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Nordboarnes skepp och sjöfärder i forna dagar.

Du fria, du stolt», du brusande w3g,
Du stöna, du glittrande klar»,
O, sjung mig de herrliga strider du sig
Och lär mig din säng att förklara!
Jag lyhnar med tjusmug till sagan sa ril,
När böljorna sla emot staren.

Oscar Fredrik.

De nordiska länderna (Swerige, Norge och Danmark)
bestä af stora halsöar och öar, samt bebos af en folkstam, som
i sjömannaduglighet ännu i dag ej öfwerträffas af någon an-
nan. Men i forna tider, för åttahundra eller tusen är till-
baka, woro nordens folk tillochmed de utmärktaste i werlden i
detta hänseende och deras skepp företogo resor till Medelhaf-
wet, ja ända till Amerika utan att man pä den tiden egde
ware sig kompah eller andra instrumenter, som nutidens sjö-
farande hafwa till sitt förfogande. Solens läge och stjernorna
woro de enda wägwisare, efter hwilka kursen styrdes derute
pä willaude haf.

Redan den store Romerske historiessrifwaren Tacitus,
som lefde i det andra århundradet efter wär frälsares födelse,
omtalar Swenskarne såsom mäktige till sjöfz. Och af de be-
rättelser och beskrifningar, som i tvära egna fornsagor läsas,
synes att de nordiska folken pa den tiden ännu mycket mera än
i wära dagar sysselsatte sig med' sjöfart... Antalet af deras
krigsfartyg war sa stort att alla de wid Östersjön i wär tid
belägna rikenas flottor Msammantagna pä längt när icke räk-
na sä mänga skepp, ej heller sä mycket manskap, säsom wi ge-
nom mänga fullt trowärdiga uppgifter lättcligcn kunna bewisa.
Sa till exempel berättar den lärde mäster Adam af Bremen
i fin bok Om menigheten och den kristna kyrkan i Norden att
konung Knut den store af Danmark pa sitt krigstäg emot
England hade ej mindre an ettusen stora fartyg af det slag.



som i forntiden kallades snäckor, bland hwilka de större hade
en besättning af 100 till 200 man. Enligt den gamla Norska
lag, som kallas Gnlathingslagen, woro de inwid hafsku-
sten i Norge belägna landskapen skyldiga (efter särskild förteck-
ning) att pä konungens befallning åstadkomma en sjömakt af
tillsllmmantagne 293 större fartyg. A hwart och ett af dessa
kunna wi (emedan de minsta, som ointalas woro af det slag,
som kallas' tjuguroddare d. w. s. hade tjugu pnr ärar) beräkna
en besättning af etthundra man och tillochmcd flere, emedan
enligt fullt säkra uppgifter de fartyg, som kallades trettiorod-
darc, wanligcn hade en besättning af twahundra man och stun-
dom derutöfwer. Häraf synes att det krigsfolk konungariket
Norge pä den tiden ensamt till fjöh kunde utsända uppgick till
minst trcttiotuscn man. Och i Swerige hade man skepp, som
woro ännu mycket större än de trettiorodoiga: i Östgötalagen
omtalas fyratioroddcire och tillochmed sjuttioroddare förekomma.

Säsom häraf synes, framdrcfwos de fornnordiska skeppen
iifwcn med ärkraft och det är tillochmed sannolikt att segel i
de första århundradena efter Christi födelse alls icke begagna-
des här i Norden. Men wid den tiden, dä de nordiska tam-
parne gjorde de stora krigs- och plnndriugstag till andra län-
der i Europa, hwilka benämnas »vikingafärder, i de B:de
och 9:de samt närmast följande arhuudradeu, woro skeppeu all-
mänt dermed försedda och säsom man af gamla teckningar och
hällristningar kan döma, hade hwnrje fartyg blott en mast och
derwid upphissadt ett stort räscgel; dock brukades äfweu twä
mäster och bomsegel omtalas stundom. Sä berättas det att
Östeu, som war konung öfwcr de norska rikena Wcftfoldenoch Naumarike, fick fin banederas att bomen frän ett skepp,som seglade bredwid hans eget i stöttan, slog honom öfwer-
bord och han drunknade. I masttoppen brukade ett slags bur
wara inrättad, derifrän bagskyttarne i striden säkrast kunde
sanda sina pilar. Seglen woro ofta blä- eller röd-randiga och
tillochmed segel öfwerdragna med sidendukar omtalas. Konung
Sigurd lorfalafarare af Norge lag en hals manad och
wäntade pä sidawind, »är han ifrån lorsala (Jerusalem) skulle
fara pä besök till grekiske kejsaren i Miklagard (Constantino-
pel), oaktadt han hwar dag hade god wind för att segla norr-
ut öfwer hafwet. Men för att wisa grekerne sin makt och ri-
kedom hade han belaggt sina segel med sidentyg, och hans skepps-
folk wille nu afbida fidawind för att seglen mätte sta längs
efter skeppeu, enär hwarten det manskap, som war i sören, ej



heller det, som wcir i bakstammen, wille se den afwiga sidan af
seglen.

Sjelfwa skeppen »var det »vanligt att utstyra icke mindre
praktfullt: framftammen utsirades med ett gapande djurhufwud,
oftast föreställande en orms eller drakes, och bakstammen slu-
tade med en prydnad föreställande djurets stjert. Säsom min-
ne frän denna skapnad pä skeppen ega wi ännu i sjömanssprä-
ket beiiämningarne halsar och Inring. Främre tredjedelen
af skeppet upptogs af förskansen, som pä sädrens tungomål
kallades raufn och hwars däck war uägot högre än middäcket.
Midskcpps woro roddarbänkarne uppställda och dcröfwer plä-
gade mau, när fartyget lag i hamn, uppspänna tält. Ararne
woro både stora och tunga, sä att twä man behöfdes wid hwar,
och stundom woro äfwcn roddarbänkarne uppställda likasom i
twä wäningar öfwcr hwarandra, sä att skeppet hade dubbla
rader ärar ute Pä hwardera sidan. Akterdäcket kallades, lypt-
ing och war betydligt högre än det ufrign skeppet. Det war
däförtiden, likasom nu halsdäck, skeppets förnämsta plats och
här war högfätet uppfördt för bcfälhafwaren, hwilkcn »vnnli-
gen sjelf skötte rodret. Detta war ej, säsom nuförtiden bru-

kas, fasthakadt wid akteru af skeppet, utan bestod af ett »väl-
digt styrblad, som lades ut pa högra sidan, hwilken deras än
i dag heter styrbord. Wcnstra sidan kallas bakbord (hwil-
ket nuförtiden plägar sägas och skrifwas babord eller bagbord)
deras, att den styrande, dä rodret war sälnnda inrattadt, all-
tid wände ryggen dität. Sålunda hnfwa wi ännu i mängct
dagligen begllgnadt ord, minnen frän wära förfäders lis och
plägscdcr.

Under akterdäck läg kajutan, der skeppshöfdingcn och hans
förnämsta män hade sina lägerställen; i förrummet förwarabcs
wapen och andra skeppets förräoer. Pumpar hade man ej pä
den tiden, utan ösningen »verkställdes med byttor, som »van-
drade i hand ur hand, hwilket »var ett bädc längwarigt och
påkostande arbete.

Dä skepp anföllo hwarandra, lades förstas mot förstas
och »nan fcisthöll hwarandra öinsesidigt med ett slags äntcrha-
kar, kallade stamliar. I förstäfwen »voro derföre alltid de
raskaste och starkaste stridsmannen ställde och det tampades »nan
emot »nan pä nära hull med hugg- och stickwapen, nnder det
bagskyttarne frän akterdäcket och mastkorgen bcsköto fienden med
kastspjut och pilar och roddarne midskepps ifrän sökte genoin
inkastade stora stenar och bjclkar nedsänka de fiendtliga farty-



gen, hwilkas sidor de dchutom, dä de tunde komina ät, bear-
betade med jernbeslagna murbräckor och jernstörar.

Dä ett fartyg wille gifwa sig, plägade det hissa upp en
hwit sköld till fredstecken, likasom nuförtiden flaggan nedhalas.
Flagg brukades nämnligcn icke pä den tidens skepp, oaktadt det
är bekant att Nordmännen till lands tågade fram med fanor
och ban6r, prydda med olika bilder, oftast en korp eller annan
roffogel, fäsom en sinnebild af den förödelfe krigaren pä slag-
fältet anställer.

Sädana woro i korthet bcskrifna de skepp wära förfäder
begagnade och ombord pä hwilka de gjorde krigs- och handels-
färder till längt aflcigsna länder. De hade mänga olika be-
nämningar, likasom fartygen i wära dagar, allt efter som de
woro handels- eller krigsfartyg, efter storleken, tacklingcn o.
s. w. och ännu i dag hafwa wi här i Nyland bland wära
namn pä byar och öar i skären mänga, som päminna om de
flere slag af fartyg, som här i forntiden begagnades. Sä till
exempel Kuggesundby i Vorgä och Kuggom i Perno socken,
hwilka komma af ku g gr, ett större handelsfartyg; Drumsö i
Helsinge, som förut hetat Dromsö, Drommensö och härledcs
af dromundr, hwilkct äfwenfä war ett slags stort fartyg; af
buz, eller bussa, ett större skepp, kommer Busö i Pojo, för-
ut Buzö; af bars, fartyg, hafwa wi Barsgärd i Karis och
af esping, en bat, hafwa ön Espingskär i Pojo, hemmanet
Espings i Inga sina namn. Drakar och snäckor benämn-
des wanligen krigsfartygen och knorr war ett för krigs- och
handelsfartyg gemensamt namn. Drakarne woro störst och
grannast utsirade af alla dessa olika slag af skepp och beröm-
dast bland drakar, som i Nordens fornhistoria omtalas, war
Ormen Länge, hwilken egdes af Norges konung Olof Trygg<wason. Om deh byggande förtnljes detta: Den man, som
war byggmästare för stammarne af skeppet, hette Thorberg
Skafhögg, men der woro ock mänga andra, som nyttjades som-liga att fälla timret och somliga att upptälja det, nägre att släsöm och andra till att framföra wirket. I allting anwandes
den största noggranhet och blef skeppet bäde långt och bredt,
bordhögt och stortimradt. Men dä de timrade pä skeppets
sidor, hade Thorberg ett angeläget ärende att fara hem till
sin gärd och blef der mycket länge. Dä han kom tillbaka, war
skeppet fulltimradt. Konungen och Thorberg med honom gin-
go om qwällen för att fe hurudaut skeppet blifwit och alla sa-
de dä att de aldrig hade sett ett sä stort och fagert skepp; der-



pä for konungen tillbaka till staden. Bittida om morgonen
derefter reste konungen äter. till skeppet och Thorberg med ho-
nom; arbetarene woro redan komne, men stodo der och gjorde
ingenting. Konungen sporde hwad det skulle betyda. De sade
att skeppet war utskämdt och att en man mätte hafwa gätt
pä ena sidan ifrän förstammen allt till bakstammen och huggit
öfwerst i skeppsbordet det ena stora hugget efter det andra;
gick dä konungen dit och säg att det war sannt. Han swor
straxt pä att den mannen skulle dö, som af afund utskämt skep-
pet, om man kunde fä spaning pä honom, samt utlofwo.de stor
belöning ät den, som kunde angifwa hwem det warit. Dä sä-
ger Thorberg: jag mande nog kunna säga eder, konung, hwemsom gjort detta werket! Det är icke heller, säger konungen, wän
till att det lyckas nägon annan bättre än dig att härom fäkunskap och kunna säga mig det. Jag skall dä säga dig, ko-
nung, hwem som gjort det: jag sjelf har gjort det, sade Thor-
berg. Dä swarar konungen: dä skall du ock sjelf det godtgö-
ra, sä att skeppet blifwcr lika wackert som det war tillförene;
derpä skall ditt lis bero. Sedan gick Thorberg till och täljde
skeppsbordet sä att alla de stora yxhuggen gingo bort. Konun-
gen och alla andra sade dä att skeppet war mycket wackrare
pä den sidan, som Thorberg huggit, och konungen bäd honom
göra sammaledes pä den andra sidan, sägande att han skulle
hafwa mycken tack dcrförc. Härefter blef Thorberg öfwerbygg-
mäftare för skeppet intill defz det blef fullfäroigt. Konungen
benämnde det Ormen Länge och woro dcrä fyra och trettio
rum. Hufwudct och stjerten woro öfwerallt förgyllda och si-
dorna woro likasä höga som pä hafsskepp. Detta skepp har
warit det bästa och med största omkostnad byggda i Norges
rike. Ombord pä detsamma förswarade sig kort derefter konung
Olof Tryggwason med sina män, sedan alla hans öfriga skepp
blifwit tagne, en läng tid mot en hel stor flotta af swenska,
norska och danska fartyg i det berömda sjöslaget wio ön Swöldr
är 1000 efter Christus, intilldeh nästan hela besättningen wardt
nedhuggen och han sjelf i full rustning störtade sig i hafwet,
hwarom närmare kan läsas i historien om denna hjeltemodiga
konung.

Jag will nu i korthet berätta om de sjöfärder eller wi-
lingatäg (se det s:te af dessa häften sid. 11), som Nord-
boarne i dessa tider företogo och som gjorde deras namn tandt



och frultlldt både fjerran och när. För bättre redas skuld stall
jag indela dessa tag i tre slag: 1) Färder i Austrvegr, 2)

Resor till Bjarmaland, 3) Färder i westerwiking.
1) Austrvegr d. ii. Österwäg, Österled benämnde wä«

ra förfäder de länder, som lägo pä andra sidan Östersjön,
österut ifrån den egentliga Norden, Skandinawien. Dessa län-
der woro förnämligast: Finland, Kyrialand (nuwarande Ka-
relen), Estland, Kurland och Gardarike (nuwarande Ryhland).
Det war isynnerhet Swenskarne, eller säsom de dä mest be-
nämndes, Swearne, hwilka drogo ut pä dessa tag i österled;
de öfriga Nordboarne, danskar och norrmän, woro genom sina
boningsplatser mera dragna westerut, ehuru äfwen de ofta nog
med fina plundringstäg hemsökte de nämnda länderna. Säwäl
RMllnds som Swerigcs äldre historia är uppfylld med män-
ga dunkla mmncn frän dessa tiders fejder och örlig, men i all-
mänhet knn sägas att endast en af de tilldragelser, som här-
wid omtalas, är känd med nägon större säkerhet och det är
öfwen den wigtigaste ibland dem alla, nämnligen uppkomsten af
det nuwaraude stora ryska kcjsaredömet, som frän Swenskarne
erhöll sina första beherrskare.

Swenskarne kallas Varäger i de gamla ryska krönike-
böckerne, hwilka berätta att Varägerna ärligen kommo frän an-
dra sidan hafwet och uppburo skatt af Tschuder (d. ä. Finnar),
Slovcncr och andra folkstammar, som bodde wid de stora ry-
sta sjöarne (Ladoga, Oncga, Pcipus och andra). Men om-
kring är 860 reste sig dessa folk upp emot Narägcrna, för-
drefwo dem öfwer hafwet och betalte dem ingen skatt. De
wille derpä styra sig sjelfwe, men ingen ordning fanns ibland
dem, slägt reste sig emot slägt och stora inbördes krig ntbröto.
Dä inkallade de äter Varägcrne att herrska öfwer sig och tre
bröder, som i dessa kroniker kallas Rurik, Sineus och Tru-
vor (förmodligen förwridningar af de fornnordiska namnen
Hrurikr, Signjutr och Thorward), följde inbjudningen och
kommo (ar 862) med sin slägt och ett stort följe och bosatte
sig wid sjöarne, der Rurit tog sitt säte i Nowgorodoch blef
stiftaren af det ryska °riket eller Gardarike, som Swenskarne i
forntiden benämnde det. En annan hop af Varäger stall
ungefär wid samma tid hafwa cröfrat Kicw och der upprättat
ett annat rystt-varägistt rike, som dock snart blef underlagdt
riket i Nowgorod. Detta höjde sig nu hastigt till en betydlig
grad af makt och mänga folkstammar i det inre af Ryhland,som förut hade lefwat utan nägon förbindelse med hwarandra



och utan nägot stadigt samhällsskick, slöto sig efter hand dels
godwilligt, dels af nödtwäng till det nya ritct. Der bibehöll
sig ännu i mera än ett århundrade skilnadcn mellan landets
egentliga befolkning? slaverna, och de inwandrnde swcnskarnc,som woro landets höfdingar och adelsmän: ännu i det tionde
århundradet omtalas af utländska historicskrifware det varägi-
ska (nordiska) språket såsom Mot frän det slawiska och ännu
wid den tiden äro namnen pä de flcstc af de höfdingar, som
omtalas, tydligen swcnska. Som dock slnverne woro sä mäng-
faldt siere och deras nordiske höfdingar bodde spridda bland
dem, kunde det ej dröja länge innan det nordiska tungomälet
förglömdes och frän slutet af det århundradet är riket
att anse som en rent slavisk stat. De frön till en högre bild-
ning och samhällsntwcckling, som swenskarne med sig fört wid
fin inwandring till det ryska riket, slogo emellertid rot och un-
derhöllos genom den jemna förbindelse, hwari Nowgorod stod
med de.westcrländskll folken under medeltiden, swenskar och ty-
skar, och förqwäfdcs först genom den mongoliska cröfringen af
Ryhland i det århundradet. Dä öfwergicks ryska riket
af den största olycka, som kan drabba ett folt, att nämnligen
falla i händerna pä räa, för ingen bildning emottagliga bar-
barer, hwilka gjorde nudersätarne till lifcgna slafwar. Och äf-
wen sedan de mongoliska skarorna ett par ärhnndraden efteråt
blifwit förjagade, räckte det ändock lnnge, innan det ryska fol-
ket äter kunde begyuua gä framät pä den bildnings bana, hwil-
ken genom Nuriks och de andra varägernas iuwandring blifwit
kallad till lif.Genom de ryska »arabernas grannskap till det grekiska
kejsaredömet och sannolikt tillfölje af deras berättelser om den
rikedom och fruktbarhet, som i dch länder woro till finnandes,
lockades mänga nordboar att taga tjenst hos kejsaren i Con-
stantinopel eller Miklagärd (den stora staden), säsom wära
förfäder benämnde den. De kallades der Bäringar och wo-
ro högt ansedda för sin utomordentliga tappcrhet och stora
styrka. I kejsarens tjenst företogo de mänga krigstäg bäde till
lands och sjös;, dcrwid intagande och härjande mänga af de
kring Medelhafwet belägna länder och städer, men skildringen
af dessa härunder sknlle föra mig sör längt utom mitt egent-
liga ämne. Ware det nog sagdt att mer än en oerifrän hem-
förde till Norden bäde ära och rikedom.

Äfwen Finland stod under dessa tider, och hade redan
länge statt, i listig förbindelse med Swerige, och all anledning



är att tro att swenskt föll redan da bodde pä finska wikcns
norra strand, i Nyland, och kanske ocksä pä södra sidan i Est»
land, der ännu i dag deras afkomlingar äro bosatte. Nedan
i de äldsta af de tider, da Swearne bosatt sig här i Norden,
omtalas flerc af deras förste tonungar hafwa besökt Finland
och gift sig härstädes och en war till och med född i Finland,
nämnligen konung Wisbur, Wanlanocs son. Om dennes ätt-
ling i femte led, konung Agne, förtäljes att han en sommar
med sin härsmakt seglade till Finland och gick upp a landet
och härjade. Finnarue samlade sig under en höfding benämnd
Froste och der blef en härd drabbning. Men konung Agne
wann seger, for härjande kring hela Finland och fick mycket
byte. Den fallne höfdingcn Frostes dotter wid namn Skjalf,
och son, Loge, tog han med sig till Swerige och ärnade wid
ankomsten till Stocksund (der som nu staden Stockholm ligger)
hälla bröllop med Skjalf. Hon bad dock att han först skulle
hälla graföl efter hennes stupade fader och det medgaf han.
Han böd till sig mänga mäktige män och gjorde ett stort gä-
stabud; han hade af detta witingatäg blifwit mycket beprisad
och derföre woro der stora dryckeslag. Men konung Agne ha-
de omkring halsen en tjock guldkedja-och när han wardt druc-
ken och hade somnat, fastade Skjalf ett rep i kedjan och hen-
nes tjenarc hissade derpä konungen upp i ett träd sä att han
der blef hängd. Men Skjalf, hennes broder och deras män
lupo ut ä skeppen och rodde bort. *) Äfwen andra härnads-
tåg till Finland omtalas och konung Erik Emundsson, som
för fin stora windlycka benämndes Wädcrhatt, gjorde Fin-
land, Kyrialand, Estland och Kurland skattskyldiga under Swe-
rige för en tid. Han dog är 883. Den namnkunnige nor-
ske konungen Olof Haraldsson, hwilten efter sin död blefförklarad för ett helgon och dyrkades såsom Norges skyddspa-
tron, begynntc sina 'vikingafärder med en ficndtlig landstigning
pä södra kusten af Finland. Härom berättas att allt folket
flydde undan honom till skogarne, förande med sig allt gods
ifrän bygden. Konungen gick längt upp i landet och öfwer
nägra skogar; der kommo de till nägra dalbygder, som heta
Herdalar: de fingo litet gods, men inga sängar. Dä det
led fram pä dagen, wände konungen om och tägadc ned till

') Af Skjlllf har emellertid konung Agne fatt sitt binamn Skjalf-
arbonde, som betyder Skjalfs man, ehuru det i de flesta af wära läro»
bdcker i historien blifwit förwrängdt till Ski»far-uo»de, fum i en lika lun-
den ijfwersättning allmänt återges med steppsbo, rik pä jtepp!



skeppen. Men när hans krigöfolk kom in i skogen, rusade
män frän alla sidor pä dem, sköto pä dem och anföllo dem
häftigt. Konungen bad sina män betäcka sig med sköldarnc sä
godt de kunde, men innan han kom ut frän skogen, förlorade
han mycket folk och mänga blefwo särade; först sent pä qwällcn
kom han fram till sina skepp. I enlighet med den tidens »vid-
skepelse berättas det derpä att sinnarne under natten med troll-
dom gjorde ett förskräckligt owäder och storm pä hafwet, men
konungen lät lyfta ankar och hissa segel samt kryssade under
natten utanför landet. Och förmådde konungens lycka mer än
finnarnes trollkonst, sä att han under natten kryssade sig fram
förbi Vlllagards-sidan och derifrän ut i hafwet. Men fin-
narnes här följde efter pä landet allt som konungen seglade
läugs kusten. Hwilken del af fydfinska kusten här menas med
Valllgardssidll och hwar dessa Heroalar böra sökas är obekant:
ifall dessa namn woro inhemska och ej endast af konung Olof
och hans män sålunda uppkallade, fä är det klart att de "fin-
nar", som här omtalas, woro i Finland bosatte swenskar. Den
dem tilldelade trollkuunigheten motsäger icke detta antagande,
emedan »vidskepligt folk i Swerige ännu i denna dag tror alla
Finlands inwänare tvära hemmastadde i trollkonst, ehwad de
äro finnar eller swenskar.

Konung Olofs häruadstäg i Finland skedde i början af
det 11:te ärhundradet. I medlet af det följande, 12:te år-
hundradet, lades en stor del af Finland under Sweriges kro-
na genom konung Erik den heliges korstag och i medlet samt
slutet af det 13:de århundradet fullbordades landets eröfring
af Birger Jarl och Thorkel Knutsson.

2) Bjarmaland kallades pä förfiidrens tuugomäl ku-
sterna af hwita hafwet och kring floden Dwina, d. ii. ungefär
det nuwarande guvernementet Archaugel, hwars köpenskap id-
kande allmoge icke torde »vara obekant för någon af mina lä-
sare. I forntideu bodde i dessa nejder en finsk folkstam, som
Nordboarne benämnde Bjarmer, hwilken äfwenledes war
känd wida omkring för sin handel och rikedom. De woro hed-
ningar och kallade sin gud lumala, at hwilken de uppbyggt
ett tempel, der stora skatter woro hopsamlade; templet omgafs
af en fkidgärd (d. ii. triidplauk) och i jorden innanför denna
fkidgärd woro äfwenledes mycket penningar nedgräfna, emedan
de hade för sed att, när rike män dogo, i jorden nedgömma en
del af deras guld och filfwer. För att med desse Bjarmer
drifwa köpenskap gjorde Nordboarne, isynnerhet de norske, män-



ga sjöfärdcr till hwita hafwet, hwilka utom de penningar de
inbragte äfwen förskaffade stor ära och ryktbarhet dels,i anse-
ende till den wädliga färden kring Nordcap och pä det stormi-
ga Ishafwet, dels emedan Vjnrmerne ansägos som mycket
krigs- och trollkunniga och gjorde tappert motstånd, när deras
pähclsare uppsade köpstämman och sökte med wäld sätta sig i
besittning af lumalatcmplets i norden wida beryktade skatter.
För ntt gifwa läsaren ett begrepp om Vjarmalands-färderna
och huru wid dem wanligen tillgick, will jag utförligare be--
rätta om en af dem, hwilken tyckes mig mara sannolikast.

Konung Olof af Norge (densamme, om hwars härnad i
Finland nyh berättades) skickade en af fina män wid namn
Karle den Häleygske pä en färd till Bjarmaland för att
byta waror med det) inbyggare; och skulle konungen hafwa hälf-
ten och Karle andra hälften af handelswinsten. Med Karle
förenade sig hans broder Gunnftein, hwilken hade sitt eget
warulager: de färdades pä samma skepp och woro inalles 25
mans besättning. En annan rik norsk bonde wid namn Tho-
re Hund fick höra om deras tillärnade färd och fändc bnd
till dem att han med sitt fartyg wille segla i följe med dem,
hwartill dessa bröder samtyckte med det wilkor att hun ej skulle
fä ha större besättning än de fjelfwa hade och ntt hwad de
pä resan knnde förwärfwa skulle delas lika emellan bada far»
tygens män. Men dä de sammanträffade, befanns det att
Thore hade utrustat en stor hanoelsbnza <se sid. 6) och be-
mannat den med 80 personer, hwaröfwcr bröderna uttalade
sitt mihnöje, enär de förmodade att Thore hade swek i sinnet;
dock wille de icke numera wända om, ntan de fortsatte seglat-
sen. Dcrnnder wisadc det sig att brödernas fartyg i sakta
wädcr hade bättre fart än Thores, men i hwassare wind hann
han upp dem. De woro derföre fällan tillsamman, men wihte
dock beständigt af hwarandra. Dä de kommo till Bjarmaland,
lade de till wid köpstaden; der höllo de köpstämma och alla,
som hade uägot att handla för, fingo fulltupp med gods. Tho-
re fick mycket waror i gräwerk, bäfwcr- och sobel-skinn och Karle
hade äfwen mycket gods, hwarmcd han tillbytte sig skinnwaror.
När köpstämman war slutad, styrde de ut igen frän Winaclf-
wen (floden Dwina), och uppsade freden med landsfolket. När
de kommo ut ur elfwen, höllo de stämma med skeppsfolket och
sporde Thore dem om de hade lust till att ga upp ä landet
och skaffa sig gods; dertill swarade männen att de nog hade
lust dertill, om der war nägon utsigt till byte. Thore swara-
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de att gods skulle man fä nog, om färden asiopp wäl, men
att det icke war omöjligt att lifsfara förestode under wägen.
Icke desto mindre woro alla benägne att företaga äfwentyret
och de öfwerenskommo att wara färdiga till aftonen. Äfwen
blef det aftllldt att ingen skulle fa skilja sig ifrån de öfriga
eller blifwa efter, när höfdingarne sade att man skulle taga
bort. Sedan de lemnat män qwar att wakta skeppen, gingo
de upp a landet: der war först slät mark, men sedan stor skog.
Thore gick främst och bröderne Karle och Gunnftein sist, ochpa Thores tillsägelse togo de barken af träden, fä att det ena
kunde ses frän det andra för att de skulle hitta wägen tillbaka
till skeppen. Slutligen kommo de fram till en stor öppning 'i
skogen: der war skidgården med en läst port före. Sex män
af landets inwänare skulle hälla wakt öfwer skidgården hwar
natt och twä i sender waka. Nu träffade det sig sä att, när
Thore och hans följeslagare kommo till skidgården, männen ha-
de gätt hem, men de, som dernäst skulle waka, woro ännu
icke komne pä wakten. Thore gick till skidgärdcn, hakade fast
sin yra ofwantill, drog sig upp efter den och sprang fä in öf-
wer stängslet pä ena sidan om porten. Karle hade dä äfwen
kommit öfwer pä andra sidan om ingängen. Thore och han
togo sedan slagbommen bort och öppnade porten, sä att folket
slapp in. Thore sade: inom detta stängsel är en hög af jord,
guld och silfwcr blandade om hwarandra; till den skola wi
hälla oh. Men inom skidgärden stär äfwen Bjarmernas gud,
som lumala heter, och iugcn ma fördrista sig att räna honom.
Sedan gingo de till högen och togo sä mycket gods de knnde,
bärande det bort i sina kläder, hwarwid det förstas att mycket
mull äfwen följde. Men sedan alla dercfter gätt ut frän skid-
gärdcn, blef Thore efter och tog frän Inmatas bild en silfwer<
skäl, som stod pä hans knä och war full med silfwerpenningar.
Men Karle, som märkt att Thore blifwit efter, wände om att
söka honom och da han säg att han twärt emot öfwerenskom-
melsen rånat lumala, wille ej heller han blifwa utan. Han
fick' se att lumala hade ett stort guldsmycke kring halsen och
lyfte sin yxa för att hugga af det baud, hwarmed smycket war
fästadt. Men detta hugg war sä starkt att hufwudet flög af
lumala och derwid uppkom stort dän. De skyndade sig nu
bort, men i samma stnnd, som dänet hördes, framkommo wät-
tarene och bläste i sina horn, hwarefter Nordmännen pä alla
sidor om sig hörde ljud af stridslurar och larm af folk, som
hastade till. De begäfwo sig in i skogen, men hörde frän plåt»



sen bakom sig rop och skrik, ty Bjarmerne woro ditkomne. Men
skyddade af mörkret och stogen kommo de djerfwe Nordmännen
undan och ombord pä skeppen. I enlighet med tidens widske-
pelse omtalas det att Thore Hund genom att kasta bakom sig
nägot, som liknade aska, gjorde dem osynliga, sa att Vjarmer-
ua förgäfwes sökte deras spär.

Pä hemresan gick det emellertid sä som brödernc befarat,
att Thore wille swika dem. Han gjorde nämnligen anspråk pä
att fä det guldsmycke som Karlc röfwat frän Inmata och dä
denne icke wille inga derpä sägande sig ämna smycket till slänt
ät konung Olof, wille Thore att de genast skulle skrida till del-
ning af allt godset, säsom öfwerenskommet war. Brödcrne
äter fruktade Thores talrikare manskap och menade att med
delningen blcfwe tid, dä de hunnit hem till Norge. Oförmo-
dadt stötte dä Thore sitt spjut igenom Karle, sä att denne
strart dog,, men Gnnnstein och hans skeppsfolk kommo undan
och flydde, begagnande bäde segel och ärar. Thore förföljde
dem, likaledes roende af all kraft, men det räckte länge innan
han begynte winna pä Gnnnsteins fartyg. De woro dä re-
dan komna inom norska bygder, hwarföre Gnnnstein lade till
lands och med sina män flydde undan till skogen, lcmnande
fartyg och last. Thore bemäktigade sig mi allt godset, men
lät hugga häl i fartyget och sänka det ute pä en fjärd. Efter
mänga wedermödor kom Gnnnstein omsider fram till konung
Olof och berättade hnru det gätt med Karle och hwilkcn mcd-
fart de af Thore Hund fatt utstä. Konnncsen »vredgades hö-
geligen och lät en tid dcrefter utkräfwa hos Thore stora bö-
ter, hwilka denne till en del crlade, men innan resten hann ut-
kräfwas, flydde han med allt sitt gods öfwcr till England, der
dä konung Olofs fiende konung Knut den store herrskade. När
dcrefter Norges allmoge gjorde uppror mot konung Olof för
hans stränghets skuld, war Thore med i bondehären och war
en af oc-.ii, som i det blodiga slaget wid Stiklast ad gas ko-
nung Olof hans banesär.

3) I westerwiking sades de kämpar färdas, hwilta
med fina krigs och plundrings-tag hemsökte de länder, som lä-
go westernt ifrän skandinavien, förnämligast England och Frank-
rike. Det första af dessa tag, soin med bestämdhet omtalas,
gällde Frankrike och inträffade mellan ärm 511 och 535 me-
dan Theoderik regerade i Austrasien, den östliga delen af
franliska riket. En här af danskar under anförande af en höf-
ding Hugleik landade dä wid mynningen af floden Maas,



seglade uppför denna stod och härjade wida omkring. Men
konungen sände sin son, Theodebert, emot dem och han lyc<
lades besegra dem i ett sjöslag. Detta nederlag tyckes länge
hafwa afhällit nordboarnc frän dylika plundringstäg: åtmin-
stone har man ej under de närmast följande twähuudrade aren
nägra säkra berättelser om att de företagit sådana. Men i
slutet af det B:dc århundradet öfwerföllo de med fördubbladt
raseri och talrika härskepp bädc England och Frankrike, ihjäl-
slogo mcnuiskor, bortförde boskap och rånade kloster och kyrkor.
Krigshärar samlades emot dem, men deras tapperhet, wighet,
»vapenfärdighet och ofantliga styrka besegrade gäng efter annan
allt motstånd och för de franska och engelska konungarne åter-
stod intet annat än att genom betalande af stora penningesum-
mor köpa sina länder fria frän deras härjningar. Men knappt
hade man pä sädant sätt frikupt sig frän en af dessa Nord-
mannaskaror, sä wisade sig andra, hwilka plundrade, brände
och mördade lika wildsinnt som de förra, sä att man slutligen
öfwcrallt i de kristna kyrkorna införde bönen: "frän Nordmän-
nens raseri befria oh milde Herre Gud!" Nordmännen woro
pa den tiden ännu hedningar och strid och mannadrap woro
dem af deras religion icke förbjudne, ntan twärtom alagdc så-som för gndarne behagliga.

En af de mest beryktade höfdingarne för dessa »vikingar
»var Oa st ing, hwilken är 843 med sin krigshär först »visade
sig i Loire, PZ Frankrikes westkust, der han blef tillbakaslagen.
Sedan härjade han pa nordkusten samt pa stränderM af Fris-
land, hwarpa han förenade sig med den nordiske konungasonen
Björn, kallad lernsida för sitt wilda mods skuld. Deras
krigshär delade sig dercfter i flera hopar och härjade nu Frank-
rikes kuster frän Rhenflodens mynningar ända till Spanska
gränsen med dittills oerhörd dristighet och grymhet. Icke hel-
ler Spanien förskonades; landskapet Galicien härjades och den
rika staden Sevilla, som pä den tiden innehades af Morerna,
blef twä gänger (843 och 845) genom öfwerrumpling intagen
och plundrad af Nordmännen. Samma är som Sevilla andra
gängen plundrades trängde Nordmännen uppför Seinefloden,
intogo och plundrade Paris, Frankrikes hufwudstad samt kring-
liggande rika kyrkor och kloster samt drogo tillbaka först dä
franske konungen betalade dem en stor penningcsumma. Men
tio är senare blef Paris för andra gängen plundradt. De
ödeläggelser, som wid denna tid öfwcrgingo andra franska stä-
der, woro ofantliga. Rouen, Nantes, Tonrö och Bordeaux



blefwo gäng pä gäng intagne och utplundrade och wid utlop-
pen af alla större floder inrättade Nordmännen befästade läger,
i hwilka de kunde öfwerwintra och derifrän de gjorde de äfweu-
tyrligaste plnndringstäg ända till rikets innersta trakter. Den
klemnodige konnngen, som med »vapenmakt förmådde intet mot
dessa kämpar, försökte flcre gånger att friköpa sitt rike ifrän
deras anfall. Men detta usla medel gjorde endast det onda
wärrc. Nordmännen emottogo med glädje de stora penninge-
summor, som erbjödos dem, beswuro freden och drogo bort,
men landstego snart pä andra ställen och foro fram pä samma
sätt som förut. Fransmännen klagade högljudt öfwer deras
trolöshet, men de nordiska höfdingarne brydde sig föga om
eder, som de aflaggt pä helgonaben och med kristeliga högtid-
ligheter, hwilka de fäsom hedningar föraktade. Dehutom hand-
lade de fullkomligt oberoende af hwarcmdra, sä att det fördrag,
som en ingätt, alldeles icke hade nägon bindande kraft för de
öfriga anförarene.

Efter det Paris andra gängen blifwit plundradt, fattade
Hasting och Björn lernsida det äfweutyrliga beslutet att wä'
ga ett tag mot sjelfwa Nom. De seglade in i Medelhafwet,
härjade äter Spaniens kuster och ankommo omsider till Italien,
der de angrcpo den däförtiden stora och rika staden Luna, i
tanke att detta war Rom. Hasting intog staden med list och
wann ett omätligt byte. Han märkte wisscrligen nu misstaget,
men lät dock för denna gäng tanken pä taget till Rom fara
och wände tillbaka till Frankrike med sina rånade skatter samma
wäg han kommit. En del af hans flotta blef af stormen drif-
wen ur sin kurs och nödgades söka sig in i mynningen af
Rhonefloden. Här satte sig besättningen fast och utbredde sam-
ma ödeläggelse uppför stränderna af denna flod, som i nejder»
na omkring Frankrikes öfriga större floder. Städerna Nismes
och Arlcs singo isynnerhet pröfwa deras raseri.

Nu war det nästan ingen fläck af Frankrike, som icke ha-
de Marit utsatt för Nordmännens härjningstag, och dä hwar-
ken motstånd eller betalning af statt hjelpte till nägot, begynnte
de franska konungarne slutligen genom afträdelse af rika och
fruktbara landsträckor söka förskaffa sig fred. Sålunda bewck-
tes den fruktanswärde Hasting är 862 med stora penninge-
summor och afträdelsen af grefskapet Chartres, att antaga kri-
stendomen, nedlägga wapen och blifwa den franske konungens
länshöfding lMsall). Men andra icke mindre tappra och rof-
giriga höfdingar trädde snart i spetsen för Nordnmnnaskarorna



och femtio är dercfter nödgades man pä samma sätt köpa fred
af den norske höfdingen Rolf, hwilkcn benämndes G ange °

Nolf dcraf att han war sä jättelik till wcirtcn att ingen häst
kunde bära honom, utan han nödgades gä till fots. Han och
mänga tusen af hans nordiske stridskamrater fingo till bonings-
plats det landskap pä Frankrikes nordkust, som dcrefter blcf
kalladt Normandie (Nordmännens land). Gängc-Rolf blef fran-
ska konungens länshöfding dcrstädes och stamfader för de mäk-
tige normllnniske hertigar, som 150 är senare (1066) cröfrade
konungariket England. Frän Normandie utgingo äfwcn de dri-
stige äfwentyrare, som eröfrade Nedra Italien och ön Sicilien
och upprättade dcrstädes konungariket Neapel.

Pä de Brittiska öarne anställde Nordmännen flere
hundrade är igenom lika grymma härjningar, som i Frankrike,
men utrymmet hindrar mig att nogare bcskrifwa de blodiga
strider och härnadstäg, som de dcrstädes utförde. Slutligen
fattade de fast fot der och upprättade ät sig egna rikcn i Ir-
land, i Skottland (pä Orkneyöarne och i nordligaste Skott-
land) samt i England (Northumbcrland). Och da de blefwo
allt talrikare genom nya inflyttningar blcf till sist hcla Eng-
land af dcm eröfradt och lagdt under de danske konungarne
Swen Tjuguskäggs och Knut den stores wälde. Den sistnämn-
des söner Harald och Härde-Knnt dogo unga och nu satte sig,
säsom nys) nämndes, deras stamförwandter i Normandie i be-
sittning af engelska kronan. Efter denna cröfring uppblomstra-
de riket till den stora makt och det inre wälständ, som det nu
innehar.

Sä grymma och stridslystna nordens wikingar än woro,
wisade de säledes att de woro emottagliga för bildning och
lllla ädla dygder, sedan de blifwit kristne och nedsatt sig som
bofaste män i de länder de förut härjat. Men fin tappcrhet
och sitt otnfliga mod bibchöllo de äfwen dcrefter frän slägte
till slägte under den ridderliga medeltiden, och wi återfinna
hos dem, fastän förädladt af kristendomen, samma lugnat dö-
den, som engäng ingas en af deras hedniske stamfader, fonnng
Ragnar Lodbrok, mod att midt under de gruftigaste dödö-
qwal gladeligen sjunga:

Glad stall » gyllne högbänk
Gudarnes frändc dricka!
Liden är lifwets timma,
Leende will jag dill



Innan jag slutar, »vill jag med nägw ord omnämna de
upptäcktsresor till ditintills okända länder, hwilka Nordens djerf-
wa sjöfarare företogo sig.

Ön Island, der ännu i dag talas nästan samma spräk,som i forntiden war radande i alla de nordiska länderna (forn-
nordiska, norräna tnnga), upptäcktes först af en wiking wid
namn Naddodd, som hade sitt tillhäll pä de äfwenledes afNordmän upptäckta och befolkade Färöarna. Han drcfs dit
af storm, säg alla berg wara snöbetcickta och kallade landet
Snöland. Sedan blef Gärdar, en swensk man, dit storm-
drifwen; han seglade rundtomkring landet och uppehöll sig der
öfwer wintern, men for äter om wären hem. Efter honom
kallade man ön Gardarsholm. En norsk wiking, Floke, for
sedan att uppsöka landet, hwilket gick sä till att sedan han
seglat en tid ät det häll, der han trodde det ligga, utsläppte
han en korp. Denne kom efter en stnnd tillbaka till skeppet
och likaså gjorde en annan, som han en tid derefter utsläppte,
meu en tredje flög bort och, da han seglade i samma riktning,
fick han snart sigte pä den bergiga ön, hwilken han gas nam-
net Island, i anseende till den mängd drifis, hwarmed han
säg alla wikar wara uppfyllda. Dock bosatte icke heller han
sig der, utan först fem är derefter (874) fick landet sina förstabebyggare frän Norge. Dessa hette Ingolf och Hjörleif
och flyttade dit med all sin egendom i anledning af nägra stri-
digheter, som de rakat ut för i sitt hemland. Sedan tilltog
befolkningen hastigt genom nya inwandringar och för närwa-
rande bo pä ön omkring 60,000 menuiskor. Den lyder nu
under Danmark.

En man frän Island wid namn Erik den röde upp-
täckte först Grönland, pä hwars westra kust snart en mängd
nybyggare bosatte sig. Östra kusten förblef obebodd i anse-
ende till härdare klimat. Pä westkusten uppstodo twä bygder,
skilda frän hwarandra af ödemarker; i den fodra funnos, se-
dan landet blifwit kristnadt, 12 kyrkor, i den norra endast 4.
Äfwen Grönland lyder nu mider Danmarks krona.

Men ännu ett tredje land upptäckte dcsfa oförfärade sjö-
män, ehuru nägon nordisk bosättning derstädes icke kom till
stånd: det war Nord-Amerika, hwilket i slutet af '.OO-talet
sägs pä afständ af isländingen Björn Herjulfsson, stadd
pä resa till Grönland, men af töcken och storm drifwcn ur rik»
tig kurs. Han besökte icke landet och "tyckte man honom haf-
wa warit alltför litet nygirig, dä han ingenting om dessa land



wihtc att säga." Men den ofwanniimnde Erik den rödesson,
Leif Eriksson, beslöt att fara i den riktning, der Björn
utwisade dessa land ligga, och efter flera dygns seglats kom
han till ett land, det han benämnde Helluland (sannolikt det
nuwarandc Labrador); derefter till ett annat, som han kallade
Skoglund (n. w. New»Foundland?) och sist upptäckte han
ett tredje, der luftstrecket war mildt och godt, sä att winran-
kor der wuro wilda och det gas han deras namnet Winland,
hwilket utan twifwcl war nägon del af Nord-Amerikas östliga
kuststräcka. Han blef der öfwer wintern och byggde dcrstädes
ut sig hus. Efter honom besökte ännu några andra noroboar
landet, som de funno bebodt af en smäwäxt och skral folkstam,
den de benämnde skrälingar och som troligen war densam-
me, som nu kallas Eskimåer, ehuru dessa nuförtiden bo mycket
längre upp emot norden. Men småningom rakade dessa Win-
landsfärder i glömska och endast en sägen qwarlefde pä Is»
land och Grönland om detta lands tillwaro. Det är möjligt
att Ehristoffer Columbus, som ett hälft ärtufcnde deref-
ter för andra gängen upptäckte Amerika, fatt kännedom om
sägnen och att fäledes nordboarnes djerfwa färder dit i det
10:de ärhundradct ej warit alldeles fruktlöst företagna.

A. O. F.
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Anmälan.

Folkupplysningen, spridandet af en allmännare bildning ock'
till den jordbrukandc delen af Finlands iuucwänarc är för wc
land en lifsfräga, till hwars lösning ingen ansträngning bör fty
ingen uppoffring aktas för stor. Ett folk fä litet och fä afskill
till sitt läge som wärt har icke räd att lata nio tiondcdclar af sn,
andcliga krafter ligga owcrkfnmma, och trälsinnc, lättja och bro
äro okunnighetens trogna följeslagare. Öfwcrtygad om dessa sa,
ningar och i afsigt att, om ock i ringa mon, mcdwerta till sol!
bildningens befrämjande, har en krets studenter, hemma frän Ni
laud, företagit sig att till siue landsmäns gagn ntgifwa ett antl
smä billiga häfteu, inuchällaudc afhandlingnr i olika ämnen, midc
den gcmeusamiua titeln: Pennibibliothek för swensta allmoge!
i Finland. För det goda ändamålets skuld wäga utgifwnrn
hoppas pä för fakcn intresserade personers wälwilliga medwerk»
till häftenas fpridaude.

Helsingfors i Mars 1866.

. Följande wälwilliga omdöme nfgifwcs om detta Pe>
bibliothcls I:sta serie i Nordisk Tidskrift för Politik, Ekonomi
litteratur, utgifwcn af G. K. Hamilton, Juni-Juli häftet
1866:

"En af de mcst glädjande företeelser inom den littcrat
soui Finland har gemensam med Swerigc, är utgifwaudet af
samling smärre populära skrifter fur den swcuska allmogens i F
land upplysning, som under namn af Pcnnibibliothck fel
Mars manad inuewnraude är utkommit. Affattadc i den cnklc
och mcst populära stil och af ett synnerligen omwerlande innch,
synas dessa smä skrifter mera än »vanligt egnade till foltläsni
och wi mäste önska ät dem nfwcn inom wärt fädernesland
bland wär allmoge all den spridning de förtjcna."


