förrättandet af andra
sysslor luta sig framåt, får betraktaren icke vara blyg, ty
ofta ser han en bit ofvan strumpebandet. Kvinnornas
drägter prydas af en mängd silfversmycken, och stora,
egendomliga broscher sammanhålla öfre delen, hvarjemte
vackert arbetade bälten af koppar stundom sitta kring
midjan.

I Saetersdalen får man liksom i Telemarken se gamla
hus med svalgångar och på somliga boningar finnes ännu
det ålderdomliga hålet i taket för rökens utsläppande, på
hvilket en närmare beskrifning läses i andra delen, 25
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kapitlet, af detta arbete. I denna nejd får man äfven se
staburar, en sorts bygnader af egendomlig form (beskrifna
i samma del). Vid Ose finnas två sådana med snidade
dörrposter, öfver hvilka kors äro anbragta, emedan dylika

DRÄGTER FRÅN SAETERSDALEN.

i forna tider ansågos utgöra ett starkt skyddsmedel mot
trollpackor.

Invånarne i Saetersdalen äro till lynne och karak-
tär i många afseenden olika öfrige norrmän. Under ru-
sets inflytande äro de nämligen grälsjuke och draga gerna
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knifven. Jag* känner icke någon trakt i Norge, der fol-
ket är mera begifv.et på starka drycker än i denna dal,
men jag måste medgifva att jag alltid blef bemött på det

KVINNA FRÅN SAETERSDALEN.

vänligaste sätt, då jag uppehöll mig derstädes, och att
många bland invånarne icke äro hemfallna åt superilasten.

Vid Valle tog jag in på en gård, som tillhörde min
namne, Paul Paulsen. Han kunde icke förstå, huru jag
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kunde tala norska och påstod, att om jag också icke var
landsman till honom, så var min fader det. Då han
frågade, hvad jag hette, svarade jag: "Paul!" "Hette er far
äfven Paul?" Vid mitt bejakande häraf utropade han
jublande: "Då heter ni Paul Paulsen och är bestämdt
norrman." Från Saetersdalen styrde jag kosan öfver fjäl-
len till Telemarken.
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36 KAPITLET.
Telemarken. — Vackert folk. — Drägter. — Ett obehag på resorna i

dessa nejder. — Ett rum på en gammal gård. — Bandaksvandet. —

Kongsbergs silfvergrufvor. — Bolkesjö gård. — En rik bonde. —

Tinnsjön. — Rjukanforsen. — Siljordsvandet. — Mitt första besök i
Siljord. — Undfägnande af mina vänner från Telemarken.

i^3^ .

Ja] j5elemarken är en af Norges mest karaktäristiska trak-
g\ s ter, och det var alltid med synnerligt nöje jag van-
s&3_7 drade i dess dalar samt vistades bland dess invånare.

Dessa äro högresta, välväxta och behagfulla samt
hafva ett intelligent utseende. De påminde mig om dal-
•karlarne i Sverige.

Telemarken indelas i öfre och nedre Telemarken. I
O det sistnämda bära männen liksom i Saetersdalen byxor,

som räcka nästan ända upp till armhålorna, men hvilka
här äro mörkfärgade och af en helt annan snitt. Det
öfriga af drägten utgöres af en mycket kort, besynnerlig
väst och af en hvit, ännu egendomligare jacka. Knap-
parne äro af silfver och det hela tager sig allt annat än
bra ut. Kvinnorna äro klädda i långa, tjocka vadmals-
kjolar, som äro längre än de i Saetersdalen brukliga, men
hafva likadana bjärta bårder. Det egendomliga lifstycket
är lågt samt försedt med klaffar, som gå tvärs öfver ax-
lame, och ofvan det samma ser man det höghalsade,
långärmade lintyget. Utomhus kommer härtill vanligen en
kort, ledigt sittande tröja. I kyrkan eller vid andra högtid-
ligare tillfällen bära kvinnorna handskar och strumpor af
kläde, hvilka båda plagg äro utsydda med brokiga blom-
mor. Hufvudbonaden utgöres af en silkesduk, ordnad som
turban och med snibbarne baktill nedfallande till midjan.
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Ett stort obehag i denna trakt är det klena kosthållet
vid stationerna, på hvilka maten är af allra enklaste slag
och föga aptitlig, då man icke är van vid den samma.
Dalarne gå högst oregelbundet åt alla håll; de flesta färd-
lederna äro enkla byvägar, som föra till afsides liggande
platser och gamla gårdar.

En af de märkligaste bygnadsstilar, man på dessa
gamla gårdar får se, är den, hvari staburarne — bygna-

STABUR.

der i hvilka matvaror och folkets kläder merendels för-
varas — äro uppförda. I boningshusen finnas besynner-
liga rum, der blicken mötes af gamla sängar, till hvilka
man kommer upp på ett högt trappsteg, hyllor, på hvilka
bibeln eller någon annan andaktsbok står, skåp med gam-
malt porslin, stånkor m. m. Här och der finnas bibliska
inskrifter och gamla, af ett enda block förfärdigade stolar.

Den resande kommer in i Telemarken antingen sjö-
vägen öfver Ej dangertjorden till Skien och derifrån på
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kanalen till Norsjön, eller ock landvägen från Kristiania
öfver Drammen och Kongsberg. Norrifrån går från Ödde
i Hardanger till Röldalen en förträfflig landsväg, hvars
högsta punkt är belägen 1,100 meter öfver hafvet. Han
fortsätter från sistnämda ställe öfver Haukelidfjället ned
till Siljord. En annan väg* går åt söder utmed Yandals-
vandet, på hvars strand byn Laerdal ligger, der man, i
motsats till hvad förhållandet är i öfre Telemarkens vilda
nejder, ser stora almar, lindar, aspar, askar, alar och lön-

ETT RUM I TELEMARKEN.

nar. Äpple-, körsbärs- och valnöts-träden — de sist-
nämda förekomma icke allmänt i Norge — voro öfver-
sållade med frukt. På fälten äro deras grenar klipta, så
att den skugga, de kasta, icke kan hämma sädens växt.
Sjön är belägen 65 meter öfver hafvet och Lgerdal ligger
väl skyddadt.

Bandaksvandet är 48 kilometer långt, men knapt
IV2 kilometer bredt. Den omgifvande naturen är vild,
vattnet mörkt olivgrönt och de kringliggande fjällen klä-
das ända till toppen af gran och fur. Från denna sjö
kan man öfver en följd af andra sjöar utan afbrott färdas
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hela vägen till hafvet på vattnet med undantag af den
19 kilometer långa sträckan mellan Strengen och Ulefos,
hvilken man måste tillryggalägga till lands.

Ett år befann jag mig mot midten af Augusti i
Kongsberg, som har en befolkning af 5,000 personer och
ligger på Lågens strand 160 meter öfver hafvet. Staden
är bekant för sina silfvergrufvor, af hvilka den mest gif-
vande är "Kongens Grube", som redan nått ett djup af
565 meter.

Sedan jag lemnat Kongsberg kom jag efter 30 kilo-
meters färd till en skog på en 530 meter öfver hafvet
belägen platå. Medan jag genom en mörk skog nedsteg
utför en hålväg, framträdde plötsligt för blicken Bolkesjö
gård, hvilken ligger 390 meter ofvan hafvet. Jag vet
ingen gård i Norge, som har ett sådant pittoreskt läge
och omgifves af en sådan egendomlig, ståtlig natur.
Han låg mellan granbevuxna höjder, hvilkas mörka färg
bildade en skarp motsats mot de gröna ängar och fält,
de omgåfvo. Stället var till en del inneslutet af kala
fjäll, på hvilka snöfläckar syntes. Nedanför i en djup
dal har man två sjöar, Bolkesjön och Folsjön, af hvilka
den ena ligger högre än den andra. Den förre, som är
triangelformig, är belägen 314 och den senare 216 meter
öfver hafvet. öfverallt runno små bäckar nedför höjderna
och fylde luften med sin milda musik.

Ställets egare, Ole Gulliksen Bolkesjö, tillhörde en
af dessa gamla norska slägter, hvilkas stamtafla går år-
hundraden till baka i tiden. Han egde omkring 700,000
kronor, men var det oaktadt en sannskyldig typ för en
bonde och arbetade på fälten likt hvilken som helst bland
sina drängar.

Huset, som hade en öfre våning, stod i samklang
med omgifningarna. I hvardagsrummet på nedre bottnen
var i trävirket utskuret årtalet 1778 (året då bygnaden
blef färdig) och orden Soli Deo Gloria (Gudi allena äran).
I rummet på öfre bottnen voro utmed väggarna två sän-
gar bygda, som liknade kojerna på ett fartyg. De voro
innantill blåmålade och utanpå prydda af bjärta blommor.
Af de inskrifter, som furmos på de samma, kunde man
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genast märka, huru gudfruktiga de varit söm låtit upp-
föra dessa sofplatser. Öfver den ena stod med dålig staf-
ning skrifvet: "Må Gud förläna alla goda varelser åt-
komma." På ett annat ställe läste jag: "Gods och gårdar
ärfvas efter föräldrar, men en klok kvinna kommer från
Herren." En annan inskrift började: "Förtrösta på Gud",
men återstoden var jag icke i stånd att tolka. Flera
andra inskrifter furmos derjemte. I ett hörn stod ett
skåp, hvarpå lästes bokstäfverna O. E. S. B. och der-
under årtalet 1797.

Efter ungefär 25 kilometers färd från Bolkesjö ve-
ster ut kommer man till nedre änden af Tinnsjön, på
hvilken en liten ångbåt gör regelbundna turer. Sjöns
stränder hafva en äkta norsk karaktär och omgifvas af
skrofliga fjäll, som ända till toppen äro bevuxna med
skog. Mot norra änden far man in på en sidoarm,
som från vestra stranden går vester ut och heter Yest-
fj orden. Naturen blir allt härligare och landskapet på-
minner om Hardanger. Vid slutet af denna fjord ligger en
vacker, trång dal, Yestfjorddalen, på hvars venstra sida
Gausta reser sig till en höjd af 1885 meter och som är
berömd för den vid dess ände belägna Rjukan, ett af
Norges högsta och härligaste vattenfall. Dalen slutar tvärt
och stanges af jättelika fjällväggar, men man ser skum-
met från den brusande vattenmassan långt innan man upp-
nått fallet.

Rjukanforsen (det rykande fallet) störtar från en höjd
af 245 meter utför en lodrät klippvägg ned i en klyfta.
Fallet bildas af Månälfven, hvilken kommer från Mjös-
vandet. Man bleknar af skräck, då man låter blicken
glida ned i afgrunden, der det fradgande vattnet sjuder och
ryter. Det är ett förtrollande skådespel.

Sedan jag lemnat Bjukan, begaf jag* mig till Sil-
jordsvandet, som är beläget i en förtjusande nejd i nedre
Telemarken. Vid dess öfre ände ligga Morge-, Flat- och
Grundings-dalarne, som hafva att bjuda på en rikedom af
vackra fjällutsigter.

En af de bördigaste trakterna i Telemarken är nej-
den söder om Siljordsvandet, hvars utloppsälf genom den
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härstädes belägna dalen flyter till Norsjön. På ömse sidor
om strömmen ligga på höjderna, som omgifva dalen, er-
mängd präktiga gårdar med stora hus och bygnader, af
hvilka man får ett förträffligt begrepp om, huru de för-
mögne landtbrukarne i Telemarken bo. Trakten är känd
under namnet Bö.

Jag kom första gången till Siljord på följande sätt:
Jag hade på sätrarna i öfre Telemarken blifvit bekant
med åtskillige bönder, som derstädes betade sina hjordar
under sommaren. Då denna var förbi följde jag tillsam-
mans med dem hästarne och boskapen ned från fjällen
för att med mina nyförvärfvade bekanta begifva mig* till
hästmarknaden i Siljord och till kreatursutställningen i
Skien, som några dagar senare egde rum. De olika hjor-
darne slogos tillsammans, så att skaran slutligen uppgick
till flera hundra nötkreatur utom en betydlig mängd hästar.
Vid skymningens inbrott stannade vi vid särskildt för
ändamålet uppförda inhägnader, der boskapen släptes för
natten. Med tåget följde äfven en mängd kärror, på
hvilka osten och smöret voro packade.

Vid Siljord hade jag genom en förekommande Kri-
stianiavän hos platsens handlande, som tillika höll värds-
hus, bestalt mig några rum för min och mina vänners
räkning. Min nyssnämde vän hade först gjort sitt bästa
för att skaffa mig härberge på någon bondgård, men alla
bönderne hade under ursäkter gifvit afslag, emedan de
kände sig förlägna öfver att mottaga en främling i sina
anspråkslösa boningar. På vägen ned hade jag förvärfvat
mig några vänner och bjöd dem att bo hos mig under
marknaden. De antogo med nöje tillbudet och tyckte, att
jag var en ovanligt hygglig främling. Då jag infann mig
med mina bönder i deras egendomliga Telemarksdrägter,
gjorde ställets egare invändningar. Han hade trott, sade
han, att rummen bestalts för herrar och deras fruar. Jag
svarade: "Sak samma! De äro redlige, aktningsvärde
bönder, som äro välkände i er trakt." Jag bestälde mid-
dag för tolf personer, men han sade, att han icke kunde
stå mig* till tjenst, han hade ingen mat, intet bröd o. s. v.
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Slutligen blef jag förargad och sade att det der var
alltsammans dumt prat och att en hederlig, bra bonde,
äfven om han bar bonddrägt, var lika god som hvilken
annan som helst. De fleste karlame, som voro med mig,
voro gråhårsmän och tillhörde den bästa bondeklassen.
Rummen voro bestälda för min räkning och jag yrkade
på att erhålla dem och att få undfägna mina vänner.
Till slut sade jag, att om han längre vägrade, skulle jag
i tidningarna omtala hans beteende. Han gaf då efter,
ehuru ytterst motvilligt, men vi fingo sedermera aldrig till-
räckligt med mat, hvarjemte räkningarna voro oförskämda.
Historien kom snart ut och jag blef mycket uppburen af
bönderne. Sedan den tiden har jag haft mången treflig
stund bland mina vänner i Telemarken.
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37 KAPITLET.
Öfre Telemarken. — Mjösvandet. — Präktiga laxöringar. — Doktor Dunk.

— Remingtongeväret allmänt brukligt. — Totakvandet. — Drägten i
Öfre Telemarken. — Gamla bygnader. — Raulands kyrka. — Sagan
om bruna hästen på Fornses. — Raulands gård. — Berge gård. — Frieri.

■Va] 4^aturen i Öfre Telemarkens djupa dalar är vild och
§N o% dyster, och bland fjällen ligga talrika sjöar spridda.
$$z&f I dessa nejders skogar har jägaren tillfälle att jaga

vildren och annat vildbråd, och fiskaren finner i sjö-
arne och strömmarne laxöring, som kan komma hans

•hjerta att spritta af glädje.
Några kilometer från Rjukan är Mjösvandet beläget,

OEn fjällstig går från platån ofvanför fallet genom en
gräsrik trakt, der en mängd sätrar ligga spridda. Mjös-
vandet, hvars stränder äro högst oregelbundna, ligger 888
meter öfver hafvet och har en längd af 43 kilometer.
Södra delen klyfver sig i två långa grenar, ock norra
änden omgifves af en vild natur. På kort afstånd från
Amotsdals kyrka slutar den hittills förträffliga vägen och
en annan, besvärlig väg, hvilken dock är farbar med
kärra, vidtager. Den går till sjöns nedre ände, som kallas
Kromviken. Denna väg har jag ofta tagit. Stränderna
bestå mångenstädes af myrar, hvilka äro farliga, enär de
ofta endast täckas af en tunn, gräsbevuxen skorpa, som icke
är tillräckligt stark att bära en menniska.

Här och der finnes en gård, som förskrifver sig nä-
stan från den förhistoriska tiden. Ett nytt kapell, der
gudstjenst hålles flera gånger om året, samt en skola
ligga strax bredvid gården Hovden. Sätrarna egas till
största delen af de kringboende bönderne, som skaffa sig en

\
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liten inkomst genom att utarrendera dem. Jag har tillbragt
mången angenäm dag bland folket i denna ensliga trakt.

Nöjena härstädes äro få och bestå hufvudsakligen i
danstillställningar. Någon gång eger ett dryckesgille rum.
Då någon af bönderne far till staden, lemnar hvar och en
af de öfrige honom en A Tiss summa till inköp af bränvin,
hvilket alltsammans hälles i en kagge; delningen sker på
hans gård. På tal härom erinrar jag mig hvad som en
gång hände mig vid ett besök hos en bonde. Då jag
anlände, sade han: "Paul, doktor Dunk har kommit." Detta
är det namn folket gifver kaggen, men som jag ej hade
reda härpå, svarade jag: "Det fägnar mig. Har han gått
på jagt bland fjällen?" Han förstod, att jag missuppfattat
hans yttrande, men sade ingenting. På aftonen sade jag:
"Hvar är doktor Dunk? Det är besynnerligt att han
ännu icke kommit till baka." I förtrolig ton svarade
han: "Doktorn är här, hvarpå han förde mig till ett litet
rum och hviskade: "Här är han; titta på honom." Jag
såg i den angifna riktningen och blef då varse kaggen.
"Detta", sade bonden och skrattade, "är doktor Dunk. Då
han anländer till oss bergsbor, är han alltid välkommen,
ty han gör oss glada," Sedan började gillet. Bönderne
samlades samt lemnade icke stället förr än kaggen var
tom och hvar och en druckit upp sin andel. Följande
morgon plågades de af de sedvanliga, våldsamma koppar-
slagarne, och bonden sade: "Paul, doktor Dunk är aldrig
så treflig dagen efter sin ankomst som samma dag, han
anländer."

Ett af de stora behag, på hvilka färderna i landet
hafva att bjuda, blir endast kändt af fotvandraren, hvil-
ken lemnar landsvägen och följer rid vägarne eller fotsti-
garne, som gå till bergpassen; der får han nämligen
skåda utsigter, om hvilka han på de stora vägarne icke
kan bilda sig en föreställning.

Det fins få sjöar, i hvilka laxöring förekommer så
ymnigt som i Mjösvandet. Man träffar knapt någon klar
alf eller sjö i Norge, i hvilken denna fisk icke finnes.
Man har der egentligen blott två arter af den samma,
nämligen Salmo eriox och den s. k. fjäll-laxöringen (Salmo
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alpinas). I vissa sjöar, särskildt i öfre Telemarkens, upp-
når det förstnämda slaget en ganska betydande storlek
och jag* har sett många exemplar af det samma, som vägt
2 V_ till 5 V 2kilogram, ja i några få fall till och med
9 kilogram. Båda arterna förekomma så väl i alfvar
som sjöar, men den sistnämda dock blott i norra delen af
landet, I September och början af Oktober gå laxöringarne
uppför alfvarna för att leka och stora hopar af dem fångas
med nät samt saltas för vinterbehof. Smaken på denna
fisk, hvilkens kött är rosenrödt, är utomordentligt ange-

näm. Bönderne koka
ofta rommen i grädde,
hvilket är en högst
förträfflig rätt.

Jägaren och fiska-
ren måste känna till
hvart han skall gå.
Det fins bland fjäl-
len alfvar och sjöar,
som vimla af lax-
öring. Jag har sett
hundratals, ja, tusen-
tals vildrenar till-
sammans, men det
kan gå veckor om, in-
nan man får syn på

RIPA.

en enda. Det fordras mycken skicklighet att närma sig dem
och huruvida det lyckas beror på vindens riktning. Dju-
ren gå alltid mot vinden och om denna kastar om, för-
svinna de pilsnabt. Det fans ingenting som roade mig
mera än att med mitt Remingtongevär — ett lätt, präk-
tigt gevärsslag — gå ensam på jagt efter dessa djur.
Nämda sorts bössa är mycket omtyckt af norrmännen,
som tyckas föredraga den framför hvarje annan.

Från Mjösvandet leder en klöfjeväg till det 680 me-
ter ofvan hafvet belägna Totakvandet, som är ungefår 27
kilometer långt och bredast vid sin sydöstra ände. Dess
djupa vikar intränga likt fjordar mellan fjällen, af hvilka
flera resa sig till en höjd af 950 meter. Motsatsen mel-
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lan det mörkgröna vattnet och de mörka klipporna fram-
bringar en högst egendomlig, dyster verkan. Drägten i
öfre Telemarken är mindre sällsam än den i nedre Tele-
marken. Karlame äro klädda i mörkblå eller svart jacka,
väst med silfverknappar och byxor, alltsammans af ylle-
tyg, och kvinnorna bruka en mörk. hemmaväfd kjol samt
hafva på hufvudet en på ett egendomligt sätt ordnad duk.

På många gårdar finnas mycket gamla bygnader, af
hvilka några innehafvas af ättlingar efter slägter, som
bodde der långt före digerdöden (1350) och som skonades
i denna farsot, hvilken drog öfver landet likt dödens
skugga. Rörande sägner berättas från dessa fasans tider,
då hela socknars befolkning bortrycktes.

Genom denna pest, som härjade Europa, blefvo hela
landsträckor i Sverige och Norge utödda, och det fins en
sägen, som förtäljer, att i Värmland furmos endast en
karl och en kvinna kvar. Denna landsplåga uppträdde
äfven på Island och Grönland, och enär icke några ur-
kunder från de blomstrande kolonierna i sistnämda land
veterligen finnas kvar, tror man att hela befolkningen
då utdog.

Raulands kyrka är mycket gammal. Då jag lem-
nade dess kyrkogård kom jag till en klyfta, som såg
egendomlig ut och hvilken af sägnen utvisas såsom det
ställe, der "bruna hästen på Fornses" sökte sin graf. Denna
häst är hjelten i en sägen från svarta dödens dagar.
Fjällbonden, som åtföljde mig, var högligen allvarsam då
han berättade för mig historien om det ädla djuret. Den
lyder:

Digerdöden kom till Norge 1349, spridde sig till
dess vildaste fjälltrakter och framträngde till de af-
lägsnaste nejder. På många ställen bortrycktes alla in-
vånarne i byarne och på gårdarne så fullständigt, att
icke en enda återstod, som kunde berätta hvad som hä-ndt.
Landsplågan kom äfven till Telemarken och rusade fram
likt ett snöras öfver Raiiland och Mjösvandet. På den
sistnämdas strand låg midt emot Hovden Fornges gård,
der den ryktbara hästen var hemma. På den tiden fans
icke någon kyrka vid Hovden och icke någon kyrkogård,
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hvarför folket for till Rauland för att bevista gudstjensten
och begrafva sina döda. Medan pesten rasade, drog hä-
sten dag efter dag till kyrkogården de aflidnes lik och
efter en tid kände han vägen så väl att han icke behöfde
någon som styrde honom. Snart fans det heller icke nå-
gon som hade tillräckliga krafter att följa honom, utan då
liken blifvit lagda på släden, gick han sjelf till Rauland
och sedan folket, som skötte kyrkogården, förrättat be-
grafningsceremonierna, återvände det kloka djuret ensam
till hemmet. Den trogne hästen hade ingen hvila, ty så
snart han kommit till baka till Mjösvandet var tiden
inne att åter begifva sig åstad med andra döde. Ganska
ofta var han så trött, att han endast med stapplande steg
kunde vandra genom snön och knappast hade styrka nog
att komma loss, då han sjönk ned i den samma. När
snön var frusen gick det fort fram och till baka, men
om den var lös måste han gå mycket långsamt. Slut-
ligen kom den stund, då allt folket vid Mjösvandet hade
dött med undantag af en enda karl. Pesten angrep slut-
ligen äfven denne och då han viste, att döden ovilkorli-
gen skulle följa, satte han snöskorna på hästens fötter,
selade djuret, band fast sig vid släden med ett rep och
dog. Hästen gick med gårdens sista invånare långsamt
mot Raulands kyrka, men på vägen tappade han en af
sina snöskor, då han kom upp på det 955 meter ofvan
hafvet belägna Falkeriset, den högsta höjden mellan Mjös-
vandet och stranden vid Rauland. Han fann att han
icke kunde gå längre, enär han vid hvarje steg* sjönk allt
djupare och djupare i snön, hvarför han uppgaf en kraf-
tig gnäggning liksom för att kalla på hjelp. Folket i
Rauland hörde honom och satte på honom andra snöskor,
hvarefter han fortsatte sin väg. Sedan liket blifvit be-
grafvet, vandrade hästen in på kyrkogården, gick omkring
till hvarenda en af de grafvar, i hvilka de, han dragit
från Mjösvandet, hvilade, och stannade en liten stund
framför hvarje. Hans arbete var nu uträttadt. De, som
han känt, lågo alla begrafne här och ingen behöfde längre
hans tjenster. Långsamt gick han med sänkt hufvud sin
väg och styrde kosan mot en af hålorna bland morä-
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nerna en liten bit öster om kyrkan. Der bröt han sön-
der snöskorna, rullade sig ned i hålan, lade hufvudet mot
bröstet och gaf upp anden.

"Detta ställe", sade bonden och pekade på hålan,
"kallas än i dag hestedokken (hästhålan) och minnet af
Fornais brune lefver ännu bland oss. Det var ett ädelt
djur och vi bruka gerna berätta historien för våra barn, lik-
som våra föräldrar berättade den för oss, på det att hä-
stens namn måtte hågkommas äfven af kommande släg-
ten. Ja", tillade han, "det var en dyster tid för Norge.
Vid Ödefjeld, som ligger vid andra änden af sjön, fans
icke mera än en gift kvinna kvar."

Prestgården låg* icke långt borta. Kyrkoherden hade
på sin lott ytterligare två kyrkor, och i den ena, som
låg vid Mjösvandet, höll han gudstjenst sex gånger om
året. Han var en smula poet och hade utgifvit några
psalmer. Han var rättfram och öppen till sitt sätt, fri-
sinnad i sina åsigter och mycket gästfri.

Den lutherska kyrkan är i Norge och Sverige stats-
kyrka, och det är först på senaste tid som andra bekän-
nelseformer fått tillåtelse att uppföra bygnader för att i
de samma förrätta sin gudstjenst. Ännu i dag kunna
dock vissa embeten icke beklädas af andra än lutheraner.

Ej långt från kyrkan ligger den gamla gården Rau-
land, der det finnes en stabur, som skall vara uppförd
omkring år 1000. Nära stranden ligger Berge gård med
sina åtta bygnader. Boningshuset utgör ett förträffligt
prof på bygnadsstilen i Telemarken. Till venster om in-
gången fans ett rum, som var omkring* sex meter i kva-
drat och der den sedvanliga, öppna spisen stod i ett hörn.
Möbleringen bestod af ett stort, rödmåladt bord, en trä-

bänk och några egendomliga stolar, som hvar och en var
förfärdigad af en enda kubbe; fönstren hade mycket små
rutor. I två af hörnen hade sängar blifvit uppförda, som
liknade hytterna ombord. De voro brokigt målade och
sjelfva ställningen var fastgjord vid taket, till hvilket det
från golfvet dock icke var mera än 2 1/2 meter. En med
lysande färg* målad skänk, som var lika hög som rummet
samt väggfast, innehöll tallrikar, glas, skedar, m. m. Tro
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fönster, af hvilka två voro fullsatta med blomkrukor, in-
släpte tillräcklig dager. Golfvet var smutsigt, enär det
endast skurades hvarje lördag och folket oupphörligt kom
och gick med nedsölade skodon. Midt emot boningshuset
låg en stabur, som antagligen var öfver femhundra år
gammal; jag har dock på olika håll i Norge sett mycket
äldre träbygnader. Af bilden på sidan 512 får nian en
god föreställning om, huru en stabur ser ut. Jag gick
uppför en brant stege till öfre våningen, hvars dörr vände
sig* på egendomliga gångjern och öppnades med en ofantlig
nyckel. Ljuset inkom endast genom galleriets fantastiska,
öppna träverk och det mörka rummet hade ett medel-
tidsaktigt utseende, enär allting i det samma var gam-
malt och underligt. De förnämsta föremålen voro stora
kistor, på hvilka egarnes namn stodo målade. Platsens
egares, Rikards, tre döttrar hade hvar och en sin egen
kista, hvars innehåll, bestående af kläder och smycken,
utgjorde en betydlig del af deras hemgift. Fjorton får-
skinn, hvita som snö, hängde på stänger och åtskilliga
borddukar med fantastiska broderier vid ändarne samt
lysande täcken från Yossevangen hängde kring väggarna.
Der fans äfven en säng, hvari mannen och hustrun förr
sofvit; sedan flickorna vuxit upp, bodde emellertid alla
nu mera i det ofvan omtalade boningshuset. I rummet
på nedre bottnen stodo på ena sidan stora sädesbingar
rätt bredvid hvarandra. Der furmos äfven förråd af får-
kött, salt fläsk, mjölsäckar och korgar med ull, af hvilken
en del var kardad. Rikard och hans hustru Sigrid voro
utomordentligt gästfria och deras döttrar Torbjör, Sigrid
samt Ingeborg mönster af idoghet. De många angenäma
dagar, jag tillbragt på Berge, skall jag länge ihågkomma,

Ett af de gamla bruk, som ännu råda bland landt-
befolkningen i inånga trakter af landet, är det s. k. fri-
eriet: jag har då och då varit i tillfälle att skåda det
samma och det har emellanåt beredt mig* stort nöje.

Det är vanligt att föräldrar, som vilja hafva nattro
och icke önska att hållas vakna af de beständiga knack-
ningarna, låta dörren vara öppen, ty om de äro välsig-
nade med många döttrar, kunna de vara säkra på att det
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icke tager någon ände på besökande. Flickorna bo ofta
långt aflägset och följaktligen måste deras älskare för att
få råka dem vandra många kilometer och detta icke säl-
lan under mörka nätter, öfver snö och frusna sjöar, eller
på krångliga, farliga fjällstigar i bitande köld. Ingenting
tyckes emellertid afskräcka de unga karlame annat än ett
piskande hällregn. De laga merendels så att de ej komma
fram förr än de gamle gått till ro.

Främlingen kan knappast fatta eller tänka sig en
sådan frånvaro af all falsk och tillgjord blygsamhet. Då
jag uttröttad och våt återvände till någon väns gård
från en jagt eller från en utflygt bland fjällen, har det
händt mig, att jag såsom ett barn bragts i säng af någon
kvinlig medlem af familjen, hvarefter täcket stoppats kring
mig med uppmaning att sofva godt och med ett vänligt
god natt. Tidigt följande morgon bjudes kaffe på sängen
af mor eller dotter.
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38 KAPITLET.
Songadalen. — En storm bland fjällen. — Hästar på sommarbete. —

Ankomst till en säter. — Bergvandring. — Ankomst till Bserunuten.
— Vinterns annalkande. — Från Grungedalen till Haukelidfjället. —

Ståsjön. — Haukelidsätern. — Snöstorm. — Knut Björgufsen. — Hav-
redal. — Ole Havredal. — Fest på Havredal. — På väg till Röldal.
— Hjertligt emottagande. — Till Hardanger.

«! 4*aturen vid Totakvandets öfre ände, der Raulands-
g\ cN_ fjällen resa sig öfver de mörkgröna böljorna till en
y^f höjd af 890 meter, gör ett mäktigt intryck. Från

denna ände sträcker sig åt nordvest den trånga
Songadalen, som på ett ställe är alldeles tillstängd af

•ofantliga klippor. Medan jag* ensam vandrade mot Songa-
sjön för att derifrån gå till Ba_.runutens* bland fjällen be-

O lägna gård, öfverfölls jag af en fruktansvärd storm. Reg-
net var kallt, vinden blåste nästan som en orkan och
dimman var så tät, att jag icke kunde se fjällens ytter-
linier och derigenom hafva reda på hvar jag* var, hvarför
jag ock gick vilse. Medan jag på detta sätt vandrade under
försök att åter finna rätta vägen, kom jag till en säter,
hvarest jag träffade två karlar från nedre Telemarken, hvilka
derstädes skötte några kreatur. Det var särdeles väl-
kommet för mig att träffa på denna säter, ty det började
att blifva mörkt, Det visade sig, att karlame voro gamla
bekanta till mig* och stor var deras förvåning, då jag
trädde in i hyddan. De sökte att på bästa sätt mottaga
mig, lade mera ved på elden och delade med nöje med
sig af sin enkla kost. Kittel, en glad ture, sade skäm-
tande: "Vän Pål, det här är Kungens hotell", hvaråt vi
hjertligt skrattade, ty stället var allt annat än inbjudande.
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Smutsig halm på marken utgjorde vår bädd och fårskin-
nen voro icke så särdeles rena. De ursäktade sig för
det dåliga härberge, de hade att bjuda mig, och sade, att
om det icke varit så sent, skulle de följt med mig till
en pigesceter *), "hvilka, såsom du vet, Paul", tillade de,
"äro mycket snyggare än sådana som bebos af karlar."

Nästa dag hade vädret blifvit vackert och jag tog
då afsked af mina vänner samt fortsatte min jagt allde-
les ensam, emedan jag* kände väl till trakten. På vägen
spratt jag plötsligt till vid ljudet af ett tungt trampande,
och en skara af elfva hästar, som tycktes vara alldeles
förtjusta öfver att få se en menniska, kommo mot mig
med muntra skutt och språng. Djuren tillhörde åtskilliga
sätrar och hade släpts på bete under sommaren. En dag
kom jag, då det var mörkt, till eu liten af sten uppförd
säter, der jag genom dörrspringorna såg skenet af en
flammande brasa och hörde ljudet af röster. Jag knac-
kade och frågade: "Yiljen I icke öppna dörren för en
främling?" Träslån, som användes för att hindra boskapen
att gå in, drogs genast ifrån och jag såg framför mig
två kvinnor, af hvilka den ena var en ung flicka om-
kring tjugu år gammal och den andra mera till åren.
Hyddan var snygg. En bädd var anordnad högt upp på
väggen och på ena sidan af rummet var eldstaden; på
hyllorna stodo kärl med mjölk. Hvarken med afseende
på utseende eller nätthet kunde dessa kvinnor uthärda en
jemförelse med dem jag* träffat på Hardangersätrarna.
Sätern, vid hvilken furmos 26 mjölkkor, 20 andra nöt-
kreatur och 2 hästar, låg på stranden af en bergsström,
som utföll i Songavandet.

Färden norr ut öfver Sauerfloten var mycket ange-
näm, enär platån var kuperad, marken fast att gå på och
kärrens botten hård till följd af den torra sommaren.
För att utmärka vägen voro en eller annan meter höga
stenrösen uppförda på så kort afstånd från hvarandra, att
man vid det föregående nästan såg det följande, och mar-
ken var öfverallt täckt med laf.

*) Säter, der endast kvinnor vistas. Ö. a.
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Icke långt från Songavandet ligger den ensliga fjäll-
gården Basrunuten, hvarest jag* rönte ett mycket vänligt
mottagande.

Den plötsligt inträdande kylan varskodde mig, att
vintern var i annalkande. Från Baerunuten gick jao* till
Grungedalen och befann mig nu på den präktiga lands-
vägen, som leder från Hardanger till Kristiania. Jag är-
nade begifva mig* öfver Haukelidsfjället till Röldal och
derifrån till Ödde. På vägen varseblef jag i några djupa
moras, der unga träd numera icke kunde växa upp, stora
furor, som utan tvifvel voro kvarlefvor efter forna, vid-
sträckta skogar. I många trakter af Norge inkräkta kär-
ren allt mera på den torra marken.

I de djupa, fjällomgifna dalarne är det innan mar-
ken täckes af snö och vid mulen himmel nattetid så
mörkt, att man ibland icke kan se två steg framför sig.
Det har vid flera tillfällen händt mig, att jag, sedan jag
aflägsnat mig* några steg från dörren, icke på en stund
kunnat hitta till baka till henne och känt mig* lika bort-
kommen som i en snöstorm, hvilken insveper alla föremål
i sin dunkla slöja.

Från Grungedal, som är en fattig nejd med några
få gårdar, går vägen uppåt Haukelidsfjället förbi en mängd
ensliga sjöar. På Yågslidsvandets strand ligger den trefliga
gården Botten och längre fram Vågstad. Den högst upp
belägna sjön och tillika den sista på vägen är Stavandet,
som ligger 945 meter ofvan hafvet. Der slutade den
färdiga delen af den under bygnad varande vägen. Ar-
betarne hade begifvit sig till sina hem, enär arbetet på
grund af den sena årstiden uppskjutits tills vidare.

Vid Stavandet ligger Haukelidssätern, der staten till
de resandes bekvämlighet uppfört en fjällstuga. Jag hann
detta ställe just lagom för att undkomma ett yrväder,
som räckte hela natten och en del af följande morgon.
Det var den sista September och året förut hade jag
på samma fläck varit utsatt för ett dylikt oväder. Lif-
ligt trädde för mitt minne de besvärligheter, jag och
mina vänner från Röldalen då hade att utstå under vår
vandring öfver fjällen; vi måste nämligen vada i den ny-
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fallna snön och nedsjönko ofta till midjan samt stupade
omkull på de delvis dolda klipporna.

Vännen Knut Björgufsen, som nu skötte stället, kel-
sade mig på det hjertligaste välkommen. Han är en he-
derlig, bra karl och inom stugans gästfria väggar föreföll
tiden icke lång.

Då vädret blef vackert, föreslog han mig* att göra
ett besök på gården Havredal, som ligger vid den 890
meter öfver hafvet belägna Bordaissjön. Jag gick genast
in på förslaget, ty egaren, Ole Ormsen, var en god vän
till mig. Inom kort bröto vi upp och efter 6 eller 8
kilometers rask vandring öster ut anlände vi till stället.
Ole kunde knapt tro sina ögon, då han såg* mig. Han
tog genast fram en butelj bränvin, af hvilken dryck
han hade ett litet förråd att användas vid utomordentliga
tillfallen. Han drack min skål och önskade mig välkom-
men till gården. Derefter iordningstäldes en festmåltid
och det var sent, då vi gingo till ro. Knut och jag här-
bergerades i gästrummet en trappa upp och sofvo i be-
kväma sängar. Ole och Knut kommo till den slutsatsen,
att om jag ärnade begifva mig till Röldal, måste jag* skynda,
ty eljes skulle snön blifva för djup. De skulle båda följa
mig dit, och sedan vi tillbragt en festdag på Haukelid-
sätern samt druckit ur Knuts sista två buteljer portvin,
begåfvo vi oss följande morgon vid klart väder till Röl-
dal, dit vi anlände innan mörkrets inbrott.

Röldalssjön ligger 375 meter ofvan hafvet i en på
alla sidor af fjäll omgifven, djup dal. Vid norra änden
är kyrkan belägen och på stränderna ser man en mängd
gårdar. Ole" och Knut kände sig alldeles som om de
varit hemma, ty de hade i likhet med mig derstädes en
hel hop vänner. Jag helsades hjertligt välkommen af
mina kamrater från föregående års vandring* öfver fjällen,
och äfven här höll man på flera gårdar, såsom på Rabbi,
Hagen, Havgen, Juvet och andra, fester för mig, då jag
måste berätta allt hvad jag gjort sedan mitt senaste be-
sök. En af mina vänner var gamle Jakob, som var road
att med mig tala om literatur och resor, medan svärso-
nen gjorde stöflar. Han var alltid ledsen, när jag aflägs-
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nade mig, och brukade då ständigt säga: "Kom snart igen
och spraka med mig." Vägen från Röldalssjön till Ödde
stiger mycket brant uppåt samt går genom en vild, bac-
kig trakt, hvars natur förtjusar åskådaren, och sedan man
begifvit sig utför en skarp sluttning, kommer man till
Oddc. Der låg inre delen af Hardangerfjorden tillfrusen
på en sträcka af tre eller fyra kilometer och ångaren
måste lägga till vid iskanten. Vintern hade kommit.



Rättelser i

Sid. 7r. 2 uppifr. står: Jutlands läs: Jyllands
„ „ „ 6 „ „ zodiakaljuset „

zodiakalljuset
„ 58 „ 1 nedifr. „ ien del af upplagan: än 1 „ än 10 eller
„ 62 „19 uppifr. „ Kengi „ Kengis
„ 79 „ 5 „ „ tillflyktsort „ tillflygtsort
„ 104 „

2 nedifr. „ kilometer „ meter
„ 237 „ Troltinderne „ Troldtinderne
„ 240 n 3 uppifr. _, Troltinderne „ Troldtinderne
„ 348 B 1 „ „ 48 „ 348
„ 456 „ 8 „ „

Ismanstorps
„ Ismantorps

„ 461 .26 „ „ Ismanstorps „ Ismantorps
„ 462 „ 11 n ~ Ismanstorps „ Ismantorps
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