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Förord.
Det kortfattade innehållet i läroböckerna för våra skolor

framkallar behofvet af läseböcker. Vid undervisningen i hi-
storie hafva sådana länge med fördel blifvit använda. Men
lika så väl som historiens behöfver geografins läromaterial för-
fullständigas. Historien skildrar afdöda släktens öden; geo-
grafin framställer land och folk sådana de nu te sig. Och
kännedom om nutiden är nödvändig för alla, medan känne-
dom om forntiden är önskvärd för alla.

Måtte denna anspråkslösa geografiska läsebok — den
första svenska i Finland utgifna — i sin ringa mån bidraga att
hos de unga väcka intresse för ett studium, hvars omfattning
och praktiska natur ställa det i främsta ledet af allmännyt-
tiga skolämnen.

Men utom den användning detta arbete kan komma att
få under terminerna på och utom klassen, torde det äfven
lämpa sig till läsning under ferierna; denna är ännu hos oss
alldeles försummad och det med orätt. Skolans målsmän
borde ifra för ferieläsningens befrämjande.

Såsom innehållsförteckningen anger, utgöres flertalet af
uppsatserna i »Land och Folk" af bearbetningar och utdrag
ur ansedda geografiska och etnografiska arbeten, reseskil-
dringar m. m.; originalbidrag af landsmän bilda en fjärde-
del. Tyvärr har det ej varit möjligt att inom bokens på



förhand bestämda omfång inrymma flere uppsatser, hvarför ett
antal, främst från Afrika och Nya världen, utelämnats.

Bokens användningssätt torde gifva sig själft. Ur min
korta lärarevärksamhet må blott meddelas, att jag, utöfver den
vanliga metoden för läseböckers bruk, låtit enskilda elever då
och då hemma förbereda sig på en skildring och därefter inför
klassen redogöra för densamma.

Helsingfors den 1 september 1886.

P. Nordmann.
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Vår jord.

§1
Iw^fantligt stor är jorden, betraktad såsom människo-

släktets hem, men oändligt liten är hon i sin egen-
skap af invånare i världsrymden. Länge tog man miste
vid bestämmandet af hennes rätta plats däri. Nu äro,
tack vare vetenskapsmännens trägna forskningar, ej blott
flere af de ställen på jorden, dit vår fot kunnat nå,
och de föremål, dem vår hand förmått fatta, undersökta,
utan äfven världsrymdens hemligheter hafva afslöjats och
det tillfälliga och öfvernaturliga har med det väpnade
ögats och räknekonstens tillhjälp lagts under naturlagar-
nas fasta band.

Fordom hyste man andra tankar om jorden än nu.
Man trodde till en början, att jorden var en flytande
skifva i ett stort haf, hvaröfver himmelen utbredde sitt hög-
resta, blåa hvalf. Denna tanke fick dock gifva vika för
greken Ptolemei åsikt, att jorden, „världsrymdens vikti-
gaste del", låg orörlig midt i världsaltet och att solen,
planeterna och stjärnorna rörde sig kring henne. Med
denna tro åtnöjde man sig ända till Medeltidens slut. Det
var Copernicus, som först lyckades rubba densamma. Ett
nytt världssystem bygde han upp och naturvetenskapens
stormän Galilei, Kepler och Newton stadgade dess be-
stånd. De bevisade att världsbyggnaden utgöres af ota-
liga stjärnsystem, hvarje rörande sig omkring en central-
kropp. Vår sol är en sådan och kring henne kretsa jor-
den och de andra planeterna i aflångt-runda (elliptiska)

/.
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banor. Därjämte svänger (roterar) jorden kring sin axel;
månen följer henne som drabant.

Denna jordens rörelse kunna vi ej direkt iakttaga.
Det ser i stället ut, som om det stjärnbeströdda himla-
hvalfvet vore en rörlig jätteglob, i hvars midt åskådaren
befunne sig; det är en likartad skenbar rörelse, som sko-
gen och bärget tyckas utföra bakåt under det den re-
sande i sin vagn rullar framåt. Jorden roterar från vä-
ster mot öster. En följd däraf är, att man t. ex. i Peters-
burg ser solen gå (20 minuter) tidigare upp än i Helsing-
fors. Inom 24 timmar växla natt och dag en gång; denna
tid är sålunda jordens omloppstid.

Ett bevis för jordens rotation lämnar utom stjärnor-
nas upp- och nedgång äfven de ständigt från samma håll
blåsande passadvindarna. Vi veta, att i ekvatorial-trak-
terna, som utsättas för lodräta solstrålar, hettan är störst.
Den varma, lättare luften stiger här uppåt och ersattes
med kallare från polerna. Om nu jorden icke rörde sig,
skulle öfver ena halfklotet ständigt blåsa en nordlig och
öfver det andra en sydlig passadvind, men detta är ej
fallet. Den kalla luften, som i närheten af polen har en
mindre hastighet än luftlagret kring jordens midtbälte,
drager sig ditåt, men blir något efter och sålunda kom-
mer det sig, att passadvinden på norra haltklotet blir
nordostlig och på det södra sydostlig. — Om jordens ro-
tation varit hastigare vid den tid, då dess massa ännu
var flytande, skulle på grund af tyngdlagarna en större
hoptryckning vid polerna hafva uppstått. Formen af den
hastigt kringsvängande planeten Jupiter lämnar härpå ett
bevis. Storleken af jordens afplattning framgår vid en
jämförelse mellan jordaxeln och den räta linje, som tan-
kes dragen från ekvatorn genom medelpunkten till mot-
satta ytan. Den förra sträckan är 6 geografiska mil kor-
tare än den senare.

Jordens rörelse i världsrymden är ofantligt snabb.
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Den flyger fram med en hastighet af ungf. 4 geogr. mil
i sekunden. Om vi egde något medel, som kunde föra
oss framåt med denna fart, så skulle vi fullborda en resa
kring jorden, hvartill Cook behöfde 3 år och 12 dagar,
på ungefär 20 minuter.

Vår jord befinner sig på ett afstånd från solen, som
vi kunde kalla lagom. Vore hon så nära som planeten
Mercurius, kunde intet lif uthärda de glödheta strålarna,
och ginge hon längs Saturni bana, skulle på hennes yta
herska en outhärdlig köld. Solen skulle då synas 360
gånger mindre, än hon nu ter sig för oss. I jordens nu-
varande klimat trifves människan öfver hufvud väl, och
dess behag förhöjes i många trakter genom en regelbun-
den växling af årstiderna. Dessa bero af den lutning,
som jordaxeln intager i förhållande till sin bana och so-
len. Egde detta icke rum, skulle dessutom dag och natt
öfveralt vara lika långa.

Jorden består af ett fast skal och en glödande kärna.
På det förra finnes betydande vattensamlingar, men lika-
som bärgens höjd är äfven vattnens djup obetydligt i för-
hållande till jordklotets storlek. Jämför man landmas-
sornas yta med hafvens, äro de senare tre gånger större.
Några märkliga förändringar i detta förhållande har man
icke kunnat iakttaga, ty under det att vissa kusttrakter
såsom t. ex. Finlands höja sig, inkräktar hafvet annanstä-
des lika mycket, som det här förlorar. Kring flodmyn-
ningarna kan man se, huru landet växer. Poflodens del-
taland ökas årligen med mer än 100 fot och staden Ad-
ria, som under Romartiden låg vid hafvet, befinner sig
nu på ett afstånd af 4 geografiska mil därifrån.

Under det att hafven sammanhänga med hvarandra
är landet fördeladt på större och smärre stycken. De
stora kalla vi världsdelar eller kontinenter och de små
öar. Den inbördes storleken mellan de fem världsdelarna
och de fem världshafven framgår af planteckningen. Siff-
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rorna vid sidan antyda huru stort procenttal af jordens
hela ytvidd hvarje världsdel och haf upptager.

IJEjjnligt nyaste beräkningar uppskattar man jordens be-
folkning till 1,437 miljoner, hvaraf 800 lefva i Asien,

332 i Europa, 200 i Afrika, 100 i Amerika och 5 i Au-
stralien med dess öar. I förhållande till sin storlek är
Europa den ojämförligt tätast befolkade världsdelen; icke
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färre än 1791 personer i medeltal bebo här hvarje kva-
drat mil, under det i Australien endast 24 äro spridda öf-
ver ett lika stort område. Den olika fördelningen af män-
niskorna på jorden är beroende af ländernas olika läge,
tillgänglighet, kustbildning och rikdom på naturproduk-
ter. Man torde såsom allmän kunna uppställa den re-
geln, att ett land har desto flere invånare ju större dess
förmåga är att lifnära dem.

Människosläktets storlek och artrikdom har lockat
vetenskapsmännen, etnograferne och antropologerne, att
indela det i naturliga grupper, som skulle förena det lik-
artade och skilja det olikartade. Redan under älsta ti-
der blef hudfärgen ansedd som det viktigaste känneteck-
net på raserna. I det länge sedan utdöda indiska tungo-
målet sanskrit betyder ordet varna, färg äfven kast,
hvaraf framgår, på hvilket sätt skilnaden mellan högre
och lägre samhällsklasser eller kaster uppstått. Under
slutet af sista århundradet grundade tysken Blumenbach
sin indelning af människosläktet i fem raser på olikheten
i kroppsbyggnad och hudfärg; han särskilde mellan den
kaukasiska (hvita), mongolska (gula), malaj ska (bruna),
indianska (röda) och negerrasen (svarta). Det visade sig
emellertid, att gränserna mellan dessa fem grupper icke
voro lika lätt uppdragna som mellan de motsvarande fem
världsdelarna, och för samma svårighet råkade fransman-
nen Cuvier ut, då han grupperade människorna i tre raser,
nämligen den hvita, gula och svarta.

Andra lärde hafva lagt skelettets beskaffenhet och
främst skallens form till grund för indelningen. Sedd
från sidan har ansiktsvinkeln eller sedd uppifrån (Ret-
zius) har forhållandet mellan skallens längd och bredd
varit det bestämmande. Omfattande undersökningar hafva
emellertid lagt i dagen, att ingalunda ett folk uteslutande
består af långskallar och ett annat af kortskallar, utan
att dessa jämte öfvergångsformer uppträda jämsides.
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I nyaste tid hafva vetenskapsmän såsom Muller och
Hackel främst lagt hårets beskaffenhet till grund för ras-
indelningen. Enligt deras mycket beaktansvärda åsikter
kunna människorna fördelas på följande raser:

1) ullhåriga, omfattande
a) tofshåriga (hottentotter och papuas).
b) krushåriga (afrikanska negrer och kaffrer).

2) släthåriga, omfattande
a) sträfhåriga (australier, polarfolk, amerikanare,

malajer och mongoler).
b) lockhåriga (dravida, nuba och medelhafsrasen).
Emedan i det följande flere af folken särskildt komma

att beskrifvas, nämna vi här endast några ord om me-
delhafsrasen. Den har fått sitt namn af hafvet mellan
Europa och Afrika på grund af de många besläktade
folk, som bebo dess stränder. Rasens medlemmar ut-
märka sig genom en ljus hy, fina och ädla anletsdrag,
en näsa med hög rygg samt smala, icke svulstiga läppar.
Medelhafsrasen kan lämpligen indelas i tre hufvudgrup-
per: hamiter i norra Afrika, semiter i sydvästra Asien
samt indo-europeer i Europa och södra Asien.

Likasom olikheter i kroppsbyggnad och utseende
framkallatiindelningen afmänniskorna i raser, hafva äf-
ven skiljaktigheter i språken, dessa tankarnes förnimbara
former, nödvändiggjort en gruppering. Den först i vårt
århundrade till större användning komna jämförande
språkforskningen har faststält vissa språks släktskap.
Man har på grund af deras olika byggnad indelat dem
i tre klasser: enstafviga, anhangsspråk och böjningsspråk.

I de enstafviga förekommer icke ordböjning ej häl-
ler göres skilnad mellan ordklasser och kön. Dessutom
kan samma ord beteckna flere begrepp; så betyder t. ex.
ljudförbindelsen ta i kinesiskan både stor, mycket, stor-
lek och blifva stor. Betydelsen i hvarje särskildt fall bör
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därför framgå ur ordets ställning eller talets andemening.
Bokstäfver saknas och ersättas genom ordtecken.

Anhangsspråken utmärka sig genom hopfogandet af
flere ordrötter för bildandet af ordformer. Till denna
klass hör den ural-altaiska språkstammen omfattande tun-
gusiska, mongolska, samojediska och finska. Detta sist-
nämda språk anses dock numera bilda en öfvergång till
böjningsspråken. Dessa framställa den högsta graden af
välljud och språklig utveckling samt utmärka sig genom
mängden af ordklasser, former och ändelser. Hit hör
den viktiga indo-europeiska språkgruppen — kulturfolkens
tungomål — för hvilken det sedan lång tid tillbaka ut-
döda sanskrit var modersmål. En jämförelse mellan några
ord ur de olika språken tydliggör släktskapen.
Sålunda heta fader moder broder syster
på sanskrit: pitar matar bhrathar svasar
„ latin: pater mäter fräter soror
„ italienska: padre madre fratello sorello
„ franska: pére mére frére soeur
„ tyska: väter mutter bruder schwester
„ engelska: father mother brother sister
„ ryska: (otets) matj brat sestra
„ böhmiska: (otec) matka bratr sestra

Antalet af språken i världen är ofantligt stort; en-
samt på den lilla ön Timor i Ostindien talas ej mindre
än 40 olika tungomål.

Jordens folkslag uppvisa emellertid ej blott ras- och
språkolikheter utan äfven märkliga skiljaktigheter i lef-
nadssätt, samhällsordning och religiösa föreställningar.
Under det att ännu ett flertal lefver på ett sätt, som står
djurens nära — vi kalla dem naturfolk, — förskaffa sig
andra sitt uppehälle genom jakt och fiske, en tredje grupp
vandrar som nomader från trakt till trakt med sina bo-
skaphjordar, under det att en fjärde för alltid slagit sig
ned, idkande jordbruk, industri, handel och andlig idrott.
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Dessa fyra utvecklingsskeden hafva antagligen alla kul-
turfolk genomgått. Än flere blifva grupperna vid en
delning af människosläktet efter olika religioner. Mono-
teisterna, bekännarne af en Gud, äro de kristna, (katoli-
ker 200 miljoner, protestanter 114 milj. och greker 86
milj.) judarna 7 milj. samt muhammedanerna 170 milj.
Talrikare äro dock polyteisterna, månggudadyrkarena,
ty deras antal är "ej mindre än 850 milj. Den lägsta ar-
ten af hedendom kallar man fetischdyrkan. Uttrycket
kommer af det portugisiska ordet fetisso trollredskap. Ett
sådant står öfveralt att få, ty vilden kan göra hvilket
föremål som hälst till föremål för sin dyrkan. Stor ut-
bredning har äfven den egentliga naturdyrkan d. v. s. det
fortfarande tillbedjandet af stenar, trän, lundar, källor,
floder, djur och himlakroppar. Schamanismen åter kallar
man den villfarelse, som beror på tron, att människan
kan sätta sig i förbindelse med andar och osynliga mak-
ter och tvinga dem till lydnad. Om Bramaismen, hvars
bekännare dyrka ett tretal af gudar: Bräma skaparen,
Vischnu upprätthållaren' och Siva förstöraren, blifva vi i
tillfälle att tala i samband med förhållandena i Indien.

Europa.

£fe/et är vanligt, att Europa framställes såsom en världs-
del för sig; men detta från forntiden ärfda bruk

torde i åtskilliga hänseenden sakna tillbörlig grund. Eu-
ropa, på en lång sträcka landfast med Asien, är så myk-
ket mindre än denna världsdel, att det kan betraktas
som dess största halfö. Natur- och väderleksförhållan-
den, växter och djur äro ännu på långa afstånd både
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öster och väster om gränsen de samma, och Europas tal-
rika indo-europeiska stammar äro såväl i kroppsligt som
språkligt afseende nära anförvandter till invånarne i syd-
västra Asien. Endast vår världsdels öfverlägsna kultur
gör en åtskilnad i viss grad berättigad. Efter denna all-
männa anmärkning skola vi taga en hastig öfverblick af
natur och folk i Europa.

Europas ytinnehåll kan anslås till 180,000 geogr.
kvadratmil. Det har från norr till söder, från Nordkap
(71°) till det spanska Tarifa (36°) en utsträckning af 35
breddgrader. På grund af de långa, starkt förgrenade
vikarna Nord-Östersjön och Medelhafvet, som står i för-
bindelse med Svarta hafvet, har denna världsdel en gan-
ska ansenlig kuststräcka (4,300 mil); tillträdet är således
lätt. Såsom fastlandets viktigaste förgreningar må i norr
anföras den skandinaviska och den jutska halfön, i söder
de spanska, italienska och grekiska. Af öarna äro de
britiska de viktigaste, men därjämte må också framhål-
las den danska ögruppen mellan Jylland och södra Sve-
rige samt de många öar, hvilka ligga kringspridda i Me-
delhafvet. Ehuru Europas mark företer ett växlande ut-
seende och betydande olikheter i dess beskaffenhet fram-
träda inom små områden, kan denna världsdel tämligen
naturenligt indelas i tre större afdelningar nämligen a)
den ost- och mellaneuropeiska slätten, b) den skandinavi-
ska halfön med Finland och slutligen c) ett sydvästligt,
till största delen bärgigt området, som innefattar de mel-
laneuropeiska bärgen äfvensom Alperna, och de tre syd-
liga halföarna. Europas floder flyta i stora bukter huf-
vudsakligen till Nord- och Östersjön samt Svarta hafvet,
hvarvid dock må anmärkas, att den längsta af dem alla
nämligen Volga utmynnar i Kaspiska hafvet; insjöarna
äro mycket olika fördelade och samla .sig isynnerhet
norr ut i trakten af Östersjön. Det måttfulla är i all-
mänhet någonting kännetecknande för Europa; äfven dess
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klimat utmärker sig genom en viss jämnhet. Golfström-
mens varma vatten i väster och Medelhafvets sydliga
vindar höja icke obetydligt värmen, hvarför i låglan-
den i söder trifvas ständigt gröna löfträn med samma
yppighet som eken och boken i mellersta Europas skogar.

Flertalet af Europas invånare, räkna vi till Medel-
hafs-folken (eranska rasen) och den grupp däraf, som kal-
las den indo-europeiska. Efter språken sönderfalla de i
flere grupper, af hvilka 1) den slaviska (ryssar, polacker,
bulgarer, czecher m. fl.) företrädesvis är utbredd öfver
östra Europa, 2) den germaniska (tyskar, skandinaver,
engelsmän) öfver norra och mellersta Europa och 3) den
romanska (fransmän,, spanjorer, italienare, valacher m. fl.)
öfver Södra Europa; af mindre betydelse äro 4) den gre-
kiska och 5) den keltiska, hvarvid det dock bör anmär-
kas, att den sistnämda fordom haft en stor utbredning i
de västeuropeiska länderna. Mongolernas antal uppgår
knappast till 17 milj., af hvilka de flesta höra till den
finska språkgruppen (finnar, magyarer, lappar) under det
den turkiska hufvudsakligen företrädes af osmanerna.
Med hänsyn till kultur stå européerna, betraktade såsom
ett helt, långt framom de andra världsdelarnas invånare,
som redan till en stor del befinna sig i beroende af åt-
skilliga europeiska folk. Orsaken till denna högre stånd-
punkt kan ingalunda ensamt sökas i en högre begåfning,
då vi äfven utom Europa kunna påpeka lika begåfvade
folk som innanför dess gränser, men däremot finnes det
hos européerna en mera naturlig jämvikt mellan själsan-
lagen och själskrafterna, en klarare insikt i samhällslif-
vets betydelse och en större aktning för lagarnas herra-
välde, än förhållandet är hos de icke-europeiska folken.
Vidare erbjuder Europa i det hela lyckliga naturförhål-
landen — en jordmån tjänlig för odling och tillgång på
nyttiga djur, växter och metaller — som genom att tvinga
invånarne till arbete öka deras kraft och genom att rik-
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ligt belöna arbetet bereda tid och medel till att främja
andens intressen. Slutligen' har kristendomens tidiga ut-
bredning mäktigt bidragit att mildra sederna och att be-
reda människovänliga idéer en allmän spridning. På grund
af ländernas natur och geografiska läge hafva Europas
folk under århundraden varit i stånd till att med lätthet
utbyta tankar och åsikter och att sålunda äfven utöfva
ett uppfostrande inflytande på hvarandra; detta förkla-
rar äfven hvarför den historiska utvecklingen varit lik-
artad hos de flesta.

Finlands geologiska förhållanden.

VhJen, som under en vandring gifvit akt på beskaffenhe-
ten hos den mark han beträder, har utan tvifvel

funnit, att denna är af tvänne slag, den fasta bärggrunden
och den lösa jorden. Geologen, som underkastar den
fasta jordskorpan en noggrann undersökning, delar på
samma sätt markens beståndsdelar i tvänne större grup-
per, nämligen bärgarter och jordarter. Ehuru jord-
arterna synas upptaga den största delen af jordens yta,
ega likväl bärgarterna en vida större utsträckning. Un-
dersöker man nämligen djupet, så skall man finna, att det
öfveralt finnes fast bärggrund under de lösa jordlagren,
hvilka endast till en ringa mäktighet betäcka bärggrun-
den. Denna utgör därför hufvuddelen af den fasta jord-
skorpan. Efter hvad man kunnat utröna eger bärggrun-
den under oss en mäktighet af flere tiotusen fot.

Gifva vi akt på beskaffenheten af våra bärg, så
skolla vi finna, att medan en del utgöras af parallella, på
hvarandra aflagrade hvarf eller skikt, hvilka mer eller
mindre tydligt kunna skiljas genom olika färg eller kor-
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nens olika storlek, så bestå andra altigenom af en lik-
formigt kornig massa. På grund af detta förhållande
delas bärgarterna i skiktade och massformiga. Man
antager numera allmänt att alla skiktade bärgarter blif-
vit aflagrade ur vatten på bottnen af hafven. Däremot
tror man, att de massformiga bärgarterna blifvit bildade
genom vulkaniska krafters värksamhet, samma vulkani-
ska krafter, hvilkas värkningar man ännu i våra dagar
kan skönja.

För att få en öfverskådligare sammanställning af
Finlands bärg- och jordarter, vilja vi behandla dem i den
ordning de uppkommit, i åldersföljd. Först måste vi lik-
väl egna några ord åt jordens utvecklingshistorie.

Liksom människosläktet eger sin historie, så eger
jordklotet äfven sin. Jordens historie kan liksom män-
niskans indelas i den förhistoriska tiden eller „urtiden",
„gamla tiden", „medeltiden" och „nya tiden". Un-
der urtiden förefunnos ännu icke vilkoren för det orga-
niska lifvet, jorden var vid denna tid „öde och tom".
Gamla tiden begynner med uppkomsten af de första växt-
och djurformerna och går ända till den tidpunkt, då
de första varmblodiga djuren, däggdjur och fåglar, vi-
sade sig på jorden. Här börjar medeltiden, under hvilken
reptilier och fiskar nådde höjden af formrikdom och ut-
bredning; varmblodiga djur förekomma äfven, men spar-
samt. Under den nya tiden intogo de sistnämda, isyn-
nerhet däggdjuren, genom sin talrikhet en dominerande
ställning. Först emot slutet af denna tidrymd uppträdde
människan. I början ringa till antalet, hade människo-
släktet att kämpa en hård kamp för sin tillvara; nu eger
människan herraväldet öfver jorden. Vetenskapen lär oss,
att dessa perioder i jordens historie omfatta tidrymder, så
stora att människoförståndet svårligen kan fatta deras
längd.

Finlands skiktade bärgarter hafva samtliga bil-
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dats under jordens urtid. Då betäktes vårt land af ett
haf, på hvars botten dessa bärgarter blefvo afsatta i ho-
risontella lager. Bland våra skiktade bärgarter märka vi
främst gneis, vidare de olika skifferarterna samt
sandsten. Den horisontella ställning, de ur vattnet af-
satta skikterna ursprungligen intogo, blef snart rubbad
genom de väldiga vulkaniska utbrott, som gåfvo upphof-
vet åt våra massformiga bärgarter. Dessa betäcka nu-
mera till största delen den yta, som förut upptogs af de
skiktade bärgarterna; i följd häraf ega de sistnämda en-
dast en underordnad utbredning.

Gneis en, som vanligen är grå till färgen, förekom-
mer ganska allmänt i Finland, men hufvudsakligen inom
fyra olika områden, nämligen i Abo och Nylands län samt
södra delarne af S:t Michels och Tavastehus län, i östra
delen af Viborgs län ända upp till Kuopio, i södra Lapp-
marken norr om Kemiträsk samt i norra Lappmarken på
gränsen mot Ryssland.

Skiffer arterna, hvilka fått sitt namn däraf att de
med synnerlig lätthet spjälka i skikternas riktning, äro
grå eller svarta till färgen och förekomma i större ut-
sträckning i trenne områden uti Lappmarken. Dessutom
har man anträffat smärre skifferområden strax norr om
Tammerfors, i närheten af Nyslott och Kuopio, sydost om
Uleåträsk m. m.

Sandstenen, som är grå eller gulgrå till färgen,
förekommer endast inom ett område, beläget söder och
sydost om Björneborg och sträckande sig ända till Sä-
kylä socken. Den användes af allmogen till kvarnstenar.

De massformiga eller „eruptiva" bärgarterna,
såsom de i följd af sitt bildningssätt benämnas, upptaga
den vidsträktaste arealen af vårt land. Vi kunna dela
dem i tre grupper, ordnade efter deras geologiska ålder,
nämligen äldre granit, yngre granit och grönstens-
bärgarter.
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Under namnet äldre granit, hvartill äfven räknas
gneisgranit, förstår man den hos oss vanligast fö-
rekommande graniten; den är ljusröd, hvit eller grå
till färgen och förekommer allmänt, såväl i norra som
mellersta och södra Finland. Gneisgraniten är, såsom
redan namnet ger vid handen, en bärgart, som står
emellan gneis och granit. Den eger en viss skiktning,
ehuru den med all sannolikhet är en eruptiv bärgart lik-
som granit, till hvilken den också mera närmar sig.

Den yngre graniten, hvartill den för Finland egen-
domliga bärgarten „rapakivi" kan räknas, förekommer
i sällskap med andra besläktade, mera sällsynta, bärgar-
ter i södra och mellersta delen af vårt land i tvänne större
områden, af hvilka det ena är beläget emellan städerna
Lovisa, Viborg, Villmanstrand och Heinola, det andra
upptager en stor del af mellersta Finland omkring staden
Jyväskylä, sträckande sig ända till Bottniska vikens kust
norr om Björneborg. Dessutom förekommer den yngre
graniten i några mindre fält på Åland, i trakterna af
Nystad och Raumo, omkring Uleå-träsk och Pielisjärvi,
samt i östra delen af Lappmarken. Den yngre graniten
är rödare till färgen än den vanliga graniten. Rapakivi
åter kännetecknas, såsom dess finska benämning antyder,
genom den lätthet, hvarmed den vittrar och sönderfaller
till grus.

Hvad slutligen grönstensbärgarterna beträffar,
så äro de mera sällsynta och förekomma i några smärre
fält, spridda i olika delar af landet. De utmärka sig ge-
nom sin mörkgröna eller svarta färg.

Angående den tid, vid hvilken de massformiga eller
eruptiva bärgarterna bildades, antager man att den äldre
graniten uppkom redan under jordens urtid, den yngre
graniten i början af den gamla tiden samt grönstensbärg-
arterna i medlet och slutet af samma period.

Såsom tidigare nämdes, befann sig Finland under
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den tidrymd, då våra skiktade bärgarter bildades, på
bottnen af ett haf, ty el jes hade de samma icke kunnat
uppkomma. I början af gamla tiden måste vårt land
småningom hafva höjt sig öfver hafvets yta, och förblif-
vit i detta läge ända till medlet af den nya tiden i jor-
dens historie, ty ifrån gamla tiden, medeltiden och bör-
jan af nya tiden ega vi inga skiktade bärgarter, sådana
som förekomma i öfriga delar af vår världsdel.

En förändring inträffade i medlet af nya tiden. Hela
norra delen af jordklotet var i följd af vissa förändrin-
gar i klimatet betäkt af ofantliga ismassor, hvilka i lik-
het med de nutida „gletscherna" voro stadda i en lång-
sam men ständig rörelse. I de blankpolerade häl-
larna, i refflorna, parallella skåror, som isen inristat i
våra bärg, i jättegrytorna, runda urhålkningar i bär-
gen, bildade af det under isen rinnande vattnet, och i
flyttb lo eken, kunna vi skönja spåren af isens värk-
samhet. Refflorna, som mest gå i nordnordväst och syd-
sydost, utvisa riktningen af isens rörelse. Flyttblocken
äro de lösa stenblock, delvis af ofantlig storlek, hvilka
man öfveralt påträffar inom landet; de härstamma mest
från Norges fjäll och hafva blifvit burna af isen till våra
trakter, där de stannat sedan isen smultit ned.

Under denna tid och de följande bildades de lösa
jordlagreneller jordarterna. Så ega vi inom olika delar
af landet stora af ett skarpkantigt grus, s. k. krosstens-
grus, fält hvilka numera vanligen äro betäkta med en
kraftig vegetation af gran eller tall. Krosstensgruset har
blifvit bildadt under själfva istiden. Något senare blef
klimatet i norden af särskilda orsaker åter mildare, isen
smälte bort och isgränsen drog sig tillbaka norrut. Sam-
tidigt sänkte sig landet och blef till större delen betäkt
med vatten. Under denna tidrymd uppkom rullstens-
gruset, mosanden och den hvarfviga leran.

Rullstensgruset, som sammanhopadt i mäktiga
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massor bildar våra åsar, består af större och mindre
rundslipade korn, bildande tydliga lager; de största kor-
nen kunna väga ända till hundratals centner, medan de
minsta äro små som sandkorn. Mosanden förekommer
vanligen i närheten af åsarna i mer eller mindre vid-
sträkta fält och har blifvit afsatt ur vattnet i parallella
lager. De enskilda kornen af denna jordart äro rundsli-
pade liksom rullstensgruset. Vanligen äro mosandsfälten
betäkta af en sparsam och ofta nödvuxen vegetation, mest
tallskog. Den hvarftals lagrade leran, blygrå till fär-
gen, är liksom nyssnämda jordarter tydligt skiktad, och
kan efter torkning spjälkas i lagrens riktning. Den går
sällan upp till dagytan, utan är vanligen öfverlagrad af
åkerlera eller andra yngre lösa bildningar. Samtidigt
med dessa jordarters uppkomst uppträdde människan på
jorden; motsvarande bildningar i andra länder innehålla
nämligen de första spåren af hennes tillvara.

Snart begynte landet åter höja sig, vattnet drog sig
tillbaka, men kvarlämnade såsom ett minne af sitt herra-
välde öfver landet de tusental sjöar, som Finland inne-
sluter. Denna långsamma höjning fortgår ännu i vår tid;
som bekant sänker sig vattenlinjen fortfarande vid våra
kuster. Under denna period, som utgör öfvergången till
den nuvarande, bildades de yngsta af våra jordarter, näm-
ligen den vanliga åkerleran, svämleran och sväm-
sanden, torfven i kärren samt sjö och myrmalmerna.

Dessa jordarter bildas ännu under våra ögon; så
ser man t. ex. de grunda sunden och vikarna småningom
torka ut och blifva fastland samt en del sjöar gro igen
genom torfmossans tillväxt. Och ännu långt efter våra
dagar, så långt som vår tanke kan sträcka sig framåt i ti-
den, skall denna ständiga nybildning fortgå, skola nya
bärg- och jordarter uppkomma.
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Sjöar och älfvar.

f inlands rikdom på vattendrag talar för den omstän-
digheten, att det ännu vore ungt jämfördt med de

flesta andra länder. Af det vatten, som efter isperiodens
slut betäkte marken, återstår ännu mycket och minsknin-
gen sker långsamt. Till följd af markens obetydliga
upphöjning är farhastigheten hos de rinnande vattendra-
gen i allmänhet ringa och den kraft, hvarmed de arbeta
på undanrödjandet af i vägen stående hinder, blir i för-
hållande därefter. Finland har således all utsikt att ännu
under många århundraden få behålla sin allmänna ka-
raktär af att vara „de tusen sjöars land."

En åskådlig bild af vattnets småningom skeende ut-
flöde från högre till lägre belägna sjöar erbjuder den sa-
vokarelska sluttningen från Suomenselkä till Salpaus-
selkä. Längs förstnämda höjdsträckning återstår nu-
mera endast åar och små insjöar, under det vid randen
af den senare lägrat sig vidsträkta fjärdar, bildande ett
sammanhängande innanhaf ända från Joensuu till Vill-
manstrand. När engång tillflödena norrifrån hunnit ut-
sina, och Imatras starka våg fått gräfva djupare fåra i
klipporna, då kommer också turen till dessa fjärdar att
småningom dö. — Stundom kan uttömningen från en sjö
till en annan försiggå helt plötsligt. Den 21 maj 1818
banade sig Suvantosjö inom några timmar genom en
sandås ett utlopp till Ladoga, i följd hvaraf dess vattenyta
sänkte sig 24 fot och lämnade en tremila sträcka åt od-
laren på sina stränder. Än väldigare var den vattenflod,
som den 1 augusti 1859 bröt ut från Höytiäinen och
strömmade in i det 70 fot lägre belägna Pyhäselkä. Här
hade ett kanalarbete i fem års tid pågått i ändamål att
sänka den förra sjöns yta, men dess vatten väntade ej
på arbetets slutförande, utan banade sig själfmant väg ge-

2
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nom den färdiga ehuru ännu icke öppnade kanalen och
framkallade i de nedanför belägna trakterna en öfver-
svämning. Höytiäinens vatten föll härunder 30 fot, hvar-
vid kring dess ständer bildade sig fruktbara tillandnin-
gar af mer än 25,000 tunnlands vidd.

Hvad vidden af Finlands insjöar och floder beträf-
far, motsvarar den något mer än >/io af landets hela yta.
I förhållande till sin storlek har Finland ungefär 1 {k
gånger så mycket inre vatten som Sverige, mer än 3 x/i
gånger så mycket som Norge och Schweiz, 8 gånger så
mycket som Ryssland och 40 gånger så mycket som Dan-
mark, Österrike-Ungarn och Frankrike.

På grund af landets sluttning åt olika håll och det
inbördes sammanhanget mellan vattendragen har man in-
delat dessa i flere grupper eller system. För de flesta är
härvid stråtbildningen anmärkningsvärd; högre belägna
sjöars vatten rinner in i andra lägre, dessa afbörda sig i
sin tur till andra o. s. v. Centralsjön, dit vattnet vanli-
gen från flere håll inkommit, uttömmer sig genom en
större älf till hafvet. — Vår afsikt är emellertid ej att
här närmare redogöra för alla dessa snart sagdt otaliga
sjöar och älfvar, utan att endast i korthet orda om några
de viktigaste.

Norra Ishafs-sluttningens förnämsta rinnande vatten
är den fiskrika gränsfloden Tanaälf och den guldförande*)
Ivalo-strömmen, hvilken senare utfaller i Enare-sjö. Denna
väldiga sjö, hvars yta upptager 12 '/a kvadratmil, har hög-
lända stränder med tallskog på mager jordmån; endast
vid åmynningarna hafva bildats låga holmar med god
gräsväxt. — Af den nord-österbottniska sluttningens älf-
var äro Torneå och Kemiälf de längsta. Talrika ström-
drag försvåra eller hindra färderna på dem; icke mindre

*) Under loppet af år tBB5 utvaskades här 6,145 gram guld,
motsvarande i värde ungef. 19,350 mark.
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än 192 forsar finnas emellan Torneås källa och hafvet.
I sitt nedre lopp går älfven genom tättbefolkade trakter
med välbygda bondgårdar och frodiga ängar. Kemiälf
med sina många tillflöden omfattar ett flodområde på 465
kvadratmil. Den viktigaste pulsådern för samfärdseln
och varutransporten i norra Finland är den endast 9 xh
mil långa Uleå, som bildar utloppet för Uleå-träsk. Af
de många forsarne i den vattenrika älfven nämna vi Nis-
kakoski, Pyhäkoski, och Merikoski. Men dessa lägga
ej oöfverstigliga hinder i vägen för samfärdseln. De med
tjärtunnor lastade 20 alnar långa men endast 2 alnar
breda båtarna, som ofta kommit ända från ryska grän-
sen, föras här af edsvurna styrmän i ilsnabb fart säkert
fram emellan stenar och klippor öfver skummande vågor.
Till följd af strömrensningarna äro färderna ej mera så
farliga som fordom. Uppför älfven stakas båten eller
dragés den med linor genom forsarna. Endast vid Pyhä-
koski låter detta sig icke göra. Här måste båten släpas
upp på land och forslas på hjuldon en mil innan vattnet
åter blir farbart. Utförseln af tjära längs älfven uppgår
i medeltal till 45,000 tunnor om året. — Lax- och sikfi-
sket i Uleå har länge varit kändt; det inträffar stundom
att under loppet af ett år vikten af de fångade laxarne
närmar sig 6,000 lispund.

Österbottens sydligaste älfvar äro Lappoa och Ky-
röå, hvilka lugnt rinna fram mellan välbygda byar och
bördiga åkrar. Endast emellan Ilmola och Ylistaro af-
brytas de bebodda trakterna af den två mil långa Joki-
luhta ängen, hvilken vårtiden öfversvämmas af floden.
När vattnet fallit ut, kvarstannar en för gräsväxten tjän-
lig dyjord. I Kyröälfs af kärrmylla brunfärgade vatten
trifvas icke fiskar; detsamma gäller i allmänhet Vasa-läns
floder.

På det stora område, som sluttar åt söder och be-
gränsas af Suomenselkä i norr, Salpausselkä i söder, Kar-
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jalanselkä i öster och Satakunnanselkä i väster, finnes
den största delen af Finlands insjöar. I tre hufvudgrup-
per eller stråtar, åtskilda genom bärgåsar, kunna dessa
fördelas. Den endast 15 verst långa Pyhäjärvi, centralsjö
i det sydvästra systemet, står genom Tamperikoski i för-
bindelse med Näsijärvi samt upptager från söder vatten
från talrika sjöar. Afloppet bildas af den väldiga Kumo-
älfven, som enligt beräkning hvarje timme tillför hafvet
617 miljoner kannor vatten. — Den vattenstråt, som bil-
dar djupaste fåran i mellersta Finlands sluttning, har sin
medelpunkt i den 12 mil långa och 2 mil breda Päijänne.
Dess stränder äro till största delen höga och skogbevux-
na. Utloppet bildas af den strida och fiskrika Kymmene-
älf, som genom fem mynningar, hvaraf två större, står i
förbindelse med hafvet. Slutligen nämna vi Vuoksen,
landets vattenrikaste flod, som med sina tillflöden uppta-
ger mer än Vo af landets hela ytvidd. Där älfven ge-
nombryter Salpausselkä bildas det närmare en verst långa
Imatra-fallet. Dess skummande vattenmassa störtar fram
mellan klippor och stenar längs en trång utförsbacke.
Stockar, som släppas ned för fallet, splittras i små styk-
ken och stenar bearbetas där liksom i en svarfstol. Ge-
nom den 5 x/i mil långa Saima-kanal hafva de savo-ka-
relska sjöarne blifvit öppna handelsvägar för den direkta
samfärdseln med utlandet. Den största af dessa sjöar är
Saima, hvilken likt ett örikt, vackert innanhaf utbreder sig
åt alla sidor. Dess blåa, klara vatten, omgifVet af skog-
klädda stränder, å hvilka här och där boningar och od-
lade fält framskymta, företer under sommaren en vacker
anblick. Ångfartyg vanligen med långa rader af pråmar
i släp och fiskarbåtar, genomkorsa dess yta i alla rikt-
ningar. — I landets östligaste delar finnas några mindre
sjöar, som stå i förbindelse med Onega och Hvita hafvet.

Till kapitlet om Finlands inre vattendrag höra äf-
ven dess kärr och mossar. Insjöar och kärr äro endast
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olika utvecklingsskeden i landets småningom försiggående
torrläggning. Många sjöar hafva under tidernas lopp
igenvuxit, andra hålla som bäst på att blifva det. Det
ämne, hvaraf kärr*) och mossar danas är en mossart
(Sphagnum), som har den egenskapen att fortväxa i höj-
den, ehuru dess nedre delar redan dött ut. Sålunda hopa
sig ständigt nya växthvarf på de gamla och bilda under
århundradenas lopp lager af till och med flere tiotal fots
tjocklek.'. När vattnet torkar ut, bilda de förmultnade
växtdelarna en mörkbrun likartad massa, som kallas moss-
torf eller om lagret är äldre torf dy. — En noggrann upp-
mätning af Finlands kärr och mossar har ännu ej skett,
men man torde kunna uppskatta vidden däraf till 7,5 afhela
ytinnehållet. Detta område är betydligt större än Belgien
och Holland tillsammans eller i det närmaste två gånger
så stort som Danmark. De eröfringar, som jordbrukaren
i Finland kan göra från det våta elementet, äro följakt-
ligen till vidden ännu jämförliga med många konunga-
riken.

Finlands folk.

'JWÄNär de finska stammarna invandrat till Finland, kan
man ej med visshet uppgifva; man anser att det

skett ungefär i åttonde århundradet af vår tideräk-
ning. Somliga forskare antaga att lapparna dessförinnan
ströfvat kring i landets nordliga delar och svenskarna el-
ler åtminstone skandinaviska germaner bebott de syd-
västra kusttrakterna. Finnarna kommo säkerligen i skilda

*) En sumpig mark bevuxen med klen granskog kallas kärr,
en vattensjuk, skoglös och med hvitmossa öfvertäkt trakt, mosse, sam
en mosse, där det dessutom växer små tallar, ris, odon m. m. myr.
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stammar på olika tider från det inre Ryssland genom La-
dogas omnäjd och bosatte sig i landets sydliga delar;
först småningom spridde sig, följande vattendragen åt,
smärre afdelningar till de inre skogstrakterna. Då de
svenska korstågen började, hade finnarna redan allmänt
utbredt sig öfver landet, men vid denna tid förefunnos
äfven talrika svenska nybyggen vid kusten. Härom vittna
på ett otvetydigt sätt många nyländska ortnamn såsom
Odensö, Torsbacka, Torsby m. fl., hvilka blifvit gifna till
minne af de skandinaviska gudarna. »Hedningar måste
de första invånarne på dessa orter hafva varit, ty kristna
nybyggare skulle väl icke hafva uppnämt sina hem och
bostäder efter väsen, dem prästerna dåförtiden framstälde
såsom afgrundsandar. Det är lika litet troligt att korsfa-
rarne under Erik den helige och Birger Jarl användt hed-
niska namn, som orimligt att någon i våra dagar skulle
vilja benämna sitt hem Fansgård eller Djäflabacka".

Af historien känna vi, huru svenskarna eröfrade
Finland, här införde sin styrelse, sina lagar och sin od-
ling, huru senare ankomne nybyggare företrädesvis slogo
sig ned utmed kusterna och i de småningom uppväxande stä-
derna. Vi veta och att Finland därefter blef så godt som
en ständig tummelplats för blodiga fäjder mellan sven-
skar och ryssar, hvarvid landet och dess invånare ledo
oerhördt af krigens styggelser. Först under vårt århun-
drades senaste sju årtionden har Finland i allmänhet åt-
njutit fred. Folket har väl användt denna tid och med
stora steg vandrat fram längs den fredliga odlingens
kungsstråt.

Om detta finska folk, som, framgånget ur alla dessa
öden, nu bebor Finland, vilja vi i det följande orda. Så-
som redan nämdt ingå sedan flere århundraden tillbaka
dess sammansättning åtskilliga folkelement nämligen utom
finnarna själfve äfven svenskar och lappar; härtill komma
något ryssar och tyskar. Att fullkomligt noggrant upp-
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gifva antalet af de personer, som f. n. tillhöra den ena
eller andra nationaliteten torde ej vara möjligt. Håller
man sig till de uppgifter man eger öfver finska och sven-
ska språkets utbredning, så talas det förstnämda som
modersmål af ungf. 1,760,000 och det senare af omkr.
300,000 personer. Sammanlagda antalet af ryssar, tyskar,
zigenare, judar och lappar torde i det närmaste uppgå till
10,000.

Man kan ibland de egentliga finnarne urskilja tvänne
hvarandra ganska väsentligt olika grundtyper, den ta-
vastländska och den karelska. Den förra tillhör Tavast-
land och en stor del af Savolaks, den senare åter det fin-
ska Karelen.

Den tavastländska typen utmärker sig genom stark
kroppsväxt af medellängd, hudfärgen ljuslagd, dock ofta
något grådaskig, hufvudet vanligen stort, kort och bredt,
näsan liten, munnen bred, håret ofta linfärgadt, rakt och
mjukt samt skäggväxten klen. Tavastlänningen är all-
varlig, manlig, inbunden och tyst, sjunger sällan, trög i
tankar och rörelser, något misstänksam, är nöjd med li-
tet och uthärdar lidanden och försakelser med beun-
dransvärd ståndaktighet. I grunden bottenredlig är han
hjälpsam mot sin nästa och gästfri, om han blir rätt och
vänligt behandlad. — Den tavastländska typen är såle-
des, med sina många goda själsegenskaper, i allmänhet
till det yttre ej vacker eller intagande och det gäller ej
blott männen utan äfven kvinnorna.

Den karelska typen utmärker sig genom en kropps-
växt, mindre stark än tavastlänningens, ej så axelbred
utan mera smärt och lång; hufvudet ej stort, näsan väl-
formad, munnen ej för bred, ögonbrynen mörka, starkt
utvecklade, ofta något buskiga, håret brunt, icke sällan
lockigt, ansiktsutrycket i allmänhet lifligt, öppet och till-
dragande. Karelaren är mera företagsam, språksam och
fallen för ombyte och lyx; han är ej så seg och ihärdig
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som sin ofta fattiga tavastländska granne.' I sättet att
föra sig öfverträffar han däremot denne och rör sig med
en viss ledighet och finhet. Sång och musik älskar han.
Bland så väl män som kvinnor träffar man icke sällan
rätt vackra personer.

Såsom vi redan nämde bosatte sig svenskar under
äldre tider vid kusterna i sydvästra delen af landet. De-
ras efterkommande bebo nu den åländska skärgården
samt med smärre afbrott en 2 till 3 mil bred kustremsa
ända från Kymmeneälf upp till nordligaste delen af
Vasa län. Förhållandet mellan denna svenska allmoge
och dess finska grannar har i allmänhet varit godt; olik-
heten i språk och seder i gränssocknarna har ej stört
sämjan. Om befolkningen och lifvet i skärgården skola
vi längre fram berätta.

Viitasaari socken.

mlenrik Gabriel Porthan, den finska historieforsknin-
gens fader, berättar (år 1777) om sin hembygd bland

annat följande:
Viitasaari socken sträcker sig i norr och söder längs

landtryggen, som skiljer Österbotten ifrån det öfriga Fin-
land; man räknar dess längd till 9 och bredden till
5 eller 6 mil. Denna socken, som fått sitt namn efter en
liten ö i Keitele är af sjöar och vattendrag så genomsku-
ren att den liknar en skärgård. Sjöstränderna äro mer-
endels steniga. Ingen landsväg går om sommaren genom
socknen, utan alla resor byarne emellan samt till kyrkan
ske med båt. Till städerna kunna invånarne denna års-
tid icke annorlunda komma än till fots.

Enligt en gammal sägen har orten i äldre tider va-
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rit bebodd af vilda lappar. Man finner ännu på åtskilliga
ställen runda stenrös, kallade lapinrauniot, hvilka ålder-
domsmärken af många ännu betraktas med fasa och
räddhåga. Lapparna hafva sedan blifvit fördrifne af ta-
vastlänningar, hvilka alt ifrån nedre Tavastland rest hit
för att sommartiden fiska. Under samma tid skola äfven
några kronoskyttar från Savolaks hafva nedsatt sig här
och emot en viss årlig skatt begynt odla detta ödeland.
Af de tavastländska fiskarena hafva ock några af behag
för orten och ledsnad vid de besvärliga fram- och åter-
resorna, därstädes fäst sina bopålar. De mesta invånarne
hafva dock sedermera inflyttat ifrån Savolaks och Kare-
len — det bevisar äfven de nu lefvandes seder och språk
— och icke mera tillstadt tavastlänningarne att här idka
fiske.

Sedan invånarne hunnit öka sig, bygde de sig med
öfverhetens tillstånd och understöd en liten kyrka på en
holme i Keitele, men sedan denna blifvit för trång och
en annan under tidernas lopp af ålder förfallit, vardt for-
lidet år 1776 en ny vacker korskyrka uppförd. Folk-
mängden uppgick vid 1772 års slut till 2281 personer.

Invånarnes näringsfång är främst fiske, hvarmedels
de icke allenast förskaffa sig fisk till eget behof, utan
ock till afsalu. Tillförene förde de mycken torr fisk i
synnerhet gäddor till städerna; nu torka de föga mer än
de behöfva betala till sina präster, räntetagare m. fl. Det
öfriga saltas och släpas med första före till Tavastehus,
Lampis, Hauho, Hollola med flere tavastländska socknar
och bortbytes emot hampa, lin, bast och något lärft. För-
nämsta fisket sker om våren strax efter islossningen, då
medels rysjor och nät fångas gäddor, braxen, mört, ab-
borre, id etc. Småfisken rimsaltas merendels till eget be-
hof och den större till afsalu. Midsommartiden dragés
not om aftnarna så mycket det öfriga sommararbetet tillå-
ter. Om hösten strax efter Michelsmässotiden fångas
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mujkor med not så länge vattnet är öppet; detta fiske
är det ymnigaste och mujkrom hör till de handelsvaror,
som invånarne afsätta i städerna. Allhälgonatiden fån-
gas sik med nät. De, som hafva forsar på sina egor,
få midsommar- och Bärtilsmässo-tiden lax. Som salt, i
anseende till den långa och besvärliga släpningen ifrån
städerna, där uppe är en dyr vara, så har nöden lärt
folket att bereda sin s. k. Pantio-kala (packfisk); de in-
packa de mujkor, som sist på hösten fångas, rensade i
af spjälor förfärdigade kärl, hvarpå lägges tyngd. Man lå-
ter denna fisk frysa igenom och upptager däraf efter behof
under vintern och kokar därpå välling. När hösten är
blid och lång, kan ej annat hända, än att en stor del
förskämmes och är ganska ohälsosam att nytja *).

Invånarnes andra hufvudnäring är åker- eller rät-
tare svedje-bruk. De egentliga åkrarna äro mycket små
och obetydliga. I goda år afkasta svedjorna 20 till 30
kornet; det är bekant att de sås glest. På det skogen
må växa desto hastigare, är där icke brukligt att året ef-
ter första växten, uppkratta svedjorna. Utom rågsvedjor
brukas äfven kornland. Rofvor sås endast i svedjor;
skörden är så ymnig, att bonden erhåller åtmistone sina
20 tunnor. Ärter sås blott i åkern; hafren brukas allde-
les icke. Socknen har i goda år spannmål icke allenast
till eget behof utan ock till afsättning i närmaste städer.
Den lätthet, som svedj ehygget medfört för inhyses- och
backstugu-folk att föda sig, har vållat att dessas antal an-
senligen tillväxt, och hjonelagens myckenhet i betydlig
mån årligen tilltagit. Ostridigt är, att dett slags hus-
hållning i längden är fördärflig, ehuru dess skadlighet
sålänge skogarne varit ymniga, visat sig mindre ögonsken-
lig. På boskapsskötseln sätta inbyggarne så mycket större
värde, som det bättre lönar mödan att släpa smör och
talg, dess yppersta afkastning, till städerna än spannmå-

*) Pantio-kala tillredes ej numera
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len. Sitt smör ansa de tämligen väl, den oseden dock
undantagen, att många icke förrän om lördagen insalta
det smör de hela veckan kärnat, hvarigenom en god del
hinner taga syra. Den mjölk, som blir kvar sedan gräd-
dan är aftagen, ställes med bunkarne i ugnen uti lindrig
värme och kallas då piimä; den slås sedan i större kärl
hvaröfver gjutes kärnmjölk och nytjas dels till dagligt
bruk om sommaren dels förvaras den till vintern. Eme-
dan ängarna alldeles vanvårdas och dessutom äro nog
små, måste boskapen öfver vintern lefva mest af halm,
hvartill de förmögnare bestå litet gruta. I anseende till
de långa stadsresorna hålles många hästar. Desse und-
fägnas inne i pörtet eller bondens varma stuga i en af-
skild del af rummet med det bästa hö och sörpa; hä-
starne vänjas ock i tid till snygghet. Odjur, isynner-
het björnar, göra ofta skada, ehuru invånarne göra sin
flit att dem uppsöka och döda.

En båtfärd utför Kemiälf.

J]isji orgonen den 6 september 1884 stego vi ombord på
våra båtar för att efter en årslång vistelse i So-

dankylä börja hemfärden söderut. Det rådde en kulen
höststämning öfver trakten; ängen låg gulgrön med sina
frostbitna tufvor och en och annan dimtapp vaggade ännu
dröjande däröfver. Förda af strömmen gledo farkosterna
snabt utför. Någon gång sänkte sig obetydligare bärg-
sluttningar ned mot älfven, och på ett ställe såg man ett
mindre kalkbrott; vanligen var det dock sandmurar vatt-
net genombrutit. Det grofva gruset hade genom vårflö-
dena mångenstädes rasat ned, blottande de svarta trä-
rötterna, som hängde uppe vid stranden. I den lodräta
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sandväggen syntes stundom svarta, runda öppningar, hål
vid hål; det var strandsvalornas bon. Ofta åtföljdes likväl
älfven af vidsträkta ängsmarker, begränsade af höjder
på afstånd och af videbuskar vid vattenbrynet. Emeller-
tid gick färden vidare förbi Luiro- och Kitinenälfvar,
dem vi i halfmörker vid en vacker granbevuxen udde
sågo gjuta sitt glimmande vatten i Kemiälfs vida famn.

Den 11 september lade vi till vid Kyrkstranden af
Kemijärvi. Fjäll och branter syntes i mängd på afstånd
och fjärdar slingrade sig kring täcka holmar. Resan fort-
sattes samma dag på eftermiddagen öfver Kemiträsk och,
ehuru rodden under natten något försvårades genom fro-
diga vattenväxter, nådde vi mot soluppgången de klippor,
mellan hvilka älfven åter tager sin början. Vi stego i
land. Våra tungt lastade båtar hade redan förut blifvit
försedda med svallbord, men här måste ytterligare ett
bord tillsättas och fogningarna tätas för att säkerställa
dem för färden utför de starka forsar dem vi nu nalkades.
Likaså gjordes nya större styråror samt vidjeringar, i
hvilka de förra stadigt fästes för att möjliggöra hastiga
vändningar mellan stenarna. Oaktadt vådan af färden
var det med en känsla af lättnad vi åter begåfvo oss af,
ty i land hade vi varit utsatta för tallösa svärmar af knott
och små brännflugor.

Till styrmän hade vi fått två de säkraste på orten,
Neiti-Aapo och dennes son. Neiti-Aapo var redan gam-
mal. I de mörka lockarna kring hans vackra gubbansikte
hade vågen under tjugufem-åriga färder kastat sitt silf-
verstänk, men de fasta dragen och den skarpa blicken
vittnade om att styråran låg i en säker hand. Mellan
skogiga stränder flöt älfven fram i sitt strida lopp. Vat-
tenmassan trängdes i sin smala fåra, och vattenbubblor
välde upp till dess yta. Inom kort hördes dånet från
Seitakorva-fall. En sväng af floden för båten inom
några ögonblick mot den farliga sidan af strömmen, där
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vattnet, störtande ned öfver en klippa, bildar en sjudande
hvirfvel. „Ron på!" befaller styrmannen, valkar om tugg-
bussen och ställer sig, stödande fötterna mot svallborden,
högre upp i bakstammen. Fallet drar båtarna med jätte-
kraft till sig. Den främre båten slintar ned helt behän-
digt; unge Aapo står vid styret. Lugn håller han ena
handen i rockfickan, medan den andra sköter styråran.
Vår båt däremot snuddar nästan vid klippan, stupar därpå
brant ned i skummet med en fruktansvärd skräll, som
skulle bräderna slitas ur sina fogar, reser sig åter tvärt i
höjden och fram brusar hvirfvelns svallvåg öfver båten
från för till akter, icke lämnande en tråd torr på vår
kropp. I nästa minut är båten långt nedanför fallet, dan-
sande på den spetsiga vågkammen. Det töfvade ej länge,
förrän båtarne knakande flögo utför Juukoskis brunskum-
mande bränningar, hvilka kasta sig i en liten, nedanför
liggande, sjö. På vänster hand reste sig ett grått, kalt
bärg öfver vattenytan och till höger på en lång udde stodo
några få gårdar. Nere längs dalbottnen ilade älfven fram
mellan de stundom flere hundra fot höga sandstränderna,
på hvilkas branter af stormen nedvräkta furor lågo. Det
var en natur storslagen och skön, men af en bedöfvande
invärkan på sinnet; dånet och bruset från forsarne ljödo
flere dygn i våra öron.

Morgonen den 15 september lade vi till vid Rova-
niemi färjställe. Älfdalen, som redan på en längre sträcka
varit mera öppen, vidgar sig här till ett fläkt slättland.
Välbygda gårdar syntes på båda sidorna. Från denna
lifliga ort gick resan efter tvänne dagars uppehåll vidare
söderut mot Kemiälfs mynning. Omgifningarna erbjödo
ej något tilltalande; vårt intresse upptogs uteslutande af
forsarna. Utför den steniga Petäjäkoski foro vi med si-
dan förut, men kommo dock lyckligt fram. Nu återstod
blott den fruktansvärda Taivalkoski (Himmelforsen). Den
nedstörtande vattenmassan splittras här i den långa ut-
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forsbacken i hvitt, fradgande skum och nedanför afsat-
serna leker solen bland de fina dunstpärlorna i regnbå-
gens alla färger. Ehuru forsens vildhet bort utgöra en
tillräcklig varning mot hvarje dumdristigt försök, hafva
flere nedfarter likväl företagits. De många människolif,
som därvid gått förlorade, hafva framkallat ett förbud
häremot, hvarför båtarna numera dragas öfver land till
ett ställe längre ned i forsen. Här stodo flere karlar och
fiskade upp sik med stora håfvar; ofta kommo tre a fyra
fiskar upp på en gång. — Den 20 september nådde vi
ändtligen efter tvänne veckors vistelse i båt lyckligt
Kemiälfs mynning och härmed slutade vår fyratio mil
långa, äfventyrliga färd utför forsarna.

Ur lifvet i ödemarken.

fjU,ohan Ludvig Runeberg, hvilken under åren 1824—25
vistades i Saarijärvi, berättar därom följande.
Bland de socknar, som gifva den tydligaste bilden

af förhållandena i det inre Finland, torde den afskildt
liggande, torftiga, men sköna Saarijärvi socken kunna
räknas. Enkelt och oansadt, som den natur, hvaraf han
omgifves, är Saarijärvi-bons lefnadssätt. Likt badstugan,
hans enda och oumbärliga öfverflödsartikel, till färg och
förmåner, endast till utrymmet större, är det pörte han
bebor. Dess inre erbjuder främlingen en öfverraskande
tafla. Väggar och golf, sammanfogade af oformliga fu-
rustockar och plankor, äro kolsvarta, de förra af rök, de
senare af alt, hvad i åratal förgäfves väntat en skurning.
Taket synes sällan; det är gömdt ofvanom ett rökmoln,
som lik en svartgrå päll hänger sju eller åtta fot i höj-
den och öfverskyggar, utan att besvära. Då och då ge-
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nombrytes detta töcken af en solstråle, som dagen skickar
genom det vida rökfånget i taket, och ibland, ehuru säl-
lan, blickar äfven en stjärna in. Fönster finnas ej, endast
gluggar, som efter behof öppnas och tillslutas. För att

rätt fatta egenheten af detta boningsrum, bör man se det
en vinterafton. Spiseln, rummets hälgedom, står då i sin
fulla förklaring. En ofantlig brasa af grof tallved blos-
sar vid ugnen och kastar ett bländande sken kring stu-
gan, som ytterligare upplyses af pärtbloss, än stuckna i
väggarne, än uppburna af egna klykor på golfvet. I detta
skimmer rör sig eller hvilar oftast en talrik människo-
skara. Kvinnorna sitta vid sina rockar eller syssla med
degtråg och gryta, männerna göra korgar, slädar, skidor
och dylikt; tiggare och inhysingar sträcka sig för elden,
och pärtklyfningen skötes af någon äldre gubbe, som med
lugn händighet delar de tunna spjälarne i ännu tunnare
skifvor. Barnskaran har då vanligen krupit upp på mu-
ren, där hon i all samdräkt lefver och skriker i kapp
med syrsorna; vid den långa hon nära dörren fröjdar sig
gårdens häst åt hackeisen, värmet och sällskapet, medan-
tuppen, om han ej ännu satt sig opp till ro, i kretsen af
sin familj, gör visiter hos sina gynnare i hvarje vrå af
rummet och är öfveralt som hemmastadd. Sådant visar sig,
med mer eller mindre afvikelse, ett finskt pörte om vin-
terkvällen.

Tror någon all trefnad vara bannlyst ur en sådan
boning, så misstager han sig; icke blott infödingen, utan
också den under helt andra förhållanden uppvuxne kan
finna sig väl i den. Luften därinne är genom den stän-
diga eldningen och det alltid underhållna draget ren och
frisk, och all orenlighet aflägsnas med sorgfällighet och
ordning. Det svarta golfvet upphör att synas smutsigt, i
och med detsamma det icke röjer någon skymt mer af
en försvunnen renhet; man tycker sig stå på mull, icke
på nedsudlade bräder.
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Öfver all beskrifning är den fattigdom, som råder
ibland folket i Saarijärvi. Jordbruket har i frostnatten
en svår fiende. Många hemman äro årligen så utblottade,
att de icke kunna få sina tegar besådda. Åbon, då han
svultit året om, skyndar på hösten att skära sin åker,
innan kärnan hunnit sin utbildning och mognad. Boska-
pen, som om sommaren vadar i gräs vid skogsbäckarnes
stränder och i dälderna mellan moar och bärg, tuggar
om vintern halm, som ej sällan är forslad från orter på
åtta, tio, ja sexton mils afstånd. Ofta måste kreaturen
i månader uthärda med en ännu otjänligare föda. Den
ringa och svaga mjölk, de vid denna belägenhet kunna
gifva, användes att skölja ned det sträfva barkbrödet,
som på de flesta hemman utgör deras egares enda föda.
Man kan göra sig en föreställning om tillståndet där
uppe, då, enligt trovärdiga berättelser, vid ett ej längese-
dan inträffadt frostar blott tvänne gårdar i socknen egde
bröd af råg eller korn. Orden: han äter rent bröd året
om, och han är bottenrik, äro därstädes liktydiga.

Saarijärvi socken är full af naturskönheter, och har
detta företräde gemensamt med de flesta orter högre upp
i landet. Ingenting kan invärka mäktigare på sinnet, än
djupet af de omätliga öde skogarna. Man vandrar i dem,
som på bottnen af ett haf, i en oafbruten erformig still-
het, och hör blott högt öfver sitt hufvud vinden i gra-
narnas toppar, eller de skyhöga furornas kronor. Då
och då anträffas, lik en nedgång till underjorden, en
skogssjö, till hvars brådstupande, trädbevuxna bädd säl-
lan någon vindfläkt irrat, och hvars yta vanligen krusats
blott af abborrtroppens lek, eller den ensam jagande lom-
mens simning. Åt ett annat håll hör man ljudet af en
skogsbäck. Har man nått bäcken, så ser man öfver sig
ett blott några få famnar bredt bälte af himmelen, och på
båda sidor har man en ogenomskådlig väfnad af löf och
stammar. Hinner man, efter långa vandringar mellan en-
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formiga trän på heden, omsider dess gräns, så framstå,
såsom genom en förtrollning, i en tafla af den största
växling och omfattning för ens öga träsk vid träsk, med
löfrika holmar och uddar, strömdrag, fält och kullar.
Förvånande äro de skiftande massor af ljus och mörker
man med en enda blick kan omfatta, från de nästan
Svarta granarna i den sumpiga dälden till tallskogen, som
vidtager ofvanom deri, och björkarna, som i en krans
omgifva foten och sidorna af det öfverst uppstigande bär-
get. En ännu större skönhet får alt detta, då solskenet
en sommardag, brutet af molnen, i ständig skiftning spe-
lar däröfver.

Lappland.

ht/en vidsträkta ödemark, som utbreder sig från Hvita
hafvet till Norska fjällryggen och längs dennas

östra sluttning från Kaj anas breddgrad till Ishafvet, he-
ter Lappland. Emedan Lappland är deladt mellan flere
skilda stater, talar man om den svenska, den finska och
den ryska Lappmarken. Äfven Norge eger en del af Lapp-
land, men den heter Finnmarken, emedan norrmännen kalla
lapparne finner.

Lappland är ett stort land. I en väldig båge af
hundratjugu mils längd och trettio till fyrtio mils bredd
omgifver det kustlandskapen vid Bottniska vikens norra
ände. Från dess sydligaste del, vid Ångermanälfvens
stränder, är lika långt till dess nordligaste punkt, Knif-
skärudden vid Nordkap, som från Helsingfors till Pal-
lastunturit eller från Östersjön till Adriatiska hafvet.
Denna stora utsträckning i norr och söder skulle otvif-
velaktigt framkalla en betydlig olikhet mellan Lappmar-

3
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kernas klimat, om icke den södra delen vore mera hög-
länd än den norra. Den Norska fjällryggen når nämli-
gen söderut alt större höjd. Från Västerhafvets stränder
resa sig dess klippmassor branta och sönderklyftade upp
till den eviga snöns regioner. Sulitelma och många andra
fjäll höja sina hvita spetsar upp bland molnen, och från
deras sluttningar sträcka sig jöklar mot dalarne i väster.
Men fjällens östra sluttning är mindre brant. Långa hög-
lända dalar sträcka sig från fjällryggen mot Bottniska
viken. I dessa dalars öfre ändar samlar sig vattnet från
de omgifvande snöfjällen till stora vackra sjöar. Från
hvar och en af dessa sjöar kommer en bred älf, i hvilken
vattnet än med högtidligt lugn glider fram genom ängar
eller barrskogar, än fradgande och dånande rusar ned
mellan klippor, som blifvit glattslipade genom forsarnes
kraft. Ett sådant lopp har Torneälf, som kommer från
Torneåträsk. Och alldeles likadan är Muonio älfs väg
från Kilpisjärvi, i hvars närhet Sverge, Norge och Fin-
land mötas. Sexton strida älfvar störta sålunda i kapp
genom svenska Lappmarkens dalar mot hafvet.

I Finmarken sänka sig fjällen, och bärgkammen
upplöser sig till enstaka bärggrupper, som höja sina mera
rundade hjässor öfver högslätten. Snön ligger ej kvar på
dem under hela sommaren, utom en eller annan drifva
på nordliga sluttningar och i skuggrika klyftor. Höglan-
det sträcker sig ända fram till hafvet och stupar där med
branta väggar mot strandens bränningar. Äfven här skär
hafvet med djupa fjordar in i landet, och stycken af hög-
landet äro medels sund helt och hållet afskurna till öar
och klippholmar. En sådan ö är Magerö, hvars nordli-
gaste udde är det beryktade Nordkap.

I Ishafvets fjordar utmynna några älfvar, som rinna
från söder mot norr genom hela Finnmarken. Deras lopp
sänker sig småningom till hafsytan genom dalar, som
mot mynningen äro alt djupare nedskurna i högslätten.
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En sådan älf är Tana, gränsfloden mellan Norge och Fin-
land. Lämnar man dess dal och går upp på något af bär-
gen i närheten, finner man omkring sig en utsikt af
annat slag. Rundt omkring utbreder sig ett vågformigt
högland, enformigt i sin två färgade dräkt, hvari alla lägre
ställen äro gröna af björkskog och alla högre hvitgrå af
renlaf. Några få kullar höja sig öfver de öfriga, Peldoivi
på finska sidan och Rastekaisa med sina tre systrar i
Finnmarken. Och långt nedanför sina fötter ser man Ta-
naälfs djupa dal. Den går som en slingrande klyfta genom
landskapet, likasom ett jättedike skiljande de finska lap-
parnes land från de norskes.

Äfven Ivaloälf rinner forsande fram i en djup dal-
gång. På dess klippiga branter ligger Kultala. Där
hafva guldvaskarne på långa sträckor genomgräft jorden
från älfstranden högt upp för dalväggarna och förvandlat
de fordom grönklädda stränderna till oformliga stenrös.
Längre fram kommer Ivalo-älf ut ur sin trånga dal, eme-
dan Finnmarkens platå småningom sänker sig mot öster
till Enare. Lugn och likasom uttröttad vindar sig älfven
genom Kyrö bys vidsträkta ängsmarker, och oförmärkt
utgjuter sig dess vatten i den med hundrade holmar och
skär öfversållade insjön.

Mellan Enare och Bottniska viken utbreder sig ett
slättland, uppfyldt af barrskog och milsvida kärr och
mossar. Från Suolaselkäs höga moar sluttar det lindrigt
mot söder. Kemiälf och dess stora bifloder, om hvilka
vi tidigare berättat, rinna långsamt från fors till fors
genom denna nordiska urskog. Öfver skogen ser man
här och där några enstaka bärg sticka upp. De äro väl-
diga rundade kullar, och deras med stenrös och jord be-
täkta hvälfning bär intet trä, knapt en buske. Ödsliga
och hvitgrå af renlaf höja de sig öfver de omgifvande
kärren. Från deras toppar ser man många'mil åt hvarje
håll. Öfveralt blott ödemarken, låg och jämn, dystert
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fläckig af brunt och grönt, och i blånande fjärran en el-
ler annan jättekulle af samma slag som den, på hvilken
vi stå. Sådana bärg äro Pallastunturit, bland hvilka Tai-
valkero är den högsta uppmätta topp inom Finlands grän-
ser. Likadana kullar resa sig äfven öfver Suolaselkäs
moar, och trakten mellan Enare och Tanaälf är rik på
samma slags bärg.

Den ryska Lappmarken liknar den finska. Den är
en låg och jämn ödemark, hvars södra hälft är uppfyld
af skog och kärr och hvars norra del är en trälös mo,
där renlafven omväxlande med brun mossa betäcker oöf-
verskådliga vidder. Äfven i ryska lappmarken finnas
bärgkullar af samma slag som Pallastunturit, och några
stora insjöar.

Om man från Bottniska vikens norra ände reser mot
Ishafvet eller fjällen, kommer man småningom till trakter
med alt kortare och kyligare sommar, ty värmen afta-
ger ej blott mot polen utan äfven uppåt bärgen. Detta
märker man på växtligheten. Nere vid hafvet, i Öster-
och Västerbotten, reser man genom frodiga åkrar, där
kornet, rågen och hafren bölja för vinden, och enstaka
välskötta bondgårdar omväxla med folkrika byar. Längre
uppåt floderna blifva gårdarne alt glesare och från den
ena byn till den andra blir snart en dagsresa eller till
och med flere. Skogar af gran, tall och björk träda
ända fram till floderna, där dessa icke kantas af ängar
eller ogenomträngliga snår af silfvergrått vide. Vi äro
inne i Lapplands granregion. Dess omätliga kärr göra
denna del af Lappmarkerna mycket frostöm, så att sä-
den sällan mognar. För kornet bereda inbyggarne dock
små åkrar vid hvarje gård. Det hinner under vanliga
somrar mogna, innan höstfrosten kommer. Men rågen
och hafren trifvas icke. De odlas blott af rikt folk för
nöjes skull likasom trägårdsväxterna hos oss. Däremot
växer gräset förträffligt på strandängarna, och floderna
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äro rika på fisk, så att den flitige finner en riklig ut-
komst genom ladugårdsskötsel och fiske.

Tjugu mil från Bottniska viken upphör granen att
visa sig i svenska Lappmarkens skogar. Vi komma in i
tallregionen. Gränsen mellan dessa två regioner går i
Finland förbi norra sidan af Ounastunturit längs Ivalo-
älf till Enareträsk. I tallregionen bestå skogarna af tall
och björk. Landet är där mindre sumpigt. Klara sjöar
ligga mellan de torra skogsmarkerna. Därför är tallre-
gionen mera förskonad för frostens härjningar,. så att od-
lingen lyckas bättre i Enare än i Kemi lappmark. Läns-
man Nordlings rågåkrar och trägård vid Toivoniemi äro
värda att se. Man skulle knapt kunna tro, att man be-
finner sig i Lappland, då man ser huru hög och kraftig
halmen skjuter upp och huru tunga axen luta sina korn-
fylda tofsar. Och i trägården öfverraskas man af de
flesta slag af grönsaker och rotfrukter, som vi bruka
odla, till och med blomkål och sockerärter. Med förnö-
jelse visar den lycklige odlaren sina jordgubbsplantor och
serverar oss till middagen sina i drifbänk uppdragna
gurkor.

Närmarefjällen och Ishafvet försvinner tallen, utom
i de djupaste dalarne. Låg, löfrik björkskog betäcker
alla friska marker mellan sjöarne, videsnår bekläda kär-
ren i dälderna, och de torraste ställena intagas af trä-
lösa lafmoar. Vi äro i björkregionen. En krans af björk-
skog) omgifver äfven Pallastunturit och alla andra bärg-
toppar, som sticka upp öfver barrskogarne på slättlandet.
I björkregionen är sommaren så kort att endast potäter
och rofvor kunna odlas. Men äfven här äro strandän-
garna vid älfvarna goda och vattnen rika på fisk. Björk-
regionen är dessutom renlapparnes paradis. När de kunna
uppslå sitt tält vid en björkdunge, som gifver dem skydd
mot stormen och godt bränsle, och laffälteh där omkring
gifva renhjorden tillräckligt bete, då känna de sig lika
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lyckliga, som vi någonsin kunna känna oss här midt
ibland bildningens håfvor.

Ännu högre upp och längs Ishafvets kuster krym-
per björken till en låg, krypande buske, hvars knotiga
stam döljer sig ibland mossan. Den grå renlafven öfver-
täcker alla höjder och torra marker, och afbrytes endast
af tufviga mossor, låga videsnår, blekgröna starrkärr och
kiistallklara sjöar. Dessa trälösa ödemarker kallas tun-
dror, och bärgen i finska Lappmarken kallas äfven tundror
just därför att de äro utan skog.

Sådan är fjällregionen. Ingen stuga, ingen åker-
täppa upplifvar ödsligheten. Endast då och då flyger en
snöripa upp, skrämd af den vandrande, eller kommer en
tropp renar nyfiket och försiktigt med höjda nosar vä-
drande främlingen. Några oaser finnas dock i denna
ödemark. De af smältvattnet från snödrifvorna bevatt-
nade fjällbranterna äro de täckaste dockträgårdar. Mel-
lan de kristallklara snöbäckarnes porlande ådror lysa en
mängd små blommor i de klaraste färger, gungande på
fingerlånga skaft eller knapt uppstickande från mullen.
Fjällsippans hvita omväxla med Gentianornas mörkblå
stjärnor, med gula fjällranunkler och fjällvallmor, med
röda Silene, dvärg-azalea och Saxifraga. Dvärgvidet skju-
ter sina grenspetsar med näpna små bladrosetter upp ur
den våta marken och öfverkläder sluttningarna med en
fin tät matta af grönt mellan blommorna. Brokiga fjä-
rilar fladdra från blomma till blomma. Strax invid lig-
ger den kalla drifvan, och vid dess brädd sofva växterna
ännu sin vintersömn. De vakna dock i sin tur, när so-
len hunnit befria dem från det kalla grannskapet, och
sker det ej i år, sofva de till nästa sommar. Sålunda
fägnas man mångenstädes bland Ishafvets nakna klippor
af den täckaste syn. Men högst uppe på de Norska fjäl-
len ligger snön år från år i djupa massor öfver de soli-
gaste sluttningar. Här, i snöregionen, sticka endast så-
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dana klippor fram ur det hvita höljet, som äro så bran-
ta, att snön icke kan fästa sig på dem." Svarta och
hemska se de ut i sin bländande omgifning, och lifvet
tyckes vara bannlyst från öknarna ofvan snögränsen. Men
vågar man sig upp till dessa klippor, finner man dock
tecken till lif, någon lafskorpa fäst på hällen, och i
springorna en ensam blomma eller några grässtrån. Det
är solstrålarnes kraft, som förmår framlocka lifvet till
och med uppe i dödens och köldens rike.

Man brukar resa till Aavasaksa för att se midnatts-
solen från bärgets topp under midsommarnatten. Aava-
saksa ligger i Österbotten. Men en stor del af svenska
Lappmarken ligger sydligare. De trakterna belysas ej af
midnattssolens strålar. Först norr om Aavasaksa kom-
mer man till näjder, där solen ej går ned vid midsom-
martiden. Dessa äro på jordgloben och kartorna sär-
skildt beteknade; det är öfver dem man tänker sig pol-
kretsen är dragen. Från Aavasaksa kan man se mid-
nattssolen därför, att utsikten norrut från bärget sträcker
sig förbi polkretsen. Längre norrut dröjer solen som-
martiden alt flere dygn öfver horisonten. Vid Varanger
fjord går den ej ned på två månader.

Om vintern är den sydliga svenska Lappmarken
lyckligare lottad än de norra Lappmarkerna, ty den får
en skymt af solen äfven under den kortaste dagen. Norr
om polkretsen är midvinterdagen blott en gryningsstund,
som snart efterträdes af natten. Och i trakterna närmast
Ishafvet råder ständig natt under december och halfva
januari. Lapplands långa vinternatt är dock icke så mörk
som man skulle tro. Ty luften är vanligtvis klar och him-
melen molnfri, och stjärnorna stråla därför med starkare
glans öfver Lapplands snöfält än öfver våra näjder. När
fullmånen lyser, glittra snöfälten af miljoner små iskri-
staller och sprida ett dallrande ljus, som liknar det elek-
triska. I Lapplands månsken kan man förträffligt läsa i
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bok. Äfven norrskenet flammar i Lappland oftare och
vanligtvis klarare än hos oss. I Finmarken förgår knapt
en enda natt utan norrsken. Men oaktadt sin rika färg-
prakt förmår det icke göra natten mycket ljusare, och
fullmånen förtager dess glans likasom solen förtager
månens.

Lappmarkens invånare tycka om sin långa vinter.
Då äro kärr, sjöar och älfvar frusna, och snötäcket bre-
der sig jämnt ut öfver höjder och slätter. Nu är rätta
tiden att företaga resor. Med renen spänd för akjan re-
ser man till städerna vid kusten för att handla eller från
gård till gård för att hälsa på sina grannar, som man ej
sett på flere månader. Eller ock rustar man sig med ski-
dor, bössa och spjut och drager ut på jagt efter björnar,
vargar, järfvar, harar och ekorrar, eller gör man sin rund
i skogen för att vitja fågelsnarorna. Renhjordarne flytta
ned i barrskogarne, där snön ligger mindre packad än på
de öppna fjällvidderna, så att renarne lättare kunna
krafsa sig igenom till lafven. Medan det sålunda är lif
och rörelse nere i tall- och granregionerna, äro fjällen öde.
Snöstormarne rasa ohäjdadt öfver tundrorna och sopa
igen spåren efter den resande. Intet lif rör sig där uppe.
Ej ens vargen går till fjälls om vintern; hvad skulle han
göra där?

I mars visar sig det första tecknet till vår. Sva-
nen kommer hem till Lappland och slår sig ned i for-
sarnes vakar. I april visa sig kråkan och snösparfven.
Solen bäddar rätt varmt middagstiden och snön börjar
tina på taken. Men på fälten och på isarne ligger snön
ännu djup och skaren är förträfflig.

I maj undergår naturen plötsligt en stor förändring.
Flyttfåglarne anlända och lifva skogarna med sitt kvitter.
Videbuskarna öppna sina gula blomtofsar. Renkorna få
nu sina kalfvar. Björnen kryper hungrig ur sitt ide.
Snön blir mörk och blöt; det är slut med resor och van-
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dringar, ty det är ej lätt att komma fram genom snösör-
jan i dälderna, och isarne blifva osäkra. I slutet af må-
naden äro fälten någorlunda fria från snö och sådden
kan begynna. Men i skogarne ligga ännu djupa drifvor.
Dessa smälta först i juni, som är Lapplands egentliga
vårmånad. Nu svälla bäckarne och älfvarna af det myckna
smältvattnet. Med dån bräckas isarne och vattnet stiger
vidt och bredt öfver strandängarna, medförande slam och
sand. Sålunda bevattnas och befruktas Lapplands ängar
årligen af vårflödet likasom Egypten af Nilens öfversväm-
ningar. Vårflödet fortfar ända till början af juli, emedan
snösmältningen inträffar sent uppe bland fjällen, där älf-
varnas källor äro belägna. I midten af juni öppna sig
de större sjöarne. Kornbrodden skjuter upp, marken blir
grön och löfven spricka ut. Boskapen utsläppes på bete.

Juli är Lapplands blomstermånad. Hela naturen står
då i sin högsta fägring. Ängsgräsen blomma och än-
garna äro i slutet af månaden färdiga att slås. Kornet
skjuter ax. Men med juli månads början kommer äfven
Lapplands värsta plåga, myggen. I otaliga skaror flyger
den upp ur alla mossar, kärr och polar. I miljoner vim-
lar den i skogarne, på fälten och öfver älfvarna. Denna
blodtörstiga insekt anfaller alt, som har varmt blod. Män-
niskorna måste skydda sig med rök, med flor eller med
någon stinkande olja, som myggen skyr. Hundarne ligga,
och vältra sig för att frigöra sig från plågodjuren, och
uppgifva ibland ett ynkligt tjut af förtviflan. Sorgligast
är det dock med renarne. De stackars djuren få ingen
ro. De öfvergifva skogen och draga sig upp till tundror-
na, där blåsten hindrar myggen att flyga fritt omkring.
Men ej häller där äro de i fred. Så snart vinden lugnar,
flyger myggen upp från lafmattan och stenrösen. Re-
narne kunna ej då lugnt fortsätta sitt betande. Som ja-
gade springa de omkring på fjällen. Under denna tid
magra renarne starkt och se ynkliga ut. För att bereda
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dem någon hvila och lindring, pläga lapparne stapla upp
väldiga högar torf och ris nedanför en backsluttning och
antända det. I den tjocka röken, som stiger uppför bak-
ken, lägga renarna sig gärna, ty myggen tål icke rök.
Myggtiden fortfar till midten af augusti.

I slutet af juli mogna hjortronen. Dessa bär växa
i stor mängd på alla mossar och bli i Lappland både fyl-
ligare och saftigare än hos oss. Detsamma är förhållan-
det med kråkbären, som finnas på alla moar. För lap-
parne äro dessa tvänne bärsorter en viktig kost.

Augusti medför regn och rusk. I midten af måna-
den inträffa höstfrosterna, om vädret då är klart. De obe-
vekliga järnnätterna härja ofta kornet, rågen och potatis-
blasten redan vid denna tid. Sällan har säden hunnit sin
mognad till dess. Den måste slås omogen och gifvas
som grönfoder åt boskapen. Skörden är således icke
mycket att lita på. Det är ladugården, som skall be-
trygga landtmannens lif i Lappland. Därför använder
han största delen af sommaren till höbärgning; hans hö-
förråd måste blifva så stort, att han ej behöfver minska
ladugården under den långa vintern.

Då myggen försvinner, kunna renarna åter komma
ned i skogarna. Augusti och september äro renarnes
bästa månader. Då beta de i fred och lägga på hullet.
Samtidigt begynna björkarnas kronor blifva gulsprängda.
och i början af september inträffar löffällningen. Naturen
afkläder sig sin höstdräkt, gräset falnar, dagarna blifva
korta och mulna, regn, blåst och snöslask förbereder vin-
terns ankomst. Flyttfåglarna draga mot söder. Det är
full höst. I oktober isbeläggas de mindre sjöarne och
marken betäckes med snö. I slutet af månaden är det
redan riktig vinter. I början af november tillfrysa de
större sjöarne och älfvarna. Jagtens och resornas tid är
åter inne.

Sådan är årstidernas växling i den finska Lapp-
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markens barrskogsregioner. I sydligare trakter inträf-
far våren några dagar tidigare och hösten några dagar
senare; för öfrigt är det ingen skilnad. Endast vid Is-
hafvets stränder är det annorlunda, ty Ishafvet tillfry-
ser icke. Dess svarta böljor slå hela vintern mot de snö-
beklädda stränderna. Ishafskusten har därigenom en lång
höst och en blid vinter, men också en kylig sommar med
öfverflöd på regn och mulna dagar.

En björnjagt.

vj"x ägen frän Joensuu till ryska gränsen leder genom
Kihtelysvaara socken till Ilomants rakt på Möhkö

bruk i utkanten af den civiliserade världen. Denna hade
jag följt och styrde vidare kosan förbi Valasma bruk
till Pelväjärvi, i hvars närhet en björn sades vara
ringad.

En stor fröjd uppstod i byn vid min ankomst. Bön-
derna hade uppskjutit jagten i det längsta, ehuru „Mischka"
låg bra nära bruket och lätt kunnat blifva uppskrämd.
Man berättade mig, att björnen skulle vara ett vidunder
af storlek, samt att man med säkerhet kände, att den
senaste sommar slagit 11 hästar och värdinnans bästa
ko, hvarför hon äfven läste en litania öfver den „svarta
skogskatten", som ej haft undseende ens med hennes älsk-
ling. Dagen därpå skulle jagten äga rum och, ehuru det
var ryska juldagen, hade ingen med undantag af en gam-
mal gumma, något att invända. Vi afreste till ringen,
jag, mina tre jägare, bönder från trakten, och tre kopp-
lade björnhundar.

Ringen låg inom en med täta granshår bevuxen
holme, på alla sidor omgifven af kärr och stora mossar.
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Ehuru ej särdeles stor, var den svårsökt, ty skidföret
var dåligt och de täta snåren gjorde, att man långsamt
kom fram. Efter ett par timmars sökande gaf en af mina
hundar hals. Det finnes i mitt och -troligen äfven i många
andras tycke ej en ljufligare musik än det fulltoniga skal-
let af en björnhund, som anfaller djuret i dess ide. Björ-
nen hade tillredt sitt vinterkvarter i en kolossal myr-
stack, i hvars djup den låg varmt och lugnt, drömmande
om sista höstens bedrifter och njutningarna på de stora
hjortronmossarna. Vi närmade oss tyst och sakta lyan
bakifrån. Skidorna hade blifvit aflagda, ty blir det fråga
om att drabba ihop, så duger det ej att hafva fötterna
oklara. Den jägare, som bar mitt reservgevär, fick be-
fallning att, så snart jag skjutit framräcka geväret, hvarför
han höll sig tätt i mina spår. Ända till lyan kröpo vi
fram, då jag ropade: „ut med dig!" Men som ingen björn
syntes till, lutade jag mig fram och tittade in i lyan och
emot mig glodde på en alns afstånd ett par små arga
gula ögon. Björnen var vaken, hufvudet var uppsträkt
och öronen stodo som sylar så hvassa. Jag hann jämt
och nätt kasta mig ett steg tillbaka, då den väldige ka-
stade sig ut med ett språng, vittnande om en förvånande
styrka och vighet. Aldrig förr har jag sett någon björn
så hastigt göra språnget från lyan. Som marken utanför
starkt sluttade nedåt, så föll björnen undan efter slutt-
ningen. Jag gaf ögonblickligt eld med hvardera pipan,
som jag vanligen brukar, men — sköt öfver och rispade
endast upp skinnet bakom öronen, så att en ansenlig hår-
stoppa flög af. Björnen röt starkt och tog ut sitt väldiga
språng mot mig. Ett ögonkast öfver axeln hade öfverty-
gat mig om att karlen med reservgeväret ej var till hands.
På fyra alnars afstånd från mig stod redan den gamla
herrn på två ben genom rytande uttryckande sin missbe-
låtenhet öfver den ovänliga hälsningen. Det var ett stort
och vackert djur. Majestätisk höjde han sig vid tröskeln
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af sitt palats. Jag fattade mig dock ögonblickligt och
stod som en bild samt spände ett par ögon i djuret. Det
var ej särdeles ömma blickar vi sände hvarandra. Min
öfvertygelse är den, att hade jag bara blinkat med ögo-
nen, skulle besten varit öfver mig. Det var långa sekun-
der. Rytande och piskande luften med ramarne började
den småningom flytta sig åt sidan. Under dessa kritiska
ögonblick hördes tydligt klockringningen från brukskyrkan
i Valasma högtidligt ljuda i den lugna vinterdagen. Små-
ningom började djurets blick blifva osäker, den såg på
mig öfver axeln, gaf till ett doft morrande och försvann
med ett hopp i ett tätt gransnår.

Jag sökte med blickarne mina tre jägare, anande
att de försatt sig i säkerhet. Ganska riktigt, där stodo de
hvar bakom sitt trä mycket belåtna och grinade vänligt
åt mig. Då jag i valda ordalag gaf min ovilja tillkänna
öfver deras feghet, svarade Vasili naift, att de af gam-
malt hört det kapten vore „hård" och kunde trolla, hvar-
för de ansågo, att hjälp från deras sida var öfverflödig.

Jagten fortsattes under skidlöpning, men först efter
ett ifrigt förföljande öfver en sträcka af 60 verst genom
skogssnår, hvarunder vi blefvo oerhördt utmattade, lycka-
des det för Mitrofan, den bäste skogslöparen af oss, att
genskjuta djuret och sträcka det med ett skott i hufvu-
det till marken.

Ett par dagar senare befann jag mig i Korpivaaraby,
tre mil öster om Pelväjärvi. Med tvänne nya jagtkam-
rater, riktiga ideal för ödemarksjägare starka, unga, bred-
axlade karlar gaf jag mig i väg och kl. 10 ankommo
vi till lyan. Björnen låg under en kullfallen gran. Nu
skulle nalle ut, men däraf blef intet, ty oaktadt alt ro-
pande och skrikande låg han orörlig. En lång stake,
hvarmed vi gjorde en påhälsning i förmaket afbröt be-
sten med tänder och ramar. En half timme fingo vi hålla
på med våra försök att locka fram den. Då rusade dju-
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ret ut. Min ena ledsagare riktade emot det sitt spjut,
men björnen uppfångade spjutet och afbröt detsamma
blott med tryckningen af sin högra ram, ehuru spjut-
skaftet var af seg ask och 2 tum i diameter. Mannen
flög på rygg i samma ögonblick jag afskjöt mitt gevär
mot björnens hufvud. Skottet hade ett märkvärdigt lug-
nande inflytande, ty där låg nu den väldiga massan af
ragg och muskler utsträkt på drifvan, som den färgade
med sitt blod. — Det var en utmärkt vacker hane, svart
till färgen; vikten uppgick till 17 lisp.

Dagen därpå sköt jagen björn vid Suunflodens strand.
Den gjorde oss föga besvär, ty i samma ögonblick den
reste sig i sin lya förflyttade mitt första skott den till de
sälla jagtmarkerna.

Ännu en björn fans ringad på lya i Soimivaara by,
8 mil från Suunfloden på vägen hemåt; nalle låg i jord-
lya och sköts då den hoppade ut. Det var ett stort
exemplar, vägande 23 '/2 lisp. — Min jagtfärd var nu af-
slutad, hvarför jag förnöjd åter styrde kosan hemåt.
Några dagar senare befann jag mig åter i Joensuu utan-
för min bostad. Och björnarne voro „ljufliga till att
skåda", där de lågo i parad på min trappa, två om två,,
väl putsade och fina.

Skärgårdsbilder.
i.

Qip-f den vidsträkta skärgård, som omsluter Finlands
sydvästra hörn och ifrån landets forna hufvudstad

sträcker sig som en bred brygga bort mot Svitjods
gamla och minnesrika strand, upptaga Korpo och Hout-
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skärs socknar ett betydligt område. En stor del af detta
utgöres dock af vida fjärdar och sund, hvarför dessa
socknar till sin landvidd likväl måste räknas bland de
minsta i landet. — Korpobon såväl som Houtskärsbon är
så att säga född till sjöman. Aldrig kan man finna ho-
nom vid bättre lynne än då en gynnande vind fyller hans
segel och han, gungande på vågen, snabt ilar fram mot
målet för sin färd. Då kan man få höra honom berätta
om de äfventyr han i sin ungdom under färder på „böl-
jorna de blå" upplefvat. Men lika glad och fryntlig han
är vid godt väder, lika trygg är han då stormen rasar.
Lugnt granskar han då hvarje väderil, håller med kraf-
tig och van hand sitt roder och styr sin vaggande båt
fram genom skummande böljor.

Så långt vi gå tillbaka i tiden se vi att Korpo- och
Houtskärsbon fått göra långa färder för att föryttra sina
produkter och skaffa sig det nödvändigaste. Åbo och
Stockholm utgjorde till en början målet för hans färder,
men när mera frakter yppade sig utsträkte sig dessa
vida kring Östersjöns kuster. Jakterna växte ut till sko-
nare, skonarena till briggar samt briggarna till skepp och
nu plöjas till och med Atlantens och Medelhafvets böljor
af Korpofartyg. Skepp och seglation utgör ock det stän-
digt återkommande samtalsämnet så snart några Korpo-
boar mötas. Härom tala gubbarne på kyrkbacken, gum-
morna på besöken hos grannkvinnorna och ungdomen i
dansstugorna. För alla erbjuder ämnet ett lika stort in-
tresse, ty alla hafva de del i något fartyg. Utrustningen
göres så billig som möjligt. Besättningen består vanli-
gen af delegarne i fartyget, hvilka, då enhvar anse det
som sin egendom, noga vårda sig om detsamma. Också
står den unga bondpojkens diktan och fraktan aldrig
högre än att med tiden blifva skeppare och få sig ett
eget fartyg att styra.

Hvad folklynnet för öfrigt beträffar utmärka en viss
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frimodighet och förtroendeväckande värdighet såväl Hout •

skärsbon som i än högre grad Korpobons hela uppträ-
dande. Bemötta med höflighet och vänlighet visa de sig
välvilliga och hjälpsamma. Anspråkslöshet, ordentlighet
och renlighet äro dygder, som kunna betraktas så godt
som medfödda. Fullt förtroende hysa de till hvarandras
ärlighet, så att uthus och bodar, lådor och skåp ja till
och med förstugudörrarna sällan äro försedda med lås.
I flit kunna de ej jämföras med sina bröder med finskt
tungomål, utan äro alltid fallna för en viss bekvämlig-
het. De tröttna ofta tidigt med att sköta sina hemman
och öfverlämna dem emot hög sytning åt söner eller svär-
söner. Skrock och vidskepelse liksom trolldom äro okända;
tvärtom gör sig ofta fördomsfrihet gällande.

Låt oss för några ögonblick följa dessa hurtiga
skärgårdsboar och se, huru de hafva det på sina öar. Vi
välja en af de längst ut vid hafsbandet belägna, Söder-
Jurmo. Ehuru ön är ganska stor, är den fördelad endast
mellan fyra hemmansegare, hvilka med sina familjer jämte
torpare och inhysingar här nedslagit sina bopålar. Säl-
lan synes dock en ort så föga ämnad till boningsplats för
mänskliga varelser som denna. Växtligheten är ytterst
torftig. Ej en tall, ej en gran eller björk reser sig här;
endast längs södra stranden hafva några albuskar slagit
rot. För öfrigt ser man blott frodig ljung, omväxlande
med längs marken krypande enbuskar, söka sina närings-
safter ur den magra sanden, som fyller tomrummen mel-
lan otaliga miljoner rullstenar, hvilka bilda denna ö. I
sydväst och sydost hafva de hopat sig till 1 till 2 verst
långa men endast 10—20 famnar breda reflar. Höjande
sig liksom hela den flacka ön föga mer än 1 '/2 famn öf-
ver vattenytan, sträcka de sig vida ut i hafvet. Ingen
åkertäppa, ingen äng kunna vi upptäcka och dock lefver
här ett folk sorgfritt och gladt, utan saknad af de förde-
lar ett fruktbarare land kunde erbjuda dem. För dem är
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sjön alt. Åt den egna de all sin omtanke och hela sitt
lif. Vinden och böljorna äro deras kära om ock falska
och nyckfulla vänner.

Vi gå upp i byn, men irra vi oss? Stå vi värkligen
på fast mark och se en by? Befinna vi oss ej snarare
midt ibland en flottilj af fartyg, hvilkas sirligt utskurna,
än förgylda, än målade namn vi tydligt kunna urskilja?
Nej vi irra oss ej. Vi stå på fast mark och upptäcka till
vår förvåning öfver hvarje dörr, kvarnarnas och uthusens
icke ens undantagna, ett namnbräde, som förut tillhört
något fartyg. Dessa sorgliga rester af de fartyg, som
förolyckats bland dessa skär, utgöra för Jurmobon kära
minnen af hans nappatag med vågorna och vinden. Ty
då stormen rasar, åskan rullar och hafvet dånar, då är
alt hvad lif och anda har på Jurmo i rörelse. Kvinnorna
söka strandgods och männen samlas med sina kikare för
att söka upptäcka om någon seglare skulle synas. Och
se de, då ljungelden för ett ögonblick upplyser hafvet,
något fartyg, som stormen drifvit in bland bränningarna,
då vet Jurmobon att hjälp behöfves. Han skjuter ut sin
båt och sedan han läst sitt „Fader vår" kan ingenting
inge honom någon fruktan. Väl förtrogen med hafvet,
träffar honom ock ytterst sällan någon olycka, under det
däremot mången skeppsbruten i hans torftiga stuga vak-
nat upp. Också finnes det ingen bland männen på denna
ö på hvars bröst man ej skulle se, då han är iklädd
hälgdagsdräkt, en silfvermedalj för räddning af männi-
skolif blänka, och denna enkla penning pryder den ringa
fiskaren vida mer än de ordnar och granna band, som
prunka på krigarens bröst.

11.

Om äfven rikdomen på holmar och skär utanför Ny-
lands kuster ej är så stor som utanför sydöstra Finlands,

4



50

är den dock ganska ansenlig; under en medelstor egen-
dom i västra delen af landskapet höra ej mindre än 100
holmar. De flesta äro likväl obebodda. I allmänhet är
den yttre skärgården glest befolkad. Endast undantags-
vis finnas här och där byar såsom på Pellinge och Onas,
hvaremot i de flesta fall „boarena" ej äro flere än två el-
ler tre. Ju längre man kommer ut mot hafsbandet, dess
sällspordare gäster blifva människorna och dess allmännare
själar och prackor. Esten försmår dock ej att uppföra
sin stuga på någon liten klipphäll, oaktadt där ej finnes
odlingsbar jord och fastlandskusten ligger på ett afstånd
af tre till fyra mil. En och annan estfamilj har äfven
sökt sig högre upp exempelvis till Pörtö, men dess med-
lemmar hafva snart blifvit försvenskade. Flyttningarna
från Estland till finska skären torde stå i samband med
seden hos fattiga ester, att under fisktiden komma öfver,
för att mot en mindre andel i fångsten deltaga i notdrag-
ningen. Samfärdseln mellan kustbefolkningen på Finska
vikens stränder fortgår ännu, ehuru numera mindre för-
troligt än under „den gamla goda tiden" då revalska
brännvinskaggar i mängd insmugglades till vårt land.
Nu för tiden förskaffar sig skärgårdsbon på annat, ärli-
gare sätt sitt uppehälle. Det vida hafvet är hans fält;
därifrån upphämtar han sin föda. Han behöfver visst
icke plöja och så, och skörden kan ändå utfalla riklig,
men denna skörds inhöstande sker under stora mödor och
faror. När landtmannen undan regn och storm kryper in
i sin varma stuga, kämpar fiskaren, milsvidt skild från
hemmet, i sin skötbåt med oväder och vreda vågor.

De vanligaste fiskbragderna äro rysjor, nät (skötor)
och not. Rysjorna användas företrädesvis om våren
omedelbart efter islossningen; vid midsommartiden och
redan förut anses det lönlöst att utlägga dem, emedan
fiskarna i det klara vattnet gå förbi dem. I stället ger
sig nu notlaget, bestående af minst fyra, vanligen dock.
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sex personer, till utöarna och hällarna, där strömingen
brukar hålla till. Notkungen bestämmer platsen för var-
pen. Efter hemkomsten uppmätes fisken och fördelas ef-
ter hvars och ens andel i noten. Detta redskap, hvars värde
som nytt uppskattas till ungefär 400 mark, eges sällan af
en, utan flere personer hafva hopskarfvat sina notstyk-
ken till en hel not. Under de sista åren har fraktfarten
på Helsingfors för mången allmogeman blifvit en vik-
tig födkrok. Från närmare håll inhämtas med skutor
mursand och grus till gatfyllning och från längre bort
belägna orter på fastlandskusten ved.

Åkerbruket ute på holmarna är obetydligt, oftast
är potatistäppan vid stugan den enda mark som odlas.
Ängarna få sköta sig själfva; afkastningen är därför
klen och hö måste köpas från herrgårdarna eller i stä-
derna. I mången stuga är fattigdomen en nära anför-
vandt till familjen. Och i samma mån som svårigheterna
att anskaffa medlen till uppehället äro stora, blifver lusten
att arbeta på den andliga utvecklingen ringa. När gos-
sen och flickan vid 16—17 års ålder „läst sig fram", d.
v. s. besökt skriftskolan, anser mången måttet för bok-
ligt vetande fyldt. Andlig uppbyggelseliteratur, tidnin-
gar och folkskrifter hafva dock funnit väg till öarna;
mångenstädes hafva lifliga rörelser på troslifvets områ-
den framträdt. På fastlandskusten och längre inåt lan-
det är den ekonomiska ställningen betydligt bättre, men
med afseende å heder, mannamod och rena seder står ej
skärgårdsbon efter andra medlemmar af Finlands folk.

111.

Själjagten förskaffar mången modig utskärsbo hvarje
vår en icke obetydlig inkomst. — Fiskaren J. F. Liljeberg
från Pörtö, känd som en djärf och kunnig jägare och sjö-
man, berättar om en af sina jagtfärder följande:
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Den 27 februari 1885 anträdde vi fyra man högt
vår färd ut till hafs för att se om själ satt uppe. Vädret
var någorlunda vackert; den sydliga vinden höll isen fast
mot land. Då vi hunnit Söderskärs fyr, kunde vi med
kikare se två själar på ungf. 3A mils afstånd, och det be-
slöts då, att bror min skulle fara i väg och se åt, hvad
hans nya bössa dugde till. Den första själen fick han
ej inom håll, ty isen var där jämn som ett golf; med
den andra lyckades det bättre, ty han kom inom 220 al-
nar. Hållet var visserligen långt, men det var omöjligt
att obemärkt komma närmare. Skottet small och vikaren
låg död på isen! Längre bort satt en annan uppe bland
ganska hoppackad is, hvarför det äfven gick lättare att
komma i håll, och då detta ej var längre än 150 alnar,
så gick det illa med själen. Sedan vi därpå släpat bå-
ten med oss ungefär 2 mil upptäkte vi gråsjäl, men un-
der hela dagen fingo vi endast en och därtill en vikare.
Natten tillbragtes bland isen och därunder hörde vi grå-
själen rårna så grundligt att vi hoppades på rikt byte
följande dagen. Men kl. 3 på morgonen gick vinden på
nord med tjocka och då återstod ej vidare än att packa
in och lämna alla förhoppningar om en god fångst bakom
sig. — Ett par veckor senare hade vi bättre tur, ty un-
der tre dagar stupade för våra skott 31 vikare. Vår last
af späck och hudar var så dryg, att vi måste lämna hela
vår rustning och ett af gevären på Kalbådan. Ekstok-
ken stod knapt två tum öfver vattnet, men vi litade på
god tur, emedan vädret var vackert. Vi hade dock icke
hunnit mer än hälften af den 3 mil långa vägen, då det
började blåsa och nu vankades vatten ombord både i lä
och lovart. I största hast anbragtes tvänne lösa brä-
der såsom svallbord; det hjälpte för en stund, men då
sjögången blef svårare, måste vi slutligen kasta ett hälft
dussin af de största själarne öfver bord och taga dem på
släp. Efter ett friskt arbete nådde vi ändtligen land.
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Dagen därpå begåfvo vi oss åter ut och fälde 4 själar.
Isen sköt stark fart, så att vi mot mörkningen fingo Estland
i sikte. Under kvällen tilltog vinden; det syntes tydligt,
att vi skulle få storm. Isen låg fast packad utan någon
råka hvarken i syd eller i nord. Under täta snöbyar
tilltog vädret och midnattstiden kändes stark sjögång.
Nu voro ögonblicken dyra. Det gälde att i största hast
få alt klart och vara beredd på alt. Kl. 1 började isen
gå i stycken och just då urskilde vi genom tjockan Ek-
holms fyr i lä. Men i mörkret kunde vi ej draga vår
båt och hade fullt upp att göra med att passa på, att
isen ej skulle hvälfva oss in mellan sina tornande vallar.
Ändtligen kom dock den efterlängtade dagen. Lyckligt-
vis hade vi ej hunnit drifva förbi Ekholmen, ty då skulle
det varit oss omöjligt att taga land någonstädes. Kl. 7
f. m. var all fara förbi, sedan vi åter fått fast mark
under fötterna. Af den is, som dagen förut sträkte sig 5
ä 6 mil, fans vid middagstiden knappast lika många hundra
alnar kvar. Då vi ett par dagar senare åter nådde Kal-
bådan var det 8 till 10 famnar höga isbärget sin kos och
med detta vår andra ekstock med inneliggande ett gevär,
en regnrock, en gryta, bröd, potatis, smör och mjölk. —

Fångsten under denna vår inbragte oss 75 stycken själar.

Helsingfors.

/Överges konung Gustaf Vasa beslöt att inom sitt rike
gifva Reval, dåförtiden en medlem af Hanseförbun-

det, en medtäflare på den motliggande finska kusten. Han
upptäkte där en förträfflig hamn, begränsad i öster af en
ö Sandhamn, och denna ö skulle nu blifva hvad Reval
dittils varit och hvad Petersburg framdeles skulle blifva,
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— en stapelort för handeln på hela det stora österlän
det. Detta var år 1550.

Konungar, sådana som Gustaf Vasa, förmå mycket,
men att upprita vägar för handeln, står icke alltid i de-
ras makt. Förgäfves slösades lockande privilegier för-
gäfves påbjöds, att hälften af Finlands dåvarande få stä-
der skulle utrymmas och deras borgare flytta till det nya
Sandhamn. Ön förblef öde och ligger där öde än i dag
med sin sand, sina barrskogar och sina klippor, vittnande
om vanmakten af ett kungligt förmyndarskap öfver den
fria samfärdseln folken emellan. Icke långt därifrån på
kusten af Nyland utfaller Vandaå i Finska viken. Här
nedsatte sig efter hand några borgare och en köping upp-
stod, som efter den närliggande forsen kallades Helsing-
fors. Namnet är ett minne af helsingarne, hvilka ut-
gjorde kärnan af Erik den heliges korshär och från
hvilka en del af Nylands svenska befolkning antages
härstamma. År 1569 erhöll den finska köpingen sina
första privilegier. Nittio år hade emellertid knapt förflu-
tit sedan det första lilla Helsingfors grundlades vid Van-
das utlopp och redan befans den närmast staden belägna
inre delen af hamnen till följd afkustens fortgående höj-
ning uppgrundad. Liksom Finlands öfriga städer mer än
en gång funnit för godt att maka sig efter det bortilande
hafvet, så flyttades äfven Helsingfors år 1639 en half
mil längre åt väster till djupare vatten. Det var klokt
att denna gång följa naturens vink, ty den forna hamnen
är numera till hälften bevuxen med grönskande vass, där
Vandas grumliga bölja mödosamt plöjer sin väg mot
hafvet.

Det nya Helsingfors hade knappast rest sig på sina
klippor innan det förstördes af en eldsvåda år 1657. Det
uppstod ur askan genom drottning Hedvig Eleonoras fri-
kostiga understöd, men förblef i hundra år en småstad
utan betydelse. År 1749 begynte genom grefve Ehren-
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svärds försorg Sveaborgs fästen att resa sig på de klip-
por, som beherska de trånga inloppen till Helsingfors
hamn. Under skyddet af „nordens Gibraltar" växte den
lilla staden så hastigt, att den i senare hälften af 18:de
seklet räknades för den andra i Finland. De fiendtliga
flottorna höllo sig på ett vördnadsfullt afstånd under 1788
års krig; Gustaf 3 firade här sjöslaget vid Högland och
här begrofvos de tappraste fallne. Men 1808 i mars in-
togs staden från landsidan af ryska trupper, fästningen
belägrades och kapitulerade, oväntadt för alla, den 3
maj. Två månader senare utbrast en vådeld, som lade
Helsingfors för tredje gången i aska. Krig och brand
hade alla gånger följts åt.

Den 27 mars 1812 förklarades Helsingfors för Fin-
lands hufvudstad och 1819 hitflyttades senaten och de
centrala ämbetsvärken. År 1828, efter Åbo brand, följde
äfven universitetet exemplet. Statens understöd föll som
ett guldregn öfver de ofruktbara klipporna; offentliga
byggnader af förut i Finland okända dimensioner restes
vid torgen, staden reglerades, utvidgades och förskönades
med allmänna promenader. Gustavianen Albert Ehren-
ström uppgjorde planen för denna sin födelseort och gaf
namn åt gatorna. Arkitekten Engel, född tysk, gaf rit-
ningen till senatens och universitetets hus samt Nikolaj
kyrkan. Invånarnes antal sjufaldigades inom förloppet
af femtio år. Alt hvad styrelsen, folkrepresentationens,
bildningens och penningens centralisation förmådde i Fin-
land slösades på detta, den nya tidens skötebarn, och
naturen var icke mindre frikostig med sina gåfvor. Haf-
vet utbredde sina farvägar kring den klippiga halfö, där
Helsingfors torn blicka öfver mot den utländska kusten;
buktande hafsvikar, sund uddar och öar öppna på tre
sidor härliga utsikter.

Helsingfors utbreder sig öfver en halfö, som från
Nylands kust sträcker sig åt söder mot Finska viken och
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med sin skapnad påminner om halfön Grekland. Grunden
är öfveralt granit, som än höjer sig i sammanhängande
vallar, än uppstiger i enstaka höjder, mellan hvilka allu-
vialjord och lera aflagrat sig uti dälderna. Hafvet har
inskurit många vikar och bukter i denna halfö. En skär-
gård af talrika öar, holmar och nakna klippor bekransar
dess kuster, hotande fiendtliga flottor med undergång.
Två stora hafsvikar intränga på båda sidorna: i väster
Esbo-vik med dess sommarvillor på stränderna, i Öster
en vidsträkt fjärd, som genom Skatudden skiljer norra
hamnen från den södra.

Helsingfors område utgöres af 3,429 tunnland jord,
däri inberäknade 60 klippor och holmar, samt ett något
mindre omfångsrikt fiskevatten. Af landområdet uppta-
ger den n. v. staden ungefär tredjedelen; den är indelad
i 8 stadsdelar och dessa i 152 kvarter med omkr. 1,400
byggnadstomter samt inrymmer 100 gator och 11 torg
eller öppna platser. Enligt folkräkningen den 1 oktober
1880 funnos i Helsingfors 43,142 invånare, hvaraf 21,549
hade svenska till modersmål, 14,672 finska, 4,169 ryska
och 1,752 andra språk. Den svensk-finska lutherska för-
samlingen bestod den 31 dec. 1884 enligt kyrkböckerna
af 43,810 medlemmar. Då härtill räknas gardes-, den
tyska, grekisk-ryska, romersk-katolska och judiska för-
samlingarne samt ryska militären torde Helsingfors folk-
mängd f. n. kunna uppskattas till ungf. 50,000 personer.
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Norrlands natur.

IJjMellan hafvet och fjällen, vid hvilkas fötter urskogar
w susa, ligger det vackra Norrland — ett land, fullt

af motsatser, där ljus och mörker, skönt och fult kämpa
och segra ömsom. Strida och klara störta älfvarna ur
fjällens sköte genom förtjusande dalar, dem de gifva sina
namn. Mera brusande och yra närmare sin vagga, blifva
de, då de nalkas hafvet, lugnare och mera majestätiska,
men alltid lika klara. De föra flitigt landets alster ut i
världshandeln. Dessa alster äro mångfaldiga. I trehör-
niga skaror går laxen uppför de breda strömmarne. Sko-
garne äro rika på vildt. Orren och snöripan kuttra öf-
ver björnens ide, haren hoppar öfver backarne, och från
de stora skogarne längs med fjällen föra älfvarna flottor
af timmer och bräder ned mot kusten, där handeln höjer
sin svajande flagga, där fartygen ligga, inväntande förrå-
den, som landet frambringar. Bland dessa intager linet ett
framstående rum. Glänsande af skönhet och gnäggande
af lefnadslust, springa flockar af hästar fria hela somma-
ren i de gräsrika hagarna. Högre upp blifva alstren
färre, jordmånen hårdare, växtligheten mindre. Äfven gra-
nen höjer en mager, likasom frostbiten spira i skogarne,
och björken blir dvärg vid gränsen af den eviga snön.

Norrlands natur liknar Dalarnes, men är mera stor-
artad och gladare. De strida, breda älfvarna gå genom
dalsträckningar, som täfla med hvarandra i skönhet. Höjd
stiger öfver höjd. Därifrån kan man likasom på en teater
skåda ned på skådespelet i dalen: på det kraftfulla, väl-
mående folket, som där insamlar naturens skatter; på än-
garnas leende skönhet, där åkerbärsblommor, hagtorn och
hjortronblommor lysa i sin fägring; på de resliga björ-
karna, som mot älfven böja sina ljusgröna kronor; på älfven
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ändtligen, uti hvars spegel höjderna själfva och hela den
härliga näjden afbildas.

Men snart kommer mörkret och kölden, den långa
vintern och den långa natten, då alt lif i naturen sofver
under det stora snötäcket. Men kring den snöhöljda jor-
den gå norrskenen vakt, och i bondens hus sprakar furu-
brasan, och linet spinnes af män och kvinnor vid sån-
gens och sagans ljud. Så ide folkrika dalarne. Längre
upp blir det tystare. Ser du i dessa ofantliga, ödsliga
skogsmarker, som begränsa rymden; stora rökpelare upp-
stiga här och där mot himmelen? Det är odlingen, som
går upp mot polen, som med eld rödjer skogen ur vägen
för plogen. Det är nybyggarens spår, som vandrar upp
mot ödemarkerna i det han undantränger lapparna. Detta
lilla folk sammansmälter alt mer, och slutligen skall det
dö bort för bildningens inkräktande makt.

Landskapen i södra Sverge.

hJpJeii skandinaviska halföns sydligaste del utgöres af
Skåne. Landskapet är i det hela ovanligt bördigt

och tätt befolkadt; särdeles gäller detta om slättlandet i
söder och sydväst, som nästan är ett enda sammanhän-
gande åkerland, öfversålladt med gårdar och kyrkor. In-
nanför och norr om detta draga flere vackra bokskogs-
klädda åsar genom landet. Det är i dessa natursköna trak-
ter man finner de stora ofta slottslikt bebygda herregår-
dar, hvarför Skåne är så berömdt. Det inre fylles norrut
af utskott från småländska höglandet och liknar detta i
ödslighet och magerhet. Kusten rundt omkring hela
halfön är tätt besatt med städer och fisklägen; de förra
utskeppa säd och ladugårdsprodukter i mängd. I B le-
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kin g, det småländska höglandets fortsättning söderut till
hafvet, ligger närmast Småland en mager, uthuggen skogs-
bygd, söder därom mellanbygden och söder om denna
strandbygden. Med sina bok- och ekskogar, sin rika
odling och sin täta befolkning bilda de två sistnämda
tillsamman en af vårt lands härligaste näjder. I skär-
gården äro fiske och sjöfart viktiga näringar. Utmed
kusten af Kattegat sträcker sig det långsträkta, skogfat-
tiga Halland. Öster därom utbreder sig Småland, Gö-
talands största landskap; det omfattar mesta delen af det
högland, som bär dess namn. I sin helhet är Småland
ett skogsland, fordom prydt med resliga skogar af fur,
ek och bok, nu till största delen sköfladt samt takt af
ljunghedar och kärr. Natursköna och fruktbara trakter
saknas dock icke: sådana äro delar af det gamla Vä-
rend kring Hälga-sjön och kustlanderi vid Vättern och
Östersjön. Skogsbruk, boskapsskötsel och husslöjd äro
hufvudnäringar i det inre. Helt kort från fasta landet på
andra sidan Kalmar sund ligger den långa och smala ön
O land. Norra delen är sandig och något skogig; den
bredare södra delen bildar en kal kalkstenshögslätt med
branta sluttningar. Högslätten själf kallas Midtlandet och
dess något uppsvälda kanter Västra och Östra landtbor-
gen. Söderut har midtlandet, som bär namnet Alfvaren,
en så tunn jordbetäckning, att blott gräs kan växa. De
smala strandremsorna äro natursköna och fruktbara; här
ligga byarna. Åkerbruket är omhuldadt och gifvande,
boskapsskötseln försummad. Bland binäringar förtjäna
nämnas: fiske, sjöfart, aluntillvärkning, kalkbränning och
stenhuggeri. Längre ut i Östersjön ligger Sverges största
ö Gottiand. Dess kust är tämligen utbildad och har
många goda hamnar. I nordost utgör Får-ön en fortsätt-
ning af hufvudön, i söder utskjuter den fästningsliknande
kalkstensudden Hoburg. Ön — Östersjöns pärla — har ett
mycket mildt klimat och fruktbar jord; hennes ängar
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med sin blomsterprakt och löfträsrikdom prisas som de
skönaste i norden.

Bärgstrakterna i Östergötland äro skogiga och
hysa här och där järn-,koppar- och zinkmalmer. Tillika
är landskapet en af vårt lands rikaste sädestrakter med
högt uppdrifvet åkerbruk och mejerirörelse. Härtill kom-
mer en betydlig fabriksindustri i ett par af städerna och
på några ställen af landsbygden. Äfven i grannlandska-
pet Västergötland äro fabriksrörelsen och en, som hus-
slöjd drifven, väfnadsindustri stora. Södra Dal är ett
bördigt och välbefolkadt lågland, det norra ett naturskönt,
skogrikt bärgland med skogs- och något bärgsbruk.
Längs Skagerak mellan Götaälf och Idefjord sträcker sig
Bohuslän; dess norra del kallas Viken. Skeppsbyggen
och fiske äro viktiga näringar.

Af landskapen inom Svealand nämna vi till först
Södermanland, söder om Mälaren, med utsträckning i
öster till hafvet, i söder till Bråviken och i väster till Jäl-
maren. Landskapet har i det hela naturen af ett skär-
gårdsland, med talrika små bärg och små dalar, otaliga
sjöar och vattendrag. Det är ett vackert och fruktbart
land, ännu rikt på skog och parker af ädla träslag, fullt
af präktiga slott och herresäten. Trakten i nordväst ut-
med Mälaren heter Rekarne, söder om Jälmaren ligger
Vingåkersbygden och söder om Stockholm Södertörn. I
hjärtat af Sverge ligger det lilla Närike. De sydliga
trakterna fyllas af Tiveden, de västra af Dalfjällets syd-
ligaste utlöpare. Gränsvattendraget Arbogaå ledsagas af
den skogiga bärgåsen Käglan. Det öfriga af landskapet
är ett bördigt och folkrikt lågland med öfverflöd af säd
och ladugårdsprodukter. Bärgsbruket är ansenligt. Norr
om Vänern sträcker sig Värmland med aftagande bredd
uppåt till Dalfjället och Finnskogen, d. ä. de af finnar
bebodda ödsliga gränstrakterna mot Norge. I söder lig-
ger ett fruktbart och väl befolkadt lågland, som äfven
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omfattar den stora i Vänern utskjutande halfön Näset;
men i öfrigt är Värmland ett skogs- och bärgland genom-
fåradt från norr till söder af floddalar. Skogsbruk och
bärgshandtering äro här hufvudnäringar. Mellan Dalälf-
ven, Sag-ån, Mälaren och hafvet ligger Upland; skär-
gårdslandskapet vid Östersjön kallas Roslagen. Det inre
bildar ett enformigt men fruktbart lågland, Uplandsslät-
ten, som mot norr och nordväst öfvergår till ett vidsträkt,
här och där sumpigt skogsland. Norra Upland tillhör det
järnrika bälte, som sträcker sig från Klarälfven till Öster-
sjön. Näringsgrenarna äro många och lönande. Väster
om Sag-ån utbreder sig Västmanland. Närmast Mäla-
ren är det ett bördigt och folkrikt lågland, vackert vid
Mälarstranden, enformigt och fult inåt. Här möta sko-
giga och kärruppfylda trakter och ännu längre åt nord-
väst det bärgland, som utgör Dalfjällets fortsättning. Följa
vi denna uppåt nordost inkomma vi till det omfångsrika
bärgiga Dalarne. Höglandet å ömse sidor om Kolbäcks-
ån är bekant för sin naturskönhet och rikdom på mine-
ral. Landskapets mellersta delar, som genomflytas af den
ståtliga Dalälfven, bilda en bred, folkrik och väl odlad
dalgång. Utom åkerbruk i älfdalarna och bärgsbruk i
bärgslagen, utgör skogsafvärkning en hufvudnäring i hela
landskapet. I fjälltrakterna drifves en betydlig boskaps-
skötsel, i Öster-Dalarne husslöjd af laggkärl, väfskedar,
hårarbeten och andra saker, som af dalfolket afyttras un-
der ständiga resor i in- och utlandet.

Trollhättan.

lM)i lämnar Vänern, vid hvars nedersta hörn ni passerar
Vänersborg, en nätt, prydlig och välbygd småstad;

ni ilar in på den stora floden — Götaälf — och innan
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kort stiger ni i land vid den öfversta af Trollhättans
slussar i en trakt, full af bärgshöjder, dels nakna, dels
beklädda med den allvarsamma barrskogen.

En barnskara omgifver er, så snart ni satt foten i
land. Barhufvade pojkar omringa er och ropa om hvar-
andra: „Vill herrn se fallen? Jag känner vägen öfver-
alt! Jag kan tala om allting!" Ni följer de små vägvi-
sarne. Den korta vägen mellan kanalen, där ångfartyget
ligger i slussarne, och floden, som rullar mellan klippor-
na, är snart passerad. Ni stannar på en terasslik höjd
och skådar omkring er.

Inunder er brusa de väldiga Gullö-fallen, där älfven
med tvänne armar omfamnar den lilla Gullön. Längre
ned synes Toppö-fallet, ur hvilket en annan liten holme
skjuter upp sitt skumstänkta hufvud. Där nedom dåna
Stampeströms-fallet och de trenne Helvetes-fallen med
en häftig strömhvirfvel nedom sig, samt slutligen den så
kallade Flottbärgsströmmen.

Huru det kokar, huru det brusar hela denna väg,
som intager en längd af 2,500 alnar af Götaälf! Hvit,
som skummande champanj-vin, hvälfver sig vågen kring
de täcka, löfprydda holmarne. Ingen mänsklig fot har
beträdt deras strand; obesökta, okända äro dessa öar,
hvilka dock endast några famnar äro skilda från den be-
bodda stranden. Där dofta blommorna i fred och fåg-
larne sjunga där ostörda i björkens knoppande grenar.

Blicken var länge fäst på Trollhättan. Redan från
sekler tillbaka hade den plan uppstått att genom en ka-
nalanläggning vid sidan af dessa fall, om hvilka vi of-
vanför talat och hvilkas sänkning utgör icke mindre än
112 fot, öppna en segelled mellan Västerhafvet och Vä-
nern och sålunda underlätta förbindelsen för de provin-
ser, som ligga omkring denna sjö.

År 1747 började man utföra den snillrike Polhems
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förslag till en kanal, men först år 1800 gick det första
fartyget utför den nya kanalen.

Denna kanal har icke, som Polhems tillämnade, vå-
gat trotsa Trollhättefallen, utan han undviker dem. Ar-
betet, om än i själfva sin tanke icke så djärft, är dock
till sitt utförande ganska storartadt. Hårda granitbärget
har här under långa sträckor måst öppna sig, för att
gifva rum åt vattnet och skeppen. Kanalen1 börjar vid
den s. k. Kafledammen och följer sedan strömmens
vänstra strand, från hvilken han under sitt framskridande
skiljer sig alt mer och mer, till dess han hunnit en liten
insjö, Åkers sjö, uti hvilken han utvidgar sig. Från denna
insjö sänker han sig medels fem slussar med innalles 112
fots djup utför det genomsprängda Äkersbärg. Det är
denna del af Trollhättan, som ådrager sig alla resandes
största beundran. Det är likasom en lodrät trappa ge-
nom hela bärget och man skyggar nästan tillbaka vid
tanken, att man skall nedför densamma. Sedan man läm-
nat dessa slussar bakom sig, har man närmare älfven, där
hon börjar blifva segelbar, ännu trenne andra. Kanalen
har härunder med själfva älfven bildat af det mellanlig-
gande landet ett delta *). Därinom står ännu Polhems
ofullbordade sluss, nu endast märkvärdig såsom ursprun-
get till ett af de vackraste vattenfall, som här finnas.
Det lodrätt nedrusande vattnet uppkastar från slussgraf-
vens botten ett ångande rökmoln, en hvirfvel af skum.
Under största delen af dagen, då himmelen är klar, ser man
där en skön regnbåge, hvars strålande färger utgöra en
lysande motsats mot klippans dysterhet och den mörka
skugga, som höljer djupet.

*) Delta kallas det emellan en flods tvänne utloppsarmar upp-
slammade landet, som vanligtvis har formen af grekiska bokstafven
A (delta).
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Om malmerna i Sverges bärg.

har rykte om sig att vara ett malmrikt land,
och detta utan tvifvel med rätta. Öfveralt förekom-

ma dock icke malmer, utan företrädesvis i granulitiska
bärgarter. Granuliten är en finkornig, ljus stenart (gneis).
I stort taget kan egentligen blott en enda trakt af landet
med fullt skäl kallas malmrik, den trakt nämligen, som i
forna tider välförtjänt bar namnet „Järnbäraland" och nu
motsvarar norra delen af Örebro län samt angränsande
trakter. Sverges förnämsta malmer äro järnmalmerna.
De äro af tvänne väsentligt olika slag, bärgmalmer, hvilka
finnas i de fasta bärgen och måste sprängas eller brytas
ur dem, samt sjö- eller myrmalmer, hvilka ligga i form
af sand eller grus på bottnen af många sjöar och myrar,
hvarifrån de kunna upphämtas med skoflar eller skrapor.
Bärgmalmerna äro de vida viktigare, och vi skola på
detta ställe blott fästa oss vid dem. De äro af tvänne
något olika arter; den ena kallas magnetisk järnmalm el-
ler svartmalm, den andra järnglans eller blodstensmalm.
Detta sistnämda uttryck härleder sig däraf att den svart-
blåa järnglansen pulveriserad lämnar ett brunt- eller blod-
rödt stoft. Svartmalmen är magnetisk. Af denna egen-
skap begagnar man sig när man vill uppleta den. Man
går då öfver den trakt, som skall undersökas, med en
s. k. grufkompass i handen och när denna pekar nedåt,
har man anledning att förmoda närvaran af järn under
jordytan. Malmmassorna hafva vanligen skapnad af lins-
formiga körtlar, stundom korta och tjocka, stundom åter
långt utdragna. Oftast förekomma de i klunga och hvarje
sådan grupp af malmförekomster plägar man uppfatta
såsom tillsammans bildande ett „malmfält". Följande
malmfält äro bland de viktigaste nämligen Persbärgfäl-
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tet i Värmland, Norbärgsfältet i Vesterås län och grufvorna
kring staden Nora. I norra Upland ligga Dannemora
världsberömda grufvor. Malmen är här ren svartmalm.
Under 300 år har man här brutit malm och grufbottnen
har därunder sänkts ungf. 525 fot under markens yta,
men ännu synes malmkörteln ej nämvärdt förminskad.

Inom hela södra Sverge finnes endast en enda be-
tydligare järnmalmförekomst nämligen Tabärg, söder om
Jönköping. Tabärg är i ordets bokstafligaste bemärkelse
ett „malmbärg". Hela dess väldiga massa, som höjer sig
omkring 400 fot öfver den kringliggande marken samt
har en längd af 3,200 och bredd af 1,600 fot, består af
järnmalm. Tabärgsmalmen har dock icke särdeles stor
användning, emedan den är svårsmält och dess järnhalt
blott uppgår till 32 %, då däremot goda järnmalmer in-
nehålla från 50 till 65 % järn.

Norrland är i allmänhet malmfattigt och på grund af
malmens nästan oåtkomliga läge och dess betydliga fos-
forhalt, som gör järnet skört, hafva de norrbottniska
malmbärgen ännu föga bearbetats. De viktigaste äro Gel-
livare i närheten af Luleås källa och Kirunavare mellan
Kalix- och Torne-älfvar.

Näst järnmalmerna äro kopparmalmerna de för Sverge
viktigaste. Främst nämna vi af dem kopparkis, ett till
färgen grönaktigt, mässinggult mineral, som består af kop-
par, järn och svafvel. Dess kopparhalt är ungf. 35 %.

Falu grufva är den mest betydande. Den har brutits på
en stor malmklump, till formen liknande en upp- och
nedvänd sockertopp. Dess spets befans ligga mer än 1,000
fot under markens yta. Af årliga malmfångsten i landets
koppargrufvor lämnas % af Falu grufva ensam.

Så kallade silfvergrufvor hafva under olika tider
brutits på 'flere ställen inom landet, men i de flesta fall
har icke egentlig silfvermalm erhållits, utan silfverhaltig
blymalm s. k. blyglans. Den består af bly och svafvel,

5
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är lös och färgar af sig likt blyerts. Af alla svenska silf-
vergrufvor bearbetas blott en i närheten af staden Sala.
Den silfverhaltiga blyglansen, som innehåller omkring 1 %

siifver och 86 °/o bly, ligger där uti en stor kalkstens-
massa. Grufvan är öfver 1,000 fot djup.

Af öfriga grufvor, som förekomma i landet, nämna
vi Ämmebärgs zinkgrufvefält invid Vätterns nordligaste
ända samt Klefva nickelgrufva i Jönköpings län. Bland-
ningen af koppar och nickel är bekant under namn af
„nysilfver". Nära besläktad med nickel är metallen ko-
bolt, hvars värde beror af den blåa färg man af den kan
framställa. Söder om Nyköping finnes en koboltgrufva.
Äfven svafvelkis, brynsten och grafit (blyerts) förekomma
något i Sverge.

Sverges finnmar.ker.

Språkgränsen mellan svenskar och finnar sammanfaller
ej med Sverges och Finlands n. v. politiska gräns.

Den förra går något västligare och är ganska skarp. I
dessa trakter finnes ej såsom i Nyland och Österbotten nå-
gon landremsa, inom hvilken båda språken träffas blan-
dade, utan finskan börjar vid kusten tvärt mellan gäst-
gifvaregårdarna Sangits och Säivits, så att Neder-Kalix
är den sista svenska socken och Neder-Torne den första
finska. Härifrån fortsattes finskt språk och finsk befolk-
ning uppåt Torneälf till Kengis bruk och vidare inåt lan-
det till Jukkasjärvi. Utom denna finnmark gifves det i
Sverge åtskilliga andra, men mellan dem och den of-
van nämda i Norrbotten, är ett mellanrum af minst 50
mils bredd. De bilda från Värmland till Medelpad en
styckevis afbruten kedja, som väl aldrig varit tätt sluten.
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1 allmänhet gäller, att slättbygderna och de större älfda-
larna äro upptagna af svenskar, men hvarhälst man inom
ifrågavarande landsträcka djupare intränger i den ur-
gamla skogens gömslen, stöter man öfveralt på finnar el-
ler spår af finnar. Falu grufva, hvars anor uppstiga bort-
om år 1347, skall enligt sägen blifvit upptakt af en finne
vid namn Kåre, eller egentligen af hans bock (på finska
kauris), som nedsmord med röd jord kommit hem från
betet. Historieforskare antaga att finnarne på 1500- och
1000-talen inkommit till landet såsom kolonister.

Vid efterspanande af finsk befolkning i Sverge är en
omständighet att väl ihågkomma. Ehuru de båda folk-
slagen, svenskar och finnar, föga blandas, komma de alt
mera i beröring. Den svenska befolkningen tränger dju-
pare in i skogarna, järnbruk anläggas, nya landsvägar
öppnas o. s. v. Detta alt bidrager till att finnarne lära
svenska, ja, att de i tidernas längd glömma sitt eget mo-
dersmål. Man har altså att skilja mellan näjder, där fin-
ska ännu mer eller mindre talas och näjder, där befolk-
ningen till större delen är af finsk härkomst, ehuru det
gamla språket är glömdt. Vi uppehålla oss här främst
vid den af Sverges finnmarker, där språk och seder bäst
bibehållit sig; det är landssträckan från Klarälfven väster-
ut till riksgränsen. Anser man såsom bevisadt att fin-
narna i Värmland blifvit genom öfverhetens försorg hit
öfverflyttade från sin hemort, så måste man väl antaga,
att de småningom utbredt sig och öfverskridit gränsen
mot Norge, obemärkta eller med likgiltighet sedda af
myndigheterna, som väl föga bekymrade sig om dessa
ödemarker. Landets beskaffenhet lägger inga hinder i
vägen; den skyhöga fjällryggen Kölen, som i en del bök-
ker alt ännu fortfar att här framstryka, är på ort och
ställe omöjligt att få rätt på. Gränstrakten är en skogs-
bygd med måttliga höjder och stundom utan några höj-
der als.
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Huru långt finnarne fordom utbredt sig mot söder,
är svårt att bestämma. Ehuru i Mangskogs socken nu-
mera talas svenska, finner man flerstädes prof af finska
byggnadssättet med ugn i stället för spisel. Fönster fat-
tas stundom och då nöjer man sig med gluggar i väggar
och tak för att utsläppa röken. Den största delen häraf
går dock icke ut, hvadan hela stugan är grymmeligen
nedsvärtad, och man kan igenkänna en finne redan på
lukten. Rökstugan benämnes af svenskarne pörte af det
finska ordet pirtti. Den kvafva luften i pörtet uppfylles
sommartiden af miljarder flugor; äfven på andra besvär-
liga insekter är ingen brist. Norr om 60:de 'breddgraden
talas ännu finska i åtskilliga trakter. De flesta fullvuxna
karlar kunna dock, ehuru med stark brytning nödtorftigt
uttrycka sig på svenska. Om en ung bonde sades: „den
mannen har ända till sitt nittonde år varit finne, d. v. s.
han började då först att lära sig svenska. En vallgosse
talade svenska. med mig, men finska med sina getter.
Mestadels förstå barnen samt till och med fullvuxna kvin-
nor blott sitt modersmål.

I början af 1850:talet lefde i Gräsmark socken ännu
minnet af en ung man från Finland, som, åtföljd af två
stora hundar, hade genomströfvat dessa ödemarker. Van-
draren hette Karl Axel Gottlund, var från Savolaks och
vid denna tid inskrifven såsom „studerande vid finska
nationen i Upsala". Under åren 1817 och 1821 var han
nitiskt sysselsatt att nästan i hvarje vrå af Värmland och
Dalarne med flere landskap uppleta sina stamförvandter,
uppfriska deras slocknande nationalitet genom utdelning
af finska biblar, tidningar och visböcker, afhöra och an-
teckna deras bekymmer och klagomål samt söka för-
hjälpa dem till rätt. Han uppsatte för ändamålet en bö-
neskrift till prästerskapet och uppvaktade, åtföljd af
deras ombud, då regerande konungen Karl 14 Johan.
Ehuru vid 1823 års riksdag hans landsman biskop Frän-
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zén förordade böneskriften, vakte den på annat håll myk-
ken ond blod och missnöje. En undersökning af förhål-
landena på orten blef följden och senare inrättades kapell-
församlingarna Bogen, Lekvattnet, Norra och Södra Finn-
skoga, men dessa hafva tvärt emot Gottlunds hufvudsyfte
bidragit till orternas försvenskande.

En annan af Sverges finnmarker omfattar skogsbyg-
den mellan Klarälfven och Dalälfven utan att dock nå-
gonstädes nå ända ut till dessa älfvar. Isynnerhet är
detta fallet i Dalarne. Det är bekant, huru dalkarlarne
klibba fast vid sin älf som egypterna vid Nilen. Längs
älfven följer by på by med få afbrott. Till höger och
vänster är en ödemark af ett par mils bredd, beströdd
med fäbodar, bortom denna trakt vidtaga i sydväst fin-
narnes landamären. Befolkningen talar numera nästan ute-
slutande svenska. Mellan dalkarlar och finnar råder i
många fall en märkbar olikhet och underligt nog, man
känner sig hos de försvenskade finnarne mera hemma-
stadd än hos dalkarlarne. Dessa sista kan man kalla
värkliga nomader. De äro ständigt i rörelse vare sig mel-
lan fäbodarna öch „socknen" eller ock vandra de ut till
andra landskap och andra länder. Hvar och en vet, huru
ihärdigt dalkarlarne hålla fast vid förfädernas kläde-
dräkt och seder. Vid hvarje steg hör man hos dem in-
vändningen: „det brukas ej här i orten". Nutidens finnar
stå oss närmare. De bära vanlig bondkläsel, ej socken-
kostymer; de stanna året om i sina hem, bruka jorden
nitiskt och hafva inga fäbodar. När de en gång lärt sig
svenska, förstår man nästan bättre deras tal än dalkar-
larnes fornjoterska landsmål. Äfven förhäfva de sig ej
öfver andra människor, hvaremot dalkarlen stolt blickar
ned på hvarje „slims".

Invånarne i denna finnmark påstås härstamma från
Tavastland. De inflyttade på hertig Karls föranstaltande
och erhöllo till en början skattefrihet. Men, så snart
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grufarbete började idkas i de förut ödsliga trakterna, ville
man att finnarne skulle förse dessa anläggningar med kol
och förrätta körslor. Äfven försökte man af omtanke föl-
skogen afhålla dem från svedjande och belade brott här-
emot med plikt. Antagligen torde de nya betämningarna
ej hafva blifvit hörsammade, ty uti en förordning af år
1682 heter det: „Om de icke lära sig svenska, vele Vi
merbemälte skogsfinnar alldeles ifrån then landsorten (ef-
ter the thessutom ther onyttige äro) hafva förviste, efter
som Vi ock härmed påbjude, att the på sådant fall sig
hädan och till Finland, tädan de komne äro, mage förfo-
ga". Afsikten med detta lagbud var att befrämja kristen-
domsundervisningen bland finnarne. Denna och dylika
förordningar anses emellertid hafva föranledt en stor del
af finnarne att söka sig en ny fristad inom norska gränsen.
— I Sverge uppskattas för närvarande finnarne till ungf.
15,000.

Stockholm.

S verges hufvudstad, Stockholm, är belägen vid Mäla-
rens utlopp i Östersjön. Staden består af tre hufvud-

delar: den gamla staden, de norra stadsdelarna och Sö-
dermalm.

Ä ömse sidor om en stor ö, öfver hvilken gränsen
mellan Upland och Södermanland framgår, banar sig Mä-
larens vatten genom Norr- och Söderström ut till hafvet.
På denna ö är den gamla staden bygd. Vid dess norra
sida ligger på en höjd det kungliga slottet,, ståtligt ge-
nom läge, storlek och vackra proportioner. Slottets fram-
sida är vänd mot norr och vetter ut åt Norrströms bru-
sande vågor. En präktig stenbro, kallad Norrbro, leder
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öfver strömmen till en stor öppen plats, prydd med en
ryttarstaty; det är Gustaf Adolfs torg, som jämte kring-
liggande trakt är Stockholms prydligaste del. Sydväst
om slottet står stadens förnämsta kyrka, Storkyrkan, och
strax bredvid, trångt omslutet af gammaldags byggnader,
ligger Stortorget, som eger en sorglig ryktbarhet genom
Stockholms blodbad. Den gamla staden är tätt bebygd
med smala höga hus, skilda af krokiga, mörka och del-
vis öfverbygda gränder, som löpa ned mot sjön. Strän-
derna äro, rundtorn hela ön, försedda med stenkajer. Den
östra stranden, som sköljes af saltsjöns vågor, kallas
Skeppsbron. Den är en präktig hamnplats och företer
vissa tider af året en mycket liflig anblick. Äfven den
västra sidan af ön framställer ett rörligt lif med sina ut-
med kajen liggande stora salutorg, där alt, som hör till
kroppens uppehälle, i riklig mängd utbjudes. — Från
Riddarhustorget med Gustaf Vasas staty, leder en bro öf-
ver till Riddarholmen, en mindre ö, där riksdagshuset och
de flesta af rikets ämbetsvärk äro förlagda. Midt på
denna ö reser sig Riddarholmskyrkan med sitt 302 fot
höga järntorn. Numera användes kyrkan endast som be-
grafningsplats för konungahuset. Blågula fanor hänga
orörliga och tunga ned från taket, minnen från ärofulla
strider och segrar äro där samlade, och djupt under de
mörka hvalfven hvilar stoftet af män och kvinnor, hvil-
kas namn äro välbekanta för alla svenskar och finnar.

Från den gamla staden leda trenne broar öfver till
de norra stadsdelarna. Dessa äro belägna dels på öar
och dels på det upländska fastlandet. Den västligaste
stadsdelen är Kungsholmen, som bildar en ö för sig. Där
finnes en mängd sjukvårds- och medicinska undervis-
nings-anstalter. Denna del af Stockholm betecknas i öf-
rigt af en mängd höga skorstenar, som med sin tunga
rök och sina regelbundet ljudande ånghvisslor nogsamt
gifva till känna, att Kungsholmen är en fabriksplats.
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Utmed Klara-sjö och Karlbärgskanalen, som skiljer
Kungsholmen från Norrmalm, stryker järnvägen fram, tils
den stannar vid den stora Centralstationen på Norrmalm.
Framför stationshuset utbreder sig ett torg, som till de
resandes bekvämlighet rikligen är försedt med vagnar och
omnibusar. Med vissa mellantider ringer klockan friskt
och gladt från den förbiilande spårvagnen. På andra si-
dan torget ligger Centraltryckeriet och Hotel W. 6, båda
storslagna byggnader. Öfver dessa hus ser man en smärt
röd tornspira höja sig mot skyn, och genom en kort, smal
gata skymta några gröna trän fram: det är Sankta Kla-
ras kyrka och lummiga kyrkogård. — Norrmalm är till
största delen bygd på den så kallade Brunkebärgsåsen,
som sträcker sig i norr och söder. Jämsides med den-
samma löpa de båda förnämsta gatorna i denna välbygda
stadsdel, Drottninggatan och Regeringsgatan, som båda
utgå från Gustaf Adolfs torg. På östra sidan om Brun-
kebärg ligger Sankt Jakobs kyrka vid sidan af de tvänne
torg, som med ett gemensamt namn kallas Kungsträgår-
den. Dessa torg utgöra sommar och vinter en lek- och
tummelplats för de rikes barn, och i deras alléer röra sig
vid middagstiden, när „ paraden"går fram, långa rader af
lustvandrare.

Vid Drottninggatan ligger den ena butiken efter den
andra, på nedra botten, i första, ja till och med i andra
våningen af husen. Där råder den lifligaste trafik hela
dagen igenom, icke minst om kvällarna, då gatorna er-
hålla förstärkt upplysning genom det präktiga skenet från
butikfönsterna. — Mot norr blir Norrmalm mycket bak-
kig; där uppe på höjderna har under ett par år upp-
bygts en hel ny stadsdel, Vasastaden. På högsta höjden
ligger Stockholms observatorium, från hvilket man har
utsikt öfver nästan hela staden.

Ä andra sidan om det delvis djupa sänket öster om
Norrmalm höjer sig marken terassvis. På en af ferasserna
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ligger en mycket stor och mycket väl hållen park, for-
dom kallad Humlegården nu Linné-parken. Där reser sig
ur gröna gräsmattor Riksbiblioteket och där står Linnés
ännu bronsgula bild bland doftande blomster och sekel-
gamla lindar. Norr om Linné-parken har ytterligare en
ny stadsdel uppvuxit, Villastaden, så kallad för sina
små, oändligt tilltalande bostäder i villastil, med spetsiga
tak, verandor, terasser och blomstergårdar. Alldeles vid
denna stadsdels slut står Djurgårdsskogen hög och mörk.
Än längre i öster utbreder sig Östermalm, det gamla La-
dugårdslandet, till väsentlig del nybygdt med breda gator
och höga tämligen likformiga hus.

Från det norra fastlandet utskjuta åt söder Blasie-
holmen; på dess strand ligga en rad af ståtliga bygg-
nader, som alla vetta åt Norrström och åt slottet; de
förnämsta af dessa äro Grandhötel och Nationalmuseum.
Medels en bro kommer man till Skeppsholmen, där en del
af rikets krigsflotta har sin station, och därefter till Ka-
stellholmen. Dessa små vackra öar äro ganska bärgiga
och träbevuxna. Från den sistnämda har man utsikt
öfver Södermalm.

Södermalm är bygd på en från Södermanland ut-
skjutande halfö, och skiljes från staden genom Söder-
ström. Genom detta sund, går den egentliga farleden
mellan Östersjön och Mälaren. Hela Södermalm ligger
på en ansenlig höjd. Från sjön höjer sig marken hastigt
uppför. Husen torna sig upp bakom hvarandra, och upp-
för de branta backarna har man mångenstädes måst bygga
trappor. För att underlätta uppstigandet finnas nu tvänne
hissar, som flitigt begagnas.

Södermalm är nästan uteslutande bebodt af fattigt
folk. Små låga stenhus och trähus omväxla med hvar-
andra, gatorna äro krokiga och illa stenlagda. Om man
genom en rad af sådana gator begifver sig så långt åt
öster som möjligt, kommer man sent omsider till en stor
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enskild trägård på ..branterna, som slutta ned mot salt-
sjön. Mellan' de lummiga träna ser man åtskilliga stora
byggnader, som tjäna till sjukhus, hem för fattiga barn
m. m. Det är Diakoniss-anstalten. På en höjd ligger den
lilla tillhörande kyrkan, Diakoniss-kapellet, fint utan och
innan. Från denna punkt har man den härligaste utsikt
öfver „staden mellan de dubbla sjöar".

Det fördelaktiga läget har gjort Stockholm till hvad
det nu är, Sverges hufvudstad med alt hvad därtill hö-
rer. Stockholm är näst Göteborg Sverges förnämsta han-
delsstad, drifver betydliga affärer med de norrländska stä-
derna och med utrikes orter samt är medelpunkt för Må-
lår-landskapens handel. Det har också en ganska stor
industri.

På grund af den tilltagande benägenheten hos vår
tids människor att bo i städerna, har Stockholm under de
senaste åren ökat sin folkmängd med 10,000 om året och
eger nu omkring 215,000 invånare. Byggnaderna hafva
ett mycket växlande utseende. Bredvid ett fyra våningar
högt stenhus, med pelare, torn och altaner, ser man ett
litet envånings trähus med gröna luckor för fönsterna.
Midt öfver gatan ligger kanske ett hus i 1500-talets stil,
med gafveln vänd utåt, tornutbyggnader i hörnen, den
röda rappningen försedd med allehanda slags prydnader
och vapen öfver porten. Stundom händer, att mellan ett
par hus skymtar fram en väderkvarn, som blifvit lämnad
kvar på sin ensliga kulle och hvars slaknade vingar säl-
lan sättas i rörelse af hufvudstadens kvafva luft. Till
omväxlingen bidrager högeligen den stora mängden af
torg, parker och öppna platser. Det mest egendomliga för
staden är likväl rikdomen på vattendrag, som mellan de
många holmarne med deras rymliga kajer och breda
broar bilda blåa saltsjövikar och Mälar-fjärdar, hvart ögat
vill skåda. Dessa är det förnämligast, som göra Stock-
holm till den fagra, härliga stad, som det i hela Europa,
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ja, öfver hela den bildade världen har rykte om sig att
vara.

Stockholmaren är känd för sin liflighet och raskhet.
På gatorna och i butikerna råder alltid stor rörelse och
alla tyckas hafva brådtom. Ett gladt drag hvilar öfver
de flesta ansikten, och gladt hälsar man på hvarandra.
Stockholmaren har sinne och deltagande för allting, en
egenskap som är mycket nära släkt med nyfikenheten.
Teater och opera äro flitigt besökta, likaså alla slags of-
fentliga samlingar och utställningar. Skall någon af ko-
nungahusets medlemmar lämna staden, om också blott för
några dagar, eller väntas han eller hon hem igen, lockas
alltid en stor skara skådelystna människor till stationen.
Under den blida årstiden samla sig stockholmarena gärna
i de stora parkerna, där de många timmar röra sig fram
och tillbaka, lyssnande till musiken från de präktigt upp-
lysta kaféerna. Om sommaren flyttar den förmögnare
klassen bort från staden till sina trefliga landställen i
Stockholms natursköna omgifningar. De kvarstannande
göra alt emellanåt till lands och sjös små utflykter till
skärgårdens klippiga stränder eller till de fagra, ljusa
Mälaröarna. De besöka också gärna och ofta den norr
om staden liggande Nya kyrkogården, en fridfullt grön-
skande stad för de döda. Men den ort, där lustresande
och naturvänner mest älska att tillbringa sina lediga tim-
mar, är Djurgården. Denna ö är medels en bro förenad
med Östermalm. Den västra delen af ön, som är tätt be-
bygd med hus, kallas Djurgårdsstaden. Äterstoden är
en enda stor naturlig park. Genom små leende slätter
och öfver löfklädda höjder korsa vägar och gångstigar
hvarandra och slingra sig i alla riktningar till de många
landtliga förlustelseställena och de täcka sommarbonin-
garna. Ensliga, romantiska promenader med många här-
liga och omväxlande utsikter, vattendrag, klippblock och
gamla ståtliga ekar bilda tillsammans ett helt, som bär
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prägeln af äkta svensk natur. Hufvudstadens öfriga om-
gifningar täfla i skönhet med Djurgården. Det är de
kringliggande näjderna, som förläna staden ett utomor-
dentligt behag. Under beundran kallar utlänningen Stock-
holm „Nordens Neapel"; men svensken älskar att gifva
staden det stolta namnet „Mälardrottningen".

Norge.

'iLVonungariket Norge, som intager den norra och västra
delen af den skandinaviska halfön, genomlöpes af

en väldig bärgmassa, som följer västkusten åt och mot
sydost småningom sänker sig inåt Sverge. Endast delvis
har Kölen formen af en värkligt sammanhängande kedja;
i allmänhet utvidgar den sig till vidsträkta fjällmarker,
hvilka genom dalar och fjordar äro söndrade i större och
mindre grupper. Dess högsta toppar äro Sulitelma och
Syltopparna. Trakten väster om Kölen har ett vildt
och ödsligt utseende. Härtill bidraga i sin mån de i
Norge ofta förekommande bärgs- och snöskreden, som an-
ställa stora förödelser. Ligga människoboningar och od-
lade fält i deras väg, blifva de inom några ögonblick för
alltid begrafna.

Från Kölens södra del sträcker sig mot sydväst det
väldiga Dovre, som förgrenar sig ut öfver ett vidsträkt
område. Norr om Sognefjord utbreder sig det europeiska
fastlandets största snöfält, Jostedalsbräen, på ett område
af 16 geografiska kvadratmil. Den norska bärgmassans
sydligaste delar, som upptaga västra delen af landet, bära
det gemensamma namnet Langfjeldene. Deras högsta
del kallas Jotunfjeldene (Jättefjällen), de bestå af mer
än 100 högresta bärgspetsar, åtskilda af djupa dalar.
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I denna vilda fjälltrakt — som dock för sin naturskön-
het årligen besökes af hundratals resande — höjer sig
Stora Galhöpiggen, Norges högsta bärg (8,200 fot).
Östra delen af landet har ett helt annat utseende än trak-
terna norr och väster om fjällen. Bärgen uppträda här
såsom skogbeklädda åsar, dalarna äro öppnare och ut-
breda sig stundom till slätter, älfvarna rinna lugnare
fram och hela naturen bär en vänligare prägel.

Den norska kusten består nästan uteslutande af större
och mindre klippor mellan hvilka fjordarne bryta in.
Fjällnaturen är således redan invid vattenbrynet förher-
skande och detsamma gäller äfven de tusenden af öar och
holmar, som i långa led följa kustens böjning åt. De
flesta äro ej stora, men ändå väl befolkade till följd af
sin närhet till fiskeplatserna. Detta gäller särskildt de in-
vid Västfjorden belägna Lofotenöarna. På Magerö
reser sig landets nordligaste udde Nordkap 950 fot öf-
ver Ishafvets yta.

Norges fjordar äro anmärkningsvärda så väl genom
sitt stora antal som sin egendomliga form; bredden är
vanligen ringa i förhållande till längden, hvarför de flesta
kunna betraktas som trånga, djupa remnor i bärgmassan.
Inåt landet fördela de sig i många större och smärre ar-
mar. En sådan fjord får därför tycke af ett trä med
sina grenar. Den viktigaste af alla är den stora Kristi-
aniafjorden, som omgifves af landets fruktbaraste trak-
ter. Norr om Stavanger fjord intränger på västkusten
den 22 mil långa, men endast en half mil breda Sogne-
fjorden. Dess mynning är grund; längre inåt finnas
ställen där bottnen ligger på 600 famnars djup under
ytan. Vid fjordens innersta del stå bärgen å Ömse sidor
så nära hvarandra, att aldrig en solstråle kan finna väg
till dalsänkningen dem emellan. Af öfriga hafsvikar nämna
vi endast den stora bukten utanför Trondhjem samt Al-
ten- och Varangerfjord längst uppe i nordost.
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Till 1jordarne utfalla många älfvar. De uppstå högt
uppe bland fjällen som brusande små bäckar, utvidga sig
i dalklyftorna till långsträkta alpsjöar och söka sig som
strida strömmar väg mellan klipporna ut till hafvet. Vat-

Rjukanfors.

tenmängden är störst om våren, då snön smultit på bär-
gen, och om hösten då ymnigt regn fallit. Till följd af
landets naturbeskaffenhet äro älfvarna föga segelbara;
endast vintertid kunna de gagna samfärdseln. Om som-
maren begagnas de som flötleder för timmer. Skandina-
viens största älf är Glömmen, hvilken i sydlig riktning
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genomströmmar Österdalen; den böjer sedan åt väster
och upptager Vormen från Norges största insjö Mjösen,
samt utfaller genom tvänne mynningar i en vik af Ska-
gerak. I den östra af dessa störtar vattnet utför den 67
fot höga Sarpfors, som drifver många fabrik. Betyd-
ligt kortare är Glommen, men äfven mycket viktig såsom
flötled är Dramsälfven, hvilken utfaller i en lika be-
nämd fjord. I ett litet strömdrag Månälfven, som ut-
flyter i Tinsjön, finnes ett af världens högsta vattenfall
den 780 fot höga Rjukan (Rökforsen). När vattnet ut-
för den branta fjällväggen dånande störtar ned, förvand-
las det i snöhvitt skum och ur djupet höja sig mäktiga
moln af vattenångor; blicken af fallet är storartad.

Detta bärgland bebos af ett kraftigt, begåfvadt folk
med sinne för praktiska värf. Landets natur och ett kallt
klimat lägga stora hinder i vägen för jordbruk, men icke
dess mindre finner hälften af befolkningen sin utkomst
på detta sätt. De bäst upparbetade trakterna äro Kri-
stianiafjordens omgifningar, Hedemarken och Ringerike,
där hafre, korn, råg och hvete allmänt odlas. Skördarna
svara dock ej emot landets behof, hvarför tusental tunnor
säd inhämtas från Ryssland och Danmark. Största delen
eller dryga (J/io af jorden brukas af frie bönder. Herrgår-
dar, hvilka ymnigt förekomma i många andra länder, äro
här ytterst sällsynta. Fordom egde kyrkan stora gods,
men äfven dessa hafva under tidernas lopp öfvergått i
böndernas ego. Såsom egendomligheter för Norges jord-
förhållanden förtjänar framhållas den s. k. o delsrätten.
Enligt denna kan en medlem af en familj, i hvars ego en
jordlott funnits mer än 20 år, efter skedd värdering åter-
köpa denna inom tre år efter till främmande man skedd
försäljning. På grund af åsädesrätten får närmaste
arfvinge till en gård tillösa sig samarfvas delar efter en
billig uppskattning af värdet.

Boskapsskötseln är ännu allmännare än jordbruket,
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emedan den kan bedrifvas mångenstädes, där säden ej
mognar, således äfven i högt belägna fjälltrakter. På
bärgens afsatser finnas ypperliga betesplatser och dit upp
till „sätern" drifves boskapen midsommartiden. Hvarje
gård har sin säter, i sydliga delen af landet ofta på flere
mils afstånd från hemmet. Under vistelsen där uppe, hvil-
ken fortgår in på september, tillvärka jäntorna en mängd
ostar och smör, som på hästryggen hemforslas. I afseende
å mejeriprodukternas godhet står dock Norge ej särdeles
högt. På västkusten, där snön oftast ligger endast några
dagar, gå kreaturen, främst får och getter, hela året om
ute. I de skogrika trakterna kring Trondhjem, Mjösen
och Kristiania lämnar skogsafvärkningen icke ringa in-
komster. Hygget försiggår under hösten; med vinterfö-
ret släpas timret fram till stränderna af älfvarna, och ef-
ter några månader bär vårflödet det ned till sågarna vid
kusten. Här inlastas stora massor bjälk, stock, spiror,
plankor och bräder för att utskeppas till England, Tysk-
land, Holland m. fl. länder. Värdet häraf uppskattas till
inemot 60 milj. mark årligen. — De norska skogarna
hafva ända till senaste tider varit föremål för svår miss-
hushållning. Mångenstädes har man kalhuggit vida trak-
ter, slösat med stock och bränsle samt låtit får och getter
förstöra ungskogen. Detta är sålunda ett varnande exem-
pel för andra länder, där folket tror, att dess skogars rik-
dom är outtömlig.

Fisket utgjorde under äldre tider Norges viktigaste
näringsfång, hvarför äfven kusttrakterna då voro de mäk-
tigaste och förmögnaste. Senare hafva visst andra för-
värfskällor, såsom sjöfart och industri gått upp vid sidan
af fisket, men ännu kan dettabetraktas såsom en af landets
hufvudnäringar, emedan det lämnar kustboarne deras vik-
tigaste föda och inkomst.
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Från lifvet vid Ishafskusten.

jSk/å man hör Ishafvet nämnas, gör man sig vanligen
den föreställningen, att det är ett köldens och mörk-

rets rike, att dess kuster äro så godt som obebodda och
att de människor, hvilkas lott det blifvit att där bygga
och bo, föra en beklagansvärd tillvara. Med afseende å
det arktiska Norges och Kola halföns kuster är denna
åsikt emellertid fullkomligt oriktig. Utom det att den
bofasta befolkningen där är ganska talrik, försiggår hvarje
år såväl i Norge som i det nordliga Finland och Ryssland
en värklig folkvandring dit upp och tillbaka igen. Det
gemensamma målet för dessa vandringar äro de rika
fiskeplatserna längs Ishafvets kuster, från Lofoten i Norge
till Svjätoi nos på nordöstra kusten af Kola halfön. Un-
der det att t. ex. i norra delen af vårt land skörden ofta
slår fel, så gifver hafvet af sina outtömliga skatter den
driftige mannen en säker, ja ofta riklig utkomst.

I norra Finland börjar flyttningen med årets tvänne
första månader; deltagarne däri färdas antingen med re-
nar eller på skidor. En del af folkströmmen begifver sig
till Kantalaks köping vid Hvita hafvet och därifrån öfver
Imandra sjö till Kola. En annan del färdas öfver Enare
till Varangerfjord och en tredje grupp, den minsta, öfver
Kittilä till Alten i Norge. De sprida sig sedan längs ku-
sterna af Varangerfjord äfvensom längs kusterna af den
s. k. Fiskarhalfön väster om Kola; trakten öster härom
besökes så godt som uteslutande af ryssar. Inom detta
stora område finnas en mängd fisklägen, af hvilka en del
om hösten öfvergifvas, andra åter hysa en bofast befolk-
ning, som flerstädes bildat stora byar. Sålunda bebos
Pummanki by på Fiskarhalfön af omkring 200 personer,
uteslutande finnar. I så godt som hvarje mera betydande

6
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fiskläge finnes en eller flere köpmän, hvilka förse fiska-
rena med deras förnödenheter och köpa deras fisk.

Det viktigaste af alla fiskslag som fångas är den
vanliga torsken, värderad både för köttets och lefverns
skull. Af öfriga arter förtjäna omnämnas den till torsk-
släktet hörande koljan och sejen, vidare hälgeflundran,
som når en längd af 5 fot, ungefär lika stor bredd och
en vikt af 5—6 L%, den vanliga flundran, sandflundran,
lubben, kungsfisken, hafskatten äfvensom en hajart, hå-
skördingen, som vanligen når en längd af 2 stundom t.
o. m. 5—6 famnar. Den sistnämda arten fångas för lef-
verns skull; af en enda haj kan man få ända till 5
tunnor.

På hafvet, där rasande stormar isynnerhet vissa ti-
der äro vanliga, måste naturligtvis båtarna vara af ut-
märkt beskaffenhet. Vanligen användes norska s. k. fem-
bördingar, hvilka hafva en längd af 7—B famnar och
äro mycket starkt och ändamålsenligt bygda.

Fångstredskapen äro ganska enkla. Den mindre be-
medlade fiskaren använder endast ett s. k. handsnöre,
hvilket, emedan torsken vanligen befinner sig på stort
djup, har en längd af 90 —100 famnar. I dess nedre ända
finnes en 3 skålpunds järnvikt och en tafs med en stor,
kvarterslång krok. De förmögnare fiskarena begagna
åter en långref eller s. k. lina af ofta flere versts längd,
längs hvilka på ett afstånd af en famn äro fästa taf-
sar med krokar. Vid hajfångst måste naturligtvis fångst-
redskapen vara mycket starka. Kroken är |fingerstjock,
tafsen är en järnkätting och refven är ett tjokt tåg.

Efter hemkomsten från fisket begynner man genast
tillgodogöra sig den erhållna fångsten. Först skär man
hufvudet af fisken, därpå uttages innanmätet, lefvern läg-
ges i ett kar och de klufna fiskarna hängas upp, två om
två hopknutna vid stjärten, på långa ungefär en famn
öfver marken anbragta stänger för att torka eller ock in-
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saltas de. Fiskhufvudena torkas äfven för att malas till
benmjöl (fiskguano). Ett fiskläge! erbjuder efter erhållen
fångst en synnerligen liflig anblick. Utom det att man
ser alla, både gamla och unga rastlöst^sysselsatta, infinna
sig otaliga måsfåglar, hvilka under höga skrik och inbör-
des kif söka sin andel i den rikliga fångsten.

Några mil väster om Kolafjorden ligger Arafjord,
på hvars strand man öfverraskas af en samling stora,
välbygda hus, ja, till och med en fabriksskorsten höjer
sig där. Hvilken industri kan väl så här högt i norden
löna sig? En blick på stranden, där lämningar af hvalar
öfveralt stå att finna, ger upplysning om, att man befin-
ner sig vid en station för hvalfångst. För omkring 20 år
sedan uppfann norrmannen Sven Foyn ett nytt sätt att
fånga hval med harpuner, som skötos ur en kanon. Han
erhöll af regeringen rättighet, att under 10 år ensam an-
vända sin uppfinning för hvalfångst vid Finnmarkens ku-
ster. För detta ändamål utrustade han små ångbåtar, som
utsändes för att uppsöka hvalar, och tillgången var den
tiden så riklig, att fångsten under en sommar kunde
uppgå till hundratal. Om man vidare betänker att vär-
det af en större hval kan uppskattas till minst 3000 fin-
ska mark, så förstår man orsaken till att Sven Foyn an-
ses vara Norges rikaste man. Han idkar numera ej hval-
fångst vid Ishafskusten, men andra personer hafva an-
lagt åtskilliga stationer på norskt område och äfven på
ryskt finnes redan två hvarjämte anläggandet af en tredje
är påtänkt. Den naturliga följden af den hänsynslösaför-
följelse, för hvilken hvalarne varit utsatta, är att dessa
djur redan starkt aftagit och man kan med säkerhet
förutspå, att den tid ej är aflägsen, då de alldeles skola
försvinna från dessa trakter.

Något åkerbruk kan naturligtvis här uppe i norden
ej komma i fråga, hvaremot ladugårdsskötseln är ganska
högt utvecklad. I de otaliga fjordar, hvilka sönderskära
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kusten utflyta vanligen älfvar, som äro omgifna af ut-
märkta ängsmarker och äfven på holmarne är vegetatio-
nen ofta öfverraskande frodig. En inkomstkälla för be-
folkningen, som ej häller bör förbises, är den som in-
samlingen af äjderdun och sjöfågelägg erbjuder. En norsk
resande, som besökte en af de s. k. Hanöarna väster om
Fiskarhalfön, lämnar följande lifliga skildring af det rika
fågellifvet därstädes. „Altefter som vi kommo längre upp
på ön," säger han, „och spridde oss, blefvo fågelsvärmarna
i luften större och tätare. Uppskrämda från sina rufve-
och hviloplatser, flögo de ängsliga omkring oss, kastade
sig ned ute på sjön, men kommo strax åter för att se,
om fridsstörarne voro borta. Midt uppe på ön ligger en
liten tjärn. Han var alldeles besådd med flockar af äjdrar
måsar, änder, lom och alfågel, som tyktes högst ogärna
vilja lämna densamma, då de förmodligen begagnade den
som ett gemensamt sommarförlustelseställe. De olika få-
gelarterna hafva hvar sina älsklingsplatser på ön. Må-
sarne kläkte på ljungsträckorna, äjdern mellan säftufvorna,
labben på de högsta topparna. Lunnefågeln hade isyn-
nerhet två platser till sitt uteslutande förfogande, nämli-
gen två sluttningar ned mot hafvet, hvilkas jordlager be-
stod af djup, torr, svart mull, blott obetydligt bevuxen
med kort gräs. Dessa sluttningar voro så fulla af hålor,
som lunnefåglarne gräft in i den lösa mullen för att bilda
sig bon, att den såg ut som ett såll, och när man gick
omkring, kände man oupphörligt att marken gaf efter.
När man gräfde litet i mullen där foten sjönk ned, nådde
man fågelns rygg, boet, eller dess ägg. Här och där stack
en och annan lunnefågel upp sin dumma uppsyn fram ur
ett hål, stirrade ett ögonblick bestört på oss och flög se-
dan klumpigt bort, men kom efter en liten stund med
snabb flykt tillbaka." Vid höstens inbrott draga de sista
fiskarena, som ej äro bosatta vid Ishafskusten hem igen
och så begynner för de kvarblifvande en ledsam tid.



85

Vinterkölden är visserligen icke altför sträng, såsom man
kan finna däraf att hafvet ej fryser, men i slutet af no-
vember upphör solen att visa sig och synes först åter i
slutet af januari. Man må dock ej tro att ens under denna
tid ett djupt mörker råder. Under klara dagar kan man
till och med läsa några timmar utan ljus och under natten
sprider norrskenet sitt trolska skimmer öfver det vida
hafvet och de snöhöljda fjällen.

Lapparne.

(Jb/et folk, som lefver på Lapplands tundror, är beryk-
tadt för det egendomliga lefnadssätt, som det fört

från de aflägsnaste tider. Ehuru lapparne i århundraden
känt sina grannars bildning, deras åkerbruk, industri och
handel, och ehuru de mycket väl veta, hvilka fördelar
detta skänker, fortfara hundradetal bland dem att ströfva
omkring i ödemarken med sina halfvilda renar och skröp-
liga tält. De känna ingen längtan efter vår lott, ty de
hafva från barndomen vant sig att älska det fria lifvet
bland fjällen. Dess mödor och faror utöfva till och med
på oss en stark dragningskraft. Hvem har ej stundom
längtat att frigöra sig från alt tvång och ströfva omkring
i den vilda naturen! Och den, som vuxit upp under .ett
sådant lif, tvinar bort af saknad, om han kommer till
befolkade näjder och öfverhopas med rikdom och bekväm-
ligheter. Så har det gått med några unga lappar, som
blifvit hämtade till Skandinaviens stora städer.

Renarne äro detta folks enda rikdom. Renen gifver
sin egare alt, hvad han behöfver: kläder, mat och dryck.
Renen bär hans tält från den ena lägerplatsen till den
andra, och med renen förspänd för sin släde kan han vin-
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tertiden företaga snabba resor. En rik lapp, som eger
något tusental renar, kan för sitt öfverflöd skaffa sig
lyxartiklar, på hvilka äfven detta folk lärt sig sätta vär-
de. Mot renkött och hudar tillbyter han sig kaffe, socker,
tobak och tyg till kläder eller tält. Och har han ännu
därtill råd att skaffa sig några blanka silfvermynt, gräf-
ver han gärna ned dem på ett säkert ställe, där han kan
finna dem vid behof.

En renhjord är ståtlig att skåda. Äfven då den hvi-
lar, är den alls icke stilla. Det är en ständig rörelse, som
en skog af greniga horn på en böljande sjö. Än lägger
sig ett djur, än stiger ett annat upp, än går en ren och
hälsar på sina vänner i skocken, än pröfva ett par under
lifliga rörelser hornen på lek mot hvarandra, och under
tiden höres ständigt ett knastrande ljud, som när man
häftigt bryter af stickor. . Lapparne tro att detta ljud
kommer från klöfvarne, men de lärde mena, att det kom-
mer från musklerna i benen. När den stunden är inne,
då renkorna skola mjölkas, blir det än mera lif i hjor-
den. En lapp går in i skocken med en lång snara i han-
den. När han fått sikte på den ko, som skall mjölkas,
kastar han snaran med stor skicklighet öfver de andra
djurens ryggar och horn, så att den fäster sig omkring
hornen på den utsedda renen. Denna rycker till och bör-
jar göra motstånd. Alla de andra blifva oroliga, det blir
ett löpande och knakande, som är lustigt att bevittna.
Slutligen lyckas det att binda renkon, och då kommer en
lappkvinna med sin mjölkskopa och mjölkningen försig-
går hastigt. Emedan renkon gifver endast litet mjölk,
måste en stor mängd djur mjölkas för att fylla en kanna.
Renmjölken är fet och tjock, och lapparne bereda af den
en kraftig ost, på hvilken de sätta högt värde.

När man skall åka med ren, spännes denne för slä-
den medels en rem, som fästes vid lokan framme på brö-
stet. Släden har en egendomlig form. Den liknar en



87

båt, tvär i aktern och tillspetsad i fören. Den har inga
medar, men dess nästan flata botten är försedd med en
låg, bred köl. Den fina högtidssläden med sin fastspikade
fotsack af själskinn kallas pulka, och den vanliga res-
släden, som är alldeles öppen, benämnes kerres. Renen
styres med en enda töm, som är fäst om djurets panna
och slänges öfver dragarens rygg till den sida, hvaråt
man önskar vända. Renen är vanligen mycket otålig att
få begifva sig af. Knapt har man hunnit kasta sig i slä-
den, så bär det af i fyrsprång. Är körsvennen ovan,
märker renen det strax, och då kan man råka ut för åt-
skilliga obehagliga äfventyr.

Renarnes förnämsta föda är renlafven, som beklä-
der tundrorna och de nordligaste skogsmarkerna i Lapp-
land med en sammanhängande hvitgrå matta. Denna laf
växer långsamt igen, och då renhjorden dessutom ge-
nom trampning förstör mycket däraf, kan ett ställe icke
länge tjäna till betesmark. Därför måste lappen ständigt
söka upp nya sådana. Om sommarn väljer han hälst
tundrorna, där vinden fördrifver den besvärliga myggen
och där renarne ej plågas af för stark värme. Han slår
då upp sin kåta vid någon bäck i närheten af de öfver-
sta björkdungarne, så att vatten och ved stå honom till
buds. Kåtan är ett tält af säckväf eller segelduk, om
vintern af ylle, uppspändt på stänger, som resas mot
hvarandra i form af en sockertopp. Öfverst lämnas en
öppning för röken och på ena sidan en annan till ingång.
Träder man in i tältet, finner man där vanligen en talrik
skara lefvande varelser, husfadern och värdinnan, barnen,
någon af värdsfolkets gamla föräldrar, tjänstefolk och
hundar, alla sittande eller liggande omkring brasan, som
brinner på några flata stenar i midten af tältet. Öfver
brasan hänger en af sotet svärtad kittel, och på ett hörn
af eldstaden puttrar kaffepannan. Är vädret vackert, kan
kåtan vara rätt behaglig att bo i. En sådan stuga hål-
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les alltid ren, ty smutsen blir kvar på platsen, hvar gång
kåtan flyttas till nytt ställe. Och frisk luft saknas där
aldrig. Men när stormen hviner öfver fjällen eller när
regnet strömmar, då äro kåtans invånare att beklaga.

Hunden, renherdens trogne vän, må vi icke glömma.
Ilsken och närgången förefaller han mot främlingen. När
den långraggiga, spetsörade och spetsnosiga krabaten skäl-
lande rusar emot en, får man ej synnerligt förtroende
för honom. Han ser ut att ega alt för nära släktskap
med vargen. Men åt sin herre gör han ovärderliga tjän-
ster. Han förstår att under vandringarna hålla renarne
samlade i flock, och när hjorden angripes af vargar,
skyddas den af hundarne. Vargen vågar nämligen säl-
lan angripa en samlad hjord, ty när renarne äro tillsam-
mans, ega de både mod och kraft att försvara sig. Där-
för bruka vargarne försöka skingra renskocken och för-
följa ensamt flyende renar.

Om vintern flytta renherdarne med sina hjordar till
skogstrakterna, där snön ligger mindre hög, så att re-
narne lättare än på tundran kunna krafsa sig igenom till
lafven. Renarne hafva en märkvärdig förmåga att ana,
hvilka fläckar under snön bära renlaf. De krafsa aldrig
undan snön på de platser, der ingen laf växer, utan beta
på sådana ställen den på trästammarne växande skägg-
lafven. Däraf kunna lapparne bedöma, hvar det är lämp-
ligast att stanna. Har isskorpa om vintern bildat sig på
marken, lida renarne stor nöd under vintern. Vid försö-
ken att sparka sönder isen såra de sina fötter. Endast
de starkaste djuren lyckas skaffa sig tillräcklig näring.
De unga och svaga måste nöja sig med den föga närande
trälafven, och många hundra renar dö då af svält.

Om vintern är vargen en svår fiende för renarne.
Ofta måste lappen dag efter dag byta om lägerplats för
att undvika det farliga rofdjuret. Vissa vintrar behöfver
han ej slakta ett enda djur, ty vargen förser honom med
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färskt renkött hvar enda dag. Därför räkna lapparne
vargjagt till de mest berömliga idrotter, och den, som
lyckats utrota många vargar, omtalas från släkte till
släkte som en mänsklighetens välgörare.

Lapparne bära en klädedräkt, som mycket väl läm-
par sig för deras lif i ödemarken. Om vintern kläda de
sig i dubbla omgångar af renskinn och pälsvärk, om
sommarn begagna de ylle. På fötterna bära de vida
pjexor och i stället för strumpor fylla de dem med hö,
som är både billigare och varmare. Pjexorna hafva korta
skaft, som jämte byxorna hårdt tillslutas om smalbenet
medels ett i många hvarf lindadt tumsbredt band. Öfver
byxorna bära både männen och kvinnorna en vid kolt,
som sammanhålles om lifvet med ett bredt brokigt bälte,
Kvinnornas kolt räcker vanligen till vristen, männens
nära knäet. På hufvudet bära de en mössa af olika form
i olika trakter. Lapparne älska lysande färger. Deras
högtidsdräkter äro af bjärt ylle med breda utsydda bår-
der af röd, gul, hvit, blå och grön färg. Äfven på andra
prydnader äro de mycket begifna, och några lappar äro
skickliga i att förfärdiga konstiga spännen af tenn eller
siifver, snida skedar af renhorn och andra sirligt ut-
skurna småsaker af olika ämnen.

Då lappen förlorat sin renhjord, söker kan anställ-
ning som dräng hos en rikare renherde. Lyckas det icke,
nödgas han öfvergifva det kära lifvet på tundrorna och
uppehålla sig med fiske. Från att hafva varit fjäll-lapp
och fört ett nomadiskt lefnadssätt blir han fiskare-lapp
och bosätter sig. Har han barn, blifva äfven dessa fi-
skare. Sålunda har Lappland småningom fått två slag
af lapsk befolkning, den nomadiska och den bofasta,
fjäll-lapparne och fiskarelapparne.

Alldeles utan renar äro de sistnämda dock icke.
Mången bland dem eger flere tiotal djur, men dock ej
en tillräckligt stor hjord för att kunna lefva ensamt där-
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af. Han kan därför ej häller sköta sina renar och följa
dem på deras vandringar, utan föredrager att lämna dem
i någon fattig fjäll-lapps vård mot en viss andel i af-
kastningen. Ej häller hafva fiskarelapparne helt och hål-
let öfvergifvit nomadlifvet. I sjöarne och älfvarna finnas
olika fisksorter, som leka på skilda tider, och fiskaren
flyttar därför gärna från ställe till ställe. Vanligen besö-
ker han under sommarns lopp flere fiskevatten. Vid hvarje
vatten har han bygt åt sig en kåta af stänger, hvilkas
mellanrum äro fylda med mossa, en torftig bostad, som
icke gifver mycket skydd mot regn och storm! Mot vin-
tern återvänder han till sin timrade stuga vid stranden
af någon större älf eller sjö. Under denna årstid får
jagten gifva det nödiga tillskottet till födan, då fisket
tryter. I mars och april börjar en glad tid för fiskare-
lapparne. De begifva sig då med skinnvaror och hvad
annat de hafva att föryttra, till Ishafskusten, sälja det
där och taga sedan tjänst i det lönande torsk- och sejfi-
sket, hvilket fortgår till början af juni. Under denna tid
förtjäna de flesta lappar ganska bra, och komma sedan
hem med mjöl, kaffe, socker, tobak, kärl, kläder och
mycket annat nytt. En del fiskarelappar hafva till och
med börjat odla korn och potatis, och de flesta ega åt-
minstone en ko eller några får.

De trakter, där jordbrukande nybyggare slagit sig
ned, hafva genom bosättningen blifvit alt mer olämpliga
för renskötsel. I sådana trakter hafva de flesta lappar
nödgats upphöra med nomadlifvet. Sålunda hyser den
finska lappmarken söder om Suoloselkä numera knapt
någon värklig fjäll-lapp. Öfveralt längs älfvarna norr
om Bottniska viken finner man en befolkning af jordbru-
kare, som med ladugården till sitt stöd föra en bekym-
merfull kamp mot frosterna. Ehuru lapparnes språk är
ganska skiljaktigt från det finska och allmänt talas i
Enare och Enontekis, hör man mellan Torneälf och
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Kuusamo sällan annat än finska. Och dock ser man på
befolkningens utseende, att den har lapsk härkomst.
Den korta växten, det korpsvarta, ofta buskiga håret, de
utstående kindknotorna och det runda, platta, skägglösa
ansiktet, dessa drag bilda tillsammans en typ, som ej är
vanlig bland finnarne. Den lapska stammen är således
icke utdöd i Kemi lappmark. Den har endast med odlin-
gen lärt sig ett nytt språk, som bättre än lapskan för-
mår uttrycka de-.tankar och begrepp, som det nya lef-
nadssättet framkallar.

Ett besök i Kongsbärgs silfvergrufvor.

ilEiKfter ett minnesrikt besök vid den skummande Rjukan
och upp på det snöhöljda Gausta, hade vårt lilla res-

sällskap öfver Tinsjön hamnat vid dess strand, och häri-
från till fots vandrat två mil söderut. Vi stodo nu utan-
för Hiterdals gamla stafkyrka, den största i landet. Åsy-
nen af någonting, som öfverlefvat sekler, väcker alltid vår
berättigade vördnad; så äfven här. Detta åldriga tempel,
hvars inre, genom målade väggar, läktare och stora fön-
ster med glasmålningar förlorat något af sin egendomliga
stil, liknar den 700:åriga stafkyrkan i Borgund. Hvar-
dera hafva dock i behåll sina rikt utskurna dörrposter
och den rundt omkring hela huset löpande mörka sval-
gången.

Snart befunno vi oss åter på väg. Backe följde på
backe, hvarför hästarna långsamt, fot för fot, i bukter
sträfvade uppåt. För att lätta deras bördor hade vi sti-
git af. Ingen resande mötte oss. Sommardagen var tryk-
kande varm. Ej en vindfläkt rörde furornas grenar. Skjuts-
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karlens uppgift, att vi ännu måste upp öfver en väldig
skogklädd höjd på afstånd, var ingen uppmuntran. Vi
sträfvade dock sakta framåt, så att vi en timme senare
befunno oss lyckligt uppe på åsen och härifrån kunde vi
på en versts afstånd se några fabriksskorstenar och röda
byggnader sticka fram mellan granarna. Det var gruf-
byggnaderna på Kongsbärg och dem önskade vi nå.

Stafkyrkan i Borgund.

Ändtligen stodo vi vid målet. Man hänvisade oss
till en kontorsbyggnad, där vi inskrefvo våra namn i en
turistbok, samt iklädde oss en särskild grufdräkt, bestå-
ende af en vid blus af brunt bomullstyg och en rund
mössa. En äldre bärgsman anmodades att blifva vår led-
sven. Företrädde af honom begåfvo vi oss af till en i
närheten befintlig gruföppning. Den såg ut som en min-
dre järnvägstunnel och det så mycket mer som äfven järn-
skenor syntes löpa inåt klyftan. Efter att föraren tändt
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en rykande tranlampa börjades tåget, en om en. Det var
Fredriks stoll" vi nu genomvandrade. Stoliar,

så kallar man nämligen dessa bärggångar, som förbinda
de egentliga grufvorna med den yttre världen. Luften
var fuktig och tung af lampos, gångens tak och väggar
glänste af fukt, som på många ställen föll ned i stora
klara droppar. Vatten fans äfven under våra fötter och
det porlade friskt. Man var rätt belåten att åtminstone
några bräder skilde vandraren från dessa i halfmörkret
omätbara källådror. Plötsligen syntes eti ljus långt fram-
för oss, det kom närmare och efter några minuter mar-
scherade vi tysta förbi en återvandrande skara af grufgä-
ster. Stundom gjordes några ögonblicks halt för att blicka
in i smärre, helt korta, sidogångar; en upptog en smed.ja
och en annan användes till stall, för en af grufhästarne,
hvilka släpa fram lastvagnarna längs spåret. Efter tjugu
minuters vandring rakt in i bärget, stannade vi framför
en sidoöppning. Några arbetare voro här sysselsatta med
att lasta stenar och grus på en stor vagn. Det var vär-
delöst gods, men måste ändå undanskaffas, för att man
skulle komma åt de ställen, där silfverådrorna sparsamt
löpte fram. Kort därpå nådde vi en plats, där flere vä-
gar tyktes korsa hvarandra; framför oss öppnade sig en
bottenlös, kolsvart afgrund å hvars ena sida syntes en
stege och ofvan våra hufvud vidgade sig ett likaledes
mörkt hål. Detta var den egentliga grufvan, „Kongens
grube". Föraren inbjöd oss att stiga ned i afgrunden,
det gälde bara en obetydlighet, 1000 fot lägre ned skulle
man nå fast botten, men vi betackade oss. Vi hade re-
dan fått en tillräckligt tydlig föreställning om mörker och
våta klippväggar. Dessutom önskade jag ej förstöra det
angenäma minnet af min senaste nedstigning i den ljusa
„Storrymningen,, en af Dannemora järngrufvor.

På förfrågan om grufvornas och stoilarnas inbördes
läge, upplyste en af bärgsmännen mig om, att 300 fot
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djupare fans ännu en annan stoll under byggnad och
denna kommer att förena samtliga de grufvor, i hvilka
arbetet f. n. pågår, nämligen „Kongens grube", „Armen
grube" (de fattiges grufva) och „Haus Sachsen" (huset
Sachsen). De tyska benämningarna härstamma från den
älsta tiden, då de första bärgmästarena voro tyskar. Gruf-
driften hade tagit sin början år 1623 under konung Kri-
stian 4:es dagar, men som det nya silfvervärket blott till-
skyndade danska staten förlust, instäldes arbetet i början
af detta århundrade. Senare upptogs det ånyo och nu-
mera insamlas årligen silfvermalm till ett värde af ungf.
I'A miljon mark. Arbetsstyrkan är f. n. omkr. 325 man.

Efter en timmes vistelse i bärget, anträddes återtåget
samma väg som vi kommit. Det var med en obeskriflig
lättnad man återsåg dagsljuset. Vi tackade vår förare
och ersatte hans besvär samt skyndade att kasta en blick
i den byggnad där silfvermalmen undersökes. Med ham-
mare mot städ delas de större malmbitarna i smärre, hvar-
efter de, hvilka innehålla silfver, föras till smälthyttan.
Några utmärkt vackra stuffer fingo vi här se. Silfret låg
glänsande hvitt i långa trådar eller klumpar mellan vackra
fältspatkristaller. Från smälthyttan föres det rena silfret
till myntvärket i staden Kongsbärg och härifrån uppkö-
pes det af landets skickliga „sölvsmeder" eller ock van-
drar det ut kring riket som glänsande kronor och ören.

Danmark.
UF
\l\ motsats till den skandinaviska halfön, som på det hela

taget bär prägeln af ett bärgland, består Danmark
med undantag af Bornholm af lågland och slätter. Lik-
som landet genom sin ringa höjd och sin backigt vågfor-
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miga yta ter sig som en mot norr framskjuten del af den
stora mellaneuropeiska slätten, så liknär det också denna
sistnämda i fråga om jordmånens sammansättning af huf-
vudsakligen lera och sand. Visserligen bildar kritan det
fasta underlaget för en stor del af den danska jorden,
men det är blott fläckvis hon träder fram på ytan såsom
i Möens 400 fot höga klint. Genom sin bländande hvita
färg, sina skogbevuxna tvärdalar och oregelmässiga ut-
språng företer denna en sällsynt förening af storartade
naturskönheter. Där leran är förherskande jordart, näm-
ligen på öarna samt i den östliga och nordliga delen af
halfön, har ytan jämnare former, ja, blir understundom
alldeles slät, såsom t. ex. på Låland och Falster; däremot
förorsakar sanden, så att säga, oroliga terrängförhållan-
den med höga åsar och branta sluttningar såsom på södra
Fyen, nordliga Själland och fram emot midten af Jylland.
De danska kusterna äro ehuru låga i hög grad inskurna,
några af dem, såsom de breda och afrundade Kjöge- och
Prästöbukterna härröra från Östersjöns utskärningar ur
den mjuka lerjorden mellan Själlands och Möens fasta
kritpartier, under det att den smala, starkt förgrenade
Isefjorden och Limfjorden hafva att tacka landets forntida
höjning för sin säregna form. Längs ut med Västerhaf-
vet från Skagen till Blåvandshuk utgör kusten öde, ofrukt-
bara sandåsar (dyner, danska: klitter), som fortsätta sö-
der ut öfver den yttre sidan af de slesvigska öarna. I
det grunda vattnet mellan dessa och fastlandet försiggår
ständigt en marskbildning, i det att hafvet genom en lång-
sam aflagring af fma lerpartiklar så småningom höjer
sin botten, hvilken omsider indämmes, när den ej mera
öfverhöljes af det dagliga högvattnet.

På insjöar och vattendrag har Danmark ingen brist,
ehuru det bör anmärkas, att de flesta dock äro små.
Bland älfvarna uppnår Gudenå största längd (20 mil) och
utfaller i Randersfjord. Flere bland de själländska sjöarna
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äro berömda för sina präktiga omgifningar. Danmarks
växtvärld är jämförelsevis rik och ger särskildt åt olika
trakter en vida mer skiljaktig prägel, än man af landets
ringa storlek och höjd kunde få anledning att vänta. Öf-
veralt på öarna och halföns östra kust omväxla skogar,
ängsmark och åkerjord med leende insjöar, välmående
byar och gamla, stolta herresäten, men den västra hälf-
ten af Jylland är takt af vidsträkta mörka ljunghedar,
och i sandbältet vid Västerhafvet är det ganska få växt-
former, som i sin strid mot den eviga västanvinden kunna
slå rot i sanden. Skogen består nästan uteslutande af
bok; ehuru eken ej saknas, är den dock i det hela föga
allmän, hvaremot den för århundraden sedan varit förher-
skande skogsträ liksom ännu längre tillbaka furan. Af
andra skogsträn må vidare anföras björk, al, ask och
lind. Skogarnas vidd är dock icke stor, den utgör en-
dast en tjugunde del af statens hela område. Orsaken
härtill torde stå att finna i den omfattande skogssköfling,
som fordom varit allmän. Särskildt måste det hänsyns-
lösa sätt, hvarpå Danmarks skogar fordom blifvit behand-
lade i det västliga Jylland, få ett så mycket skadligare
inflytande, som man där så småningom kom att sakna lä
mot den beständiga västanvinden, skogarna förvandlades
till låga snår, vinden fick alt större och större välde och
ljungen slog rot. Under senaste tider hafva dock åter
med framgång planterats härdiga trän, hvarför betydliga
hedsträckor kunnat vinnas för skogsodling och åkerbruk.

Djurvärlden har den vanliga mellaneuropeiska prä-
geln men de större, vilda djuren äro utrotade och till och
med kronhjorten, som fordom var så talrik, att vid en
kunglig jagt i Jylland år 1593 ej färre än 1,600 stycken
fäldes, träffas nu blott sällan utom djurgårdarna.

Af näringarna spelar åkerbruket jämte boskapssköt-
seln och mejeriväsendet hufvudrollen, hvartill landet i
följd af sin beskaffenhet är utmärkt passande. Trots sin
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ringa storlek frambringar Danmark nästan lika mycket
säd som Sverge och Norge tillsammans; utförseln uppgår
årligen till 2 a 3 miljoner tunnor. Också handeln är
mycket liflig. Dess hufvudsäte är Köpenhamn, hit in-
hämtas kolonial- och manufakturvaror, stenkol, timmer
och järn, hvaremot säd, kreatur och smör utföras.

Island.

?*/enna danska besittning, hvars ytinnehåll är tre gån-
ger större än den lilla grupp af öar och halföar,

hvaraf den politiskt beror, är ytterst glest befolkad och
med undantag af kusterna så godt som öde. Upptakts-
resande hafva ännu icke hunnit utforska ön till alla dess
delar, ty öde snöfält, sönderrasade bärgshålor och glö-
dande kratrar omgifna af nakna, stelnade lavaströmmar
försvåra tillträdet till mellersta Islands tundror och fjäll.
Utom höga platåer, som upptaga en stor del af öns inre,
finnas betydliga bärgsträckningar invid kusterna och den
viktigaste bärgstoppen, Oraefa jökull, når en höjd af
nära 6,600 fot.

Island skulle lika väl kunna bära namnet Lava-ön,
ty den har under seklernas lopp till stor del bildats af
lavaströmmar ur den kedja af dels utbrunna, dels ännu
flammande vulkaner, som från platån Vatna-jökull sträk-
ker sig i västlig riktning ända till kusten. Den fruktans-
värdaste bland dem, Hekla, har tid efter annan haft för-
färliga utbrott. Askan, som då stiger ur dess krater,
faller i tjocka lager ned på de omgifvande fälten, hvil-
kas växtlighet den helt och hållet förbränner. Vid ut-
brottet 1845 fördes askan af vinden redan samma afton

7
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till de danska Fär-öarna, där den sänkte sig som ett
tungt, svart dam.

Men det är icke blott jordskorpan den underjordiska
elden genombryter, äfven genom vattnet söker den sig
väg. Bland de tusentals varma källor, som på Island
obemärkt utgjuta sitt vatten i någon sjö eller älf, hafva
några vunnit ryktbarhet, främst den stora Geysir. Midt
på en stenig, ojämn slätt uppspringer den sjudande vat-
tenstrålen ända till 30 fot högt, för att strax därpå bru-
sande störta ned i den bassin, vattnet under århundraden
gräft sig. Brännande ånga framkväller som moln ur de
svarta remnorna, och man förnimmer ett doft, åsklikt dån.

Island har ingen enda större sjö, men däremot kan
man från mången kulle varseblifva otaliga små vatten-
samlingar, några glänsande i solljuset mellan gröna be-
tesmarker, andra dystra och liflösa, inklämda mellan kala,,
mörka klippor. Vid kusterna närma sig vattendragen de
djupt inträngande fjordarna och somliga af insjöarna tyk-
kas på en gång tillhöra både hafvet och fastlandet.
Flere högt uppskattade saltsjöfiskar trifvas i deras vat-
ten, och i en liten sjö, skild från hafvet af en vall af
lava växla t. o. m. ebb och flod.

Klimatet är mycket mildare än öns namn skulle
kunna gifva vid handen. I detta fall äro dock landets
tvänne hälfter mycket olika lottade, ty under det den
ostliga delen, som uppvärmes af heta strömmar från de
tropiska hafven, njuter af samma medeltemperatur som
central-Ryssland, flyter den kalla polarströmmen nära dess
västliga kust, hvars klimat den så kraftigt afkyler att is-
massor stundom ligga hopade där ända in i juli månad.

Det enda virke isländarne fordom begagnade var
den drifved de i mängd funno uppslungad på stranden.
Numera införes allmänt timmer från Norge och till bränsle
användes torf, men framför alt kreatursspillning. Is-
land är nämligen i följd af den ojämna temperaturen och
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de skarpa vindarna, ovanligt blottadt på skog, endast i
väl skyddade dalar finner man några tynande pilar, rön-
nar och björkar. Uti en trägård i hufvudstaden, Reyk-
javik, visar man med stolthet en rönn, som utsträcker
sina grenar 15—20 fot högt.

Islands flora innehåller ingen enda för ön egendom-
lig art. Alla där förekommande växter återfinnas i Skan-
dinavien eller på de Britiska öarna; på samma sätt
förhåller det sig äfven med faunan. En af öns dyrbara-
ste skatter är äjdergåsen, hvars dun årligen inbringa in-
vånarne 30—40 tusen mark. Jämte fåret skattas bland
husdjuren hästen högt, i följd af det dryga pris de se-
diga och uthålliga isländska hästarna betinga sig isyn-
nerhet i England. En hufvudnäring vid öns kuster är det
inbringande och i stor skala drifna torskfisket, hvari, vid
sidan af de isländska storbåtarna, tusentals skandinavi-
ska, engelska och franska farkoster årligen deltaga.

Reykjavik, den största och egentligen enda stad Is-
land eger, är belägen på öns sydvästra kust och räknar
nu nära 3,000 invånare. Stort anseende har äfven den
gamla köpingen Tingvellir, där Islands älste invånare
fordom sammankommo till ting, för att skipa lag och
rätt och där ännu 1873 ett möte hölls, hvarvid Islands nu-
varande författning förbereddes. Enligt denna styres Is-
land af alltinget och står i förbindelse med Danmark blott
genom regentens person och en egen minister i rådet i
Köpenhamn.

Enligt forskares uppgifter äro isländarne i allmän-
het till sitt yttre högväxta, med rundt ansikte, tjokt hår,
grå eller blå ögon, tung gång och grof benbyggnad.
Framställningarna af deras karaktär äro naturligtvis myk-
ket växlande, beroende på det emottagande de olika re-
sandena rönt. Alla tillerkänna dem dock värdighet och
mod, under det de ofta beskyllas för misstänksamhet och
trätlystnad. Säkert är att de utmärka sig genom ett
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skarpt, genomträngande förstånd och en brinnande, vetgi-
righet. Man berättar, att öboarna fordom brukade komma
tillsammans för att åhöra uppläsningen af de gamla is-
ländska sagorna, och bönderna i den västliga delen af
landet voro till den grad intresserade af historiska arbe-
ten att de underhöllo berömde skriftställare uteslutande
i detta syfte. Det är äfven isländarne, som åt vår tid be-
varat den älsta nordiska gudasagan. Sedan kristendo-
men blifvit införd i Skandinavien, bortdogo där de gamla
hedna sagorna, men på Island fortlefde de troget i fol-
kets mun, tils de i det 12 århundradet upptecknades af
kristne munkar. I våra dagar är folkupplysningen så
långt framskriden, att prästerna vägra att viga isländare,
som ej åtnjutit undervisning. I Reykjavik och på alla
andra handelsplatser talar befolkningen danska lika väl
som modersmålet, men vid den västra kusten herskar
isländskan fortfarande uteslutande. Prästerna hafva sedan
lång tid tillbaka infört latinska höflighetsformer och dessa
användas ännu af allmogen.

I förhållande till deras ringa antal (72,000) lefva en
stor mängd isländare långt från sin fäderneö. Det är icke
blott genom den betydande emigrationen till Amerika Is-
lands befolkning minskas. Många unge män, som stu-
derat i Köpenhamn, söka sig ett hem i Danmark, där nya
banor lättare öppna sig för dem, men i deras minne kvar-
står dock alltid det nordliga hemlandet såsom „den bästa
fläck af jorden, som solen belyser."

Storbritannien.

få länder i världen äro af naturen så lyckligt lottade
som de Britiska öarna. Redan deras läge är ypper-

ligt, emedan man från dem lätt kommer ej blott till en
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stor del af Europa utan äfven till Atlantiska hafvet, som
utgör den viktigaste handelsvägen till de andra världsde-
larna. Den stora hafsarmen Kanalen, hvilken skiljer de
Britiska öarna från det öfriga Europa, är ej bred nog att
bilda en skiljemur, men dock tillräckligt bred att förhin-
dra främmande inblandning. Oarnas kustform är äfven-
ledes fördelaktig, emedan ingen punkt i Storbritannien
ligger mer än 15 och intet ställe i Irland mer än 8 mil
från hafvet; dessutom äro kusterna rika på goda hamnar.

Redan en blick på kartan leder till den förmodan,
att de Britiska öarna utgöra en fortsättning af mellersta
Europa och denna förmodan bestyrkes genom en under-
sökning af öarnas ytbildning. Bärglagren på ömse sidor
om Kanalen motsvara tämligen hvarandra och hafva
endast blifvit åtskilda genom dess uppkomst. I norr
däremot påminna de skotska bärgen om de norska fjäl-
len och därmed om en möjlig forntida landfast förbin-
delse mellan Skotland och Norge. — Englands sydöstra
del är ett lågland, som i många hänseenden liknar det
midt emot liggande fastlandet. Det utgör nämligen ett
särdeles fruktbart och tätt bebygdt land af omväxlande
höjder och slätter. Denna trakt är hufvudorten för det
engelska jordbruket och vimlar af herresäten och väl-
bygda förpaktaregårdar. Stora sammanhängande skogar
finner man där ej, men däremot öfveralt friska häckar
och vackra skogsdungar. Denna del af England erbjuder
därför anblicken af en enda stor park.

I Englands västra del resa sig höjderna till bärg
såsom de Cambriska i Wales och de Devoniska i Corn-
wall. Deras öfre sluttningar utgöras hufvudsakligen af
ofruktbara hedar, de lägre däremot äro bördiga och väl
odlade. Utmärkande för bärgen på de Britiska öarna
och särskildt i England är framför alt deras rikdom på
nyttiga mineralier och det är dessa, som utgöra en af
hufvudkällorna till det engelska folkets stora välstånd.
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Bland metallerna må nämnas järn, tenn, bly och koppar.
Storbritannien frambringar öfver 20 gånger så mycket
järn som Sverge och nästan likaså mycket som jordens
alla öfriga länder tillsamman. Om stenkolen, dessa svarta
hårdnade lämningar af forntida skogar, och deras stora
betydelse för världsindustrin, skola vi särskildt i det föl-
jande berätta.

Midt igenom Skotland sträcker sig i öst-västlig rikt-
ning en bred dal mellan Forth- och Clydevikarna, som
åtskiljer „hÖgländerna" från de mycket lägre gränsbärgen
i söder: Cheviot-hills. De förstnämda delas genom en sjö-
rik fördjupning i Benmore- och Grampianbärgen, stiga i
Ben-Nevis (4,130 fot) till den största höjd, som öfver huf-
vud finnes på de britiska öarna och utmärka sig genom
en långt vildare och mera storartad natur, än man af de-
ras ringa höjd vore berättigad att vänta. Fjällbranter och
smala djupa insjöar, ljunghedar, furuskogar och en moln-
fyld himmel bilda detta berömda landskap, som visserli-
gen saknar alpernas praktfulla snötoppar och kolossala
former, men likväl på grund af sin egendomligt vilda
natur svårligen finner sin like i Europa. Särskildt göm-
mer den västra kusten en värld af naturskönhet. Det ser
ut som om en våldsam jordrevolution slitit sönder konti-
nenten, störtat kull vida bärgsträckor och låtit långa
hafsarmar gripa in efter landets hjärta.

Västerut i hafvet ligga de öde, trälösa Hebriderna
med branta ofta lodrätt i hafvet fallande kuster och bärg-
spetsar af betydlig höjd. Af dessa öar nämnas oftast
Staffa, känd genom Fingal-grottans egendomligt formade
basaltpelare. Norr om Skotland ligga Orkenöarna, 77 till
antalet och än längre bort i norr uppdyker den af mer
än 100 öar bestående Shetlandsögruppen.

Liksom jordförhållandena och bärgformationerna äro
äfven vattensystemen på Britiska öarna särdeles fördelak-
tiga. I följd af landets ringa utsträckning äro floderna
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ej synnerligen långa och de största, Thames och Severn,
hafva endast en längd af 45 mil; icke dess mindre äro
de mycket vattenrika och i följd af sitt jämna lopp tillika
i hög grad segelbara. En betydlig fördel för sjöfarten
erbjuda många af de britiska floderna därigenom, att de
hafva breda mynningar och ej bilda deltaland. I följd
af dessa gynnsamma förhållanden har det varit tämligen
lätt att åvägabringa kanalsystem, hvilka både i Storbri-
tannien och Irland sammanbinda landets östra och västra
sida med hvarandra. England har mycket få insjöar;
bland dem utmärka sig Cumberlands sjöarna genom sin
skönhet. I Skotland finnas däremot många djupa fjäll-
sjöar, som besökas mycket af resande.

Till de fördelaktiga naturförhållandena på Britiska
öarna hör äfven klimatet. Där råder nämligen ett myk-
ket mil dt öklimat; Atlantiska hafvets närhet är härtill or-
sak. Sommaren är ej synnerligen varm, men vintern är
i stället så mild, att kölden varar endast några få dagar,
och att i de södra delarna till och med bärgen sällan äro
täkta med snö. I följd af dessa värmeförhållanden växa
lagerträn och myrten i Cornwall ute på kall jord, men
sommarvärmen är här icke tillräcklig att bringa vindruf-
van och aprikosen till mognad. Fuktigheten i luften är
stor. Vid västkusten uppgår regnmängden till 120 tum;
i östra delarna af England visar sig fuktigheten i stän-
diga starka dimmor, hvilka äro välkända af hvarje re-
sande, som besökt London.

London.

de Britiska öarnas och det ofantliga kolonial-
väldets hufvudort är på samma gång jordens folkri-

kaste stad. Hvarken Babylon eller Memfis hafva någon-
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sin inneslutit en sådan människomängd inom sina murar,
och om Rom och Byzans, den gamla världens hufvud-
städer, kunnat sammansmälta till en enda, skulle de haft
blott få invånare i jämförelse med människohafvet i
Englands hufvudstad. — Det har blifvit sagdt, att Lon-
don är „en provins betäkt med hus". Då, man engång
inträdt i denna labyrint af byggnader, tycker man sig
aldrig kunna komma ut igen utan ångans tillhjälp. Ga-
tor följa på gator; ständigt nya hus, fabriker, järn-
vägsstationer, villor, trägårdar, så långt ögat kan nå.
Till och med vid stadens utkanter kunde man tro sig
vara inne i London, ty på hvardera sidan om vägen,
bilda husen en fortlöpande rad ända ut till förstäderna;
och från by till by kan man sålunda komma ända fram
till Epsom, på 2 mils afstånd från hufvudstaden, utan
att hafva sett mera än korta glimtar af landsbygden.

Londons ofantliga invånareantal, som 1878, enl. po-
lisens protokoll, uppgick till 4,447,000, förklaras genom
de påtagliga fördelar stadens läge erbjuder. I geografiskt
hänseende är Thames mynning förträfflig på en gång så-
som nederlagsplats, beröringsort för samfärdseln och ge-
nomfartsort i förhållande till hela den bebodda världen.
Belägen i Englands fruktbaraste dal, vid Thames flodens
utlopp, har London, sedan historiens älsta tider, helt na-
turligt förmedlat handeln med utlandet. Dess läge, helt
nära sundet, som förenar de bägge hafven La Manche
och Nordsjön, har gjort det till upplagsplats för de två
stora handelsströmmar, som här mötas. Om man betrak-
tar Europas fastland och dess förhållande till de öfriga
kontinenterna, innehar London äfvenledes ett lyckligt
läge. Det befinner sig ungefär midt i Europas oceaniska
regioner mellan Gibraltar och Nord-kap och bildar utan
tvifvel den naturligaste mötesplatsen för alla fartyg, vare
sig de intagit sin last på Amerikas kust eller borta i
Australien.
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Redan Tacitus omtalar London såsom en betydande
stad, och under medeltiden tillväxte den ständigt, trots
rubbningar i handeln, farsoter och långvariga krig. Ända
till de första åren af 1800: talet var Paris dess rival med
afseende på invånaremängden, men sedan England lyk-
kats tillvälla sig handeln på Indien, lämnade London den
franska hufvudstaden långt bakom sig. Befolkningen,
som i början af 18:de seklet utgjordes af en half miljon
människor, hade hundra år senare stigit till en miljon,
och sedan denna tid har den mer än fyrdubblats. Den
regelbundna tillväxten är så stor som om en by med 240
inv. hvarje dag skulle läggas till den ofantliga samman-

gyttringen af byggnader, hvilka redan finnas; i medeltal
uppstår hvarje timme ett nytt hus invid de 530,000 som
staden redan innesluter och om Londons 23,000 gator
tänktes lagda i en enda sträcka, skulle de räcka genom
hela Europa och främre Asien bortom Hindostan.

Från centrum af London är den yttre naturen full-
komligt bannlyst. Blott några namn påminna om forna
parker och trägårdar, namnkunniga för sina rosor och
smultron. Men alla från senare tid härstammande stads-
delar, omsluta vidsträkta, lummiga parker: såsom St.
James' Park, Hyde Park, Kensington Garden och Re-
gents Park; dessa gifva staden luft och ljus.

I följd af Londons oskattbara fördel att fritt kunna
utveckla sig utåt landsbygden, har jordytan kunnat be-
gagnas med mindre girighet än fallet t. ex. är i Paris.
I stället för att stapla upp våning på våning, har man
här uppfört hus vid hus, så att hvarje bostad i London
i medeltal blott bebos af 7—B personer.

„Lifvet i London, det är död", säger ett gammalt
ordspråk, och fastän det dåliga och otillräckliga vattnet
i sin mån bidrager att rättfärdiga denna utsaga, är icke
desto mindre de Britiska öarnas hufvudstad en hälsosam
ort, då man betänker, hvilken ofantlig folkmängd där är
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hopad. För att bilda sig en föreställning om de oerhörda
människomassor, som trängas i London, behöfver man
icke bivista någon af dessa nationalfester, i hvilka en
miljon människor deltaga. Det är nog att midt på da-
gen se några af de viktigare gatorna Cheapside, Ludgate-
Hill eller Lombard Street, då fotgängare, eleganta vag-
nar och allehanda fordon tyckas utgöra en enda, lefvande
massa. Hvarje minut tillkännagifver ett doft buller ett
järnvägstågs ankomst och från stationerna utströmma
ständigt hundratals människor, som blanda sig i det
rörliga människohafvet och snart försvinna. Åtminstone
300,000 personer gå dagligen öfver den stora London
bron, och järnbanorna, som, då de icke mera hade ut-
rymme på jordytan, dels blifvit anlagda i tunnlar under
staden, dels på höga bågar ofvanom husens tak, bidraga
hvarje år att framforsla nära hundra miljoner resande.

London i sin helhet har icke någon egentlig säregen
karaktär som t. ex. Paris; det har vuxit för fort för
att skarpt skilja sig från provinsen. Parlamentet, ban-
ken, dockorna utgöra medelpunkten hvar i sitt område,
men så godt som alla dessa skilda stadsdelar äro upp-
förda af samma byggnadsmaterial och den rökiga dim-
man har öfverdragit dem alla med samma svarta sotlager.
Då London saknar fördelen af att i sin närhet ega några
kalkstensbrott, har staden uteslutande blifvit uppförd af
tegel; dessa äro svärtade af stenkolsröken, och långa,
gråa strimmor efter regnvattnet, som strömmat utmed
murarna.

London är nästan helt och hållet modernt bygdt,
till och med på de ställen där redan för 1800 år sedan
Londonium reste sig. I följd af den ryktbara eldsvåda,
som 1666 förstörde sex sjundedelar af staden, eger Lon-
don, utom borgen Towern, blott få byggnader af tidigare
datum än det 17:de seklet, och icke ens stadens älsta
del, City, bär någon rätt ålderdomlig prägel. De flesta
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af dess hus, upptagna af banker, affärskontor och mäk-
tiga handelsfirmor, äro om natten så godt som öde; en-
dast väktarne och poliserne blifva kvar. Men så snart
morgonen gryr befolkas de ånyo. Från alla förstäder,
från Londons omgifningar, ända från Brighton, sätta tu-
sentals människor sig i rörelse mot City och snart vimla
gatorna af vagnar och fotgängare. I City finnas ej mera
några fattiga, men de äro tyvärr desto talrikare i dess
omgifning, ty Londons uslaste kvarter ligga just i det
rika Citys omedelbara närhet. Icke långt från Towern
befinner sig en labyrint af gator, dit främlingen ej gärna
äfventyrar sig och som blott sällan besökes af de rika
stadsdelarnes Londonboar. De flesta män och kvinnor man
där möter på gatorna hafva insjunkna ögon, afmagrade an-
sikten, och bära usla, nedsmutsade kläder, som från att
hafva tillhört det eleganta West-Ends „Gentlemen" och
„Ladies", slutligen i trasor hamnat hos Shadwells och
Wappings invånare. Hvilken skilnad mellan dessa fat-
tiga kvarter och de yppiga förstäderna, men hvilken skil-
nad äfven mellan invånarnes lefnadssätt och lifslängd.
Medelantalet dödsfall i London växlar hvarje år mellan
14 och 60 bland 1,000 personer, beroende af de olika ga-
torna; och i de trakter, där döden afmäjar sin rikaste
skörd, är det hunger, nöd och elände, som göra honom
arbetet lätt.

I väster, i stadsdelen Marylebone, äro husen högre,
de planterade platserna talrikare. Här taga de stadsdelar
vid, som bebos af det högre borgerskapet. Under förra
seklet var det adeln, som uteslutande herskade här, men
nu är det i närheten af Hyde Park, isynnerhet i Belgra-
via, man finner aristrokatins eleganta hotell, hvart och ett
omgifvet af en trägård. Då man besöker dessa nya
stadsdelar, som upptaga en betydlig del af grefskapet
Middlesex, måste man förvånas öfver den rikdom som ut-
vecklas. Trägårdarne, blomsterprakten, marmorterrasserna
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låta oss ana det öfverflöd och den lyx, som nerskar
mellan St. James' Park och den eleganta gatan Pic-
cadilly.

Den älsta af den britiska hufvudstadens stora bygg-
nader är Towern, som uppfördes redan af Wilhelm
Eröfraren, vid Thames-stranden i stadens östra del. Många
viktiga händelser hafva timat inom den stora byggnads-
grupp, som inneslutes af Towerns murar. Dess histo-
rie är historien om Englands regenters brott, „på dess
dystra murar äro med blodskrift inristade Edvard I:s äre-
lystnad, Henrik VIILs lättsinne, Marias fanatism och Eli-
sabets stolthet".

Omkring kyrkan Westminster-abbey reste sig fordom
staden med samma namn, Londons rival, tils de bägge
städerna sammansmulto till en enda. I själfva kyrkan
ligga de fleste af Englands konungar begrafna, men na-
tionen har ej blott åt sina regenter förbehållit äran af en
grafplats i Westminster-abbey. Bland stormännen inom
vetenskapens område hvila här främst Newton, Watt och
Herschel, och i „Skaldernas hörn" läsas på grafstenarna
namn, sådana som Milton, Dryden, Macaulay och Dickens.

Invid Westminster-abbey har parlamentet sitt stor-
artade, efter 1834 ombygda palats, som innehåller mer
än 1,000 rum. Den praktfullaste af Londons byggnader
är dock arkitekten Kristoffer Wrens mästervärk, St.
Paulsdömen. Betraktad från Thamsen, gör den mäktiga
katedralen ett storslaget intryck, men dess inre svarar
icke mot dess yttre prakt. Väggarna äro nakna och graf-
varna i sidokapellen belamrade med smaklösa skulpturer,
som stå i strid med stilen.

Några af Londons mest ryktbara byggnader äro de,
som icke blifvit kända för sin skönhet och prakt utan
for de rika skatter de innesluta.

Främst bland dessa står Britiska Museet, förvarande
de dyrbaraste samlingar, som finnas i världen. Skulptur-
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och antikvitetssalarna innehålla de intressantaste minnes-
märken man hämtat från Assyrien, Egypten och Mindre
Asien, och en konstälskare kan här, lika väl som i Hel-
las studera Greklands storhetstid. Museets bibliotek,
som omfattar 1,250,000 böcker och manuskript och i me-
deltal besökes af 390 personer dagligen, lockar till sig
forskare och lärde från alla världsdelar.

Viktigare än utställningarna i Kristallpalatset, som
jämte de angränsande trägårdarna, mer och mer antagit
karaktären af en förlustelse ort, är South Kensington mu-
seet. Grundlagdt efter expositionen 1851, erbjuder det
tilsvidare en egendomlig anblick af olika byggnader af
trä, sten, tegel och järn. De stora samlingarna, som man
sträfvat att hopbringa, utan att tänka på deras ordnande,
bilda, som själfva byggnaden, en ganska förvirrad bland-
ning. Böcker, taflor, porsliner, skulpturvärk, maskiner
och slöjdartiklar följa utan ordning efter hvarandra, men
här och där fästes uppmärksamheten vid några värkliga
mästervärk, som man odeladt beundrar, utan att forska
efter om de befinna sig på den plats de värdigast borde
intaga. Så eger museet några af den italienska renais-
sancens skatter, som t. o. m. Florens kunde afundas det,
och i samlingen af vetenskapliga modeller, beundrar man
med vördnad Arkwrights och Watts första ångmaskiner.

Nästan alla Londons lärda sällskap ega rikhaltiga
samlingar och isynnerhet special-bibliotek af ett oskatt-
bart värde. Jordens älsta geologiska sällskap, zoologiska
samfundet och geografiska sällskapet, som gifvit uppslag-
till talrika forskningsresor, hafva redan länge gagnat ve-
tenskapen.

I Kew, i stadens västra del finnes Europas största
och bäst underhållna botaniska trägård. I ett af den
förtrollande parkens stora drifhus växa palmer, bananer,
drakblodsträn och bamburör; man kunde tro sig plötsligt
förflyttad till en af Nya Världens urskogar, om man ej
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ofvanom solfjäderpalmernas blad kunde varseblifva det
fuktiga glastaket.

Den ofantliga staden intager icke på de Britiska
öarna första platsen som medelpunkt för industrin. Hvar-
ken med Manchester, Leeds, Sheffield, Birmingham eller
Glasgow kan den mäta sig, då det är fråga om någon
viss industrigren, men om alla de fabriker, som äro
spridda i Londons olika delar, vore samlade på ett enda
ställe, skulle man se att Englands första stad ej häller
skulle stå efter sina medtäflare med afseende på idoghet
och arbetskraft. Ingenstädes i världen äro så stora ka-
pital ständigt i rörelse, som i London. Det är till ban-
kerna vid Lombard-Street nödstälda regeringar vända sig
med anhållan om hjälp, och där söka äfven gruf- och
järnvägsbolag, uppfinnare och alla slags spekulanter, för-
vandla sina idéer till klingande mynt. Men äfven med
hänseende till handeln har London lämnat alla städer
långt bakom sig. Det är den förnämsta nederlagsort för
kaffe, te och alla kolonialvaror; en mängd handelsartik-
lar införas i Europa endast och allenast genom Thames
hamn. Vid slutet af sista seklet voro de kajer, vid hvilka
det var tillåtet att aflasta handelsvaror, så otillräckliga,
att man uppskattade till mera än 12 miljoner den årliga
förlust, det knappa utrymmet förorsakade. London be-
slöt sig då år 1800, för att följa Liverpools exempel och
uppföra stängda dockor, omgifna af upplagsplatser. Nyt-
tan af dessa första Västindiska dockor (West-India docks)
visade huru nödvändigt det var att inrätta nya sådana,
och kort tid därpå gräfdes likaledes på vänstra Thames-
stranden de Ostindiska dockorna (East-India docks) och
de ännu viktigare London dockorna, närmast City. I
dessas närhet restes ofantliga magasin, hufvudsakligen af-
sedda för ris, tobak och viner. I följd af att dockorna
ligga skilda från hvarandra och omgifna af betydande
byggnader, göra de icke på den besökande ett så mäk-
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tigt intryck, som man kunde vänta sig. Man måste lefva
hela veckor där, resa från upplagsplats till upplagsplats,
se de otaliga skeppen, betrakta högarna af varor, hopade
från alla världens länder, för att göra sig ett begrepp om
lifvet och rörelsen vid Thames mynning.

Londons politiska och administrativa styrelse är så
invecklad att de flesta af stadens invånare icke anstränga
sig med att intränga i denna labyrint af lagar, utan helt
enkelt låta sig styras enligt gammal häfd. Ännu i dag
betraktas City såsom en skild stad och resten af London
är delad uti 39 distrikt, som alla hafva sina municipal-
råd. Ett skildt råd sysselsätter sig med stadens sundhets-
vård och ännu ett annat, hvartill äfven kvinnor kunna få
tillträde, innehar vården om undervisningen.

Citys borgare hafva redan för många hundra år se-
dan sammanslutit sig till handtvärkareskrån, hvilka dock
af sin förra värksamhet ej bibehållit annat än namnet
och några symboliska tecken. Medlemmarne af de olika
skråen utvälja ett allmänt råd, hvars president är Lord-
mayorn. City är dessutom deladt i 26 wards och 207
precinets, hvilkas invånare årligen välja en fullmäktig för
hvarje precinet, samt på lifstid en ålderman för hvarje
ward. Lord-mayorn, som njuter af stor makt och högt
anseende under det år han innehar ämbetet, väljes visser-
ligen af åldermännen, men enligt traditionen är den älste
af åldermannen alltid själfskrifven till platsen. Ett ej
mindre viktigt inflytande på Londons styrelse gör sig gäl-
lande genom egarene af den mark, hvarpå staden är upp-
förd. Genom sina förvaltare, jurister och affärsmän be-
herska de många sammanträden och vid de allmänna
byggnadsarbetena tages alltid hänsyn till egarenes intres-
sen. Stora områden betäkta af hus äro ofta en endes
egendom, så tillhör nästan hela Marylebone hertigen af
Portland.
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Englands svarta diamanter.

mLvem har ej läst beskrifningar på de »berömda dia-
manter", öfver hvilkas egande jordens mäktige äro

så stolta? Man har tillagt dessa strålande ädelstenar ett
orimligt värde, men om deras nytta har ingen kunnat
säga ett ord. Vi bekänna, att vi för vår del gifva ett
stort företräde åt de andra och mer blygsamma diaman-
ter, som Englands jord gömmer. Dessa hafva visserligen
ej de förras klarhet och genomskinlighet, deras sällsynt-
het förlänar dem icke häller något inbilladt värde, men
de hämta i stället sitt värde af sin värkliga nytta och
den omständigheten, att de finnas i mängd. Om det också
ej är deras bestämmelse att glittra på en krönt hjässa, så
ega de likväl ett ännu större värde, därför att de sprida
välbefinnande i den fattiges koja lika väl som i den rikes
salar och kraftigt bidragit till vetenskapernas och de in-
dustriella konsternas framåtskridande.

Under Edvard Les regering infördes för första gån-
gen stenkol som bränsle i London, men när invånarne
sågo en tjock, svart rök uppstiga ur smedernas och bryg-
garenas skorstenar reste sig hela London och år 1316 in-
lämnade parlamentet till konungen en böneskrift, hvari
det hette, att, såframt han satte värde på skönheten hos
en friskt grönskande trägård, på ett renligt ansikte eller
på hvita linnekläder, såframt han icke ville, att hans
trogna undersåtar skulle kväfvas eller åtminstone rökas
som dåliga skinkor, han skulle i nåder utfärda förbud
mot begagnande af detta nya pestilentialiska brännmate-
riel, som kallas stenkol. Konungen erkände sanningen
och billigheten i denna föreställning och anbefalde alla
sina undersåtar att afhålla sig från att begagna detta för-
argelseväckande och osunda ämne. Men det var förgäf-
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ves, man utfärdade detta och andra strängare påbud, det
nya bränslet blef alt mera användt, oaktadt de dryga på-
lagor hvarmed införseln häraf belades. Och nu har sten-
kolen blifvit ett ovärderligt medel att sätta i rörelse tu-
sentals maskiner och uppvärma tusen gånger tusen bo-
ningsrum. Från England hämtas de mesta och de bästa
stenkolen. Den utomordentliga lätthet, hvarmed man sjö-

Parlamentshuset i London.

ledes kan komma till Storbritanniens stenkolslager, gör
att stora massor till jämförelsevis låga pris kunna afytt-
ras och försändas till vidt skilda länder och haf. Ensamt
under år 1880 utfördes stenkol till ett värde af 210 miljo-
ner mark. Flere hundra miljoner tunnor stenkol upphämtas
årligen ur de engelska grufvorna. Största delen af denna
oerhörda massa kommer från landskapen Durham och

8
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Northumberland. Tre segelbara floder och talrika järn-
vägslinjer erbjuda passande lägenheter att hastigt och bil-
ligt få stenkolen transporterade till kusten, där rymliga
ångare inlasta de „svarta diamanterna". —

Arbetet i grufvorna är både mödosamt och farligt.
En spetsig hammare och en spade äro de enda värkty-
gen. Med dessa sanit ett par kilar skola arbetarene bryta
stenkolen ur jordens inelfvor. För att kunna bryta myk-
ket, erfordras icke blott styrka, utan äfven händighet,
och arbetarene måste tidigt öfva sig däri för att kunna
förtjäna hög arbetslön. Den största mängd stenkol, en
arbetare dagligen kan bryta, belöper sig till 6 tunnor.
Där stenkolslagret är mäktigt, gör kroppsstyrka bästa vär-
kan, men är lagret tunt, beror det mesta på skicklighet,
emedan armen och hammaren då hafva endast ringa ut-
rymme att röra sig uti. För att bättre kunna komma
åt, måste arbetaren böja sin kropp på ett riktigt ona-
turligt sätt och därigenom söka att upptaga så litet rum
som möjligt. Han står antingen på knä, lägger sig på
sidan eller på ryggen, sitter nedhukad o. s. v. Isynner-
het är arbetet ansträngande, då lagret är både hårdt och
tungt. — Arbetarne råka i stark svettning; därtill kom-
ma utdunstningar af ruttnande trä- och djurämnen, hvilka
dunster naturligtvis blifva långt svårare i den starka het-
tan. Luftdrag finnes föga eller intet nere i grufvorna,
utan måste på konstgjord väg åstadkommas.

Det inre af en stor mina liknar en underjordisk stad.
Här finnes den stora hufvudgatan, och till höger och vän-
ster löpa en mängd sidogator. Likasom öfver London el-
ler Paris har man en karta öfver hela grufvan; hvarje
gång är bekant och har sitt särskilda namn, och dess-
utom vet man med noggrannhet, i hvilken del af grufvan
det arbetas och hvem som arbetar där. Faran af vistel-
sen i stenkolsgrufvorna uppstår genom antändning af
stenkolsgasen. Sker detta åstadkommas fruktansvärda ex-
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plosioner. Af de bästa kolen utvecklar sig den största
mängden gas, hvarför således de bästa grufvorna äro de
farligaste. Man antager att inemot 1000 arbetare årli-
gen omkomma i stenkolsgrufvorna.

Irland.

V*Y& flesta öar, halföar och större fastland ega i det
inre några höjder eller bärgsträckningar, som ut-

sända förgreningar mot kusterna och beherska den om-
gifvande trakten. Så är icke fallet med Irland. Hela
öns midt består af ett vidsträkt lågland, som ingenstädes
når högre än 275 fot öfver hafvet, och rundtomkring
denna slätt höjer sig marken mot de kullar och bärg,
som resa sig invid kusterna och likasom bilda, en ställ-
vis genombruten ringmur. De högsta bärgen finnas i
öns sydöstra hörn och sträcka sig i parallella kedjor i
samma riktning, som de djupa hafsvikar, hvilka här in-
tränga i landet. Icke långt från Dublin viken beherskas
de omgifvande dalarna af väldiga bärgskäglor. Tack
vare grannskapet med hufvudstaden, är denna del af Ir-
land en af dess mest besökta, och föröfrigt äfven en af
dess skönaste trakter; de strida floder, som brusa ned
i skilda afsatser, branta bärgsuddar, strandens fornläm-
ningar och uråldriga sägner om orten, alt bidrager att
fängsla intresset. Intet landskap på de Britiska öarna
har häller besjungits med större kärlek och innerlighet
än detta „Vattnens möte" af Thomas Moore mellan ekar
och murgrönsklädda klippor.

Irlands ryktbaraste naturegendomlighet är „Jättarnes
stig" på Antrum kusten, bildad af 40,000 basaltpelare och
ständigt sköljd af vågorna. Det myckna järn, som ingår
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i basalten, gör pelarne fasta och gifver åt denna, af natu-
ren uthuggna pelargång, som, enligt folksägnen, skulle
räcka ända öfver till Skotland, en förvånansvärd regel-
bundenhet.

Den ofantliga mängd sjöar, som öfveralt äro spridda
i Irland, är en nödvändig följd af landets beskaffenhet,
mera hogländt vid kusterna än i midten. Vid bärgens
fot, där fordom glacierer banade sig väg, blänka nu klara
vattendrag. De förtrollande Killarney sjöarne, med sina
lummiga, grönskande holmar, smala sund och klippiga,
med slottsruiner prydda stränder, besökas årligen af flere
tiotal tusen resande. De största insjöarne befinna sig
dock på det vidsträkta låglandet i midten af ön och
de förstoras långsamt, dag för dag. Det kolsyrehaltiga
vattnet fräter nämligen sönder strandens stenar och stun-
dom banar sig vattnet väg ännu längre in i klippan och
förmedlar slutligen en dold förening mellan tvänne sjöar.

Under det somliga sjöar sålunda tillväxa, gifves det
andra, som åter minskas altmera, tils de slutligen full-
komligt försvinna. De uppsugas, så att säga, utaf de
torfmossar och frodiga vattenväxter, som upptaga flere
hundra kvadratverst af Irlands jord. Ibland, efter lång-
varigt regn, händer det, att vattnet för någon tid återvin-
ner herraväldet och strömmar af gytja öfversvämma då
näjden. Det är lätt att veta, när man befinner sig ofvanpå
en dold sjö; vid hvarje steg gungar marken under föt-
terna och man tycker sig vandra på en i luften upphängd
matta.

Icke ens Nederländerna hafva att uppvisa så vid-
sträkta torfmossar som Irland. Ungefär sjundedelen af
dess yta upptages af dessa öde „bogs", på hvilka man
då och då varsnar en usel koja, lika svartnad som själfva
fältet. Till och med vattnet i de floder, som söka sig en
väg genom dessa trakter, är svartaktigt, hvarom äfven
vittnar namnet „Blackwater" (Svarta vattnet) m. fl.
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Oaktadt de flesta af slättlandets vattendrag bära
namn af floder, likna de mera talrika, med hvarandra
genom strömmar och sund förbundna sjöar, och icke ens
det inre landets viktigaste pulsåder, Shannon, bildar nå-
got undantag från denna regel. Efter att hafva genom-
flutit en mängd mindre sjöar och mödosamt arbetat sig
igenom bärgen, ombildas den i sitt nedersta lopp till en

Fingalsgrottan.

af de många djupa fjordar, som sönderskära Irlands
västra kust.

Helt och hållet kringflutet af hafvet, njuter Irland
mera än något annat land i Europa af de fördelar, med
afseende på klimatet, hafvets närhet medför. Den stora
fuktigheten försenar visserligen skördarna; hvetet mognar
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aldrig innan de första dagarna af september och hafren
afmäjas stundom först i november månad, men detta
dröjsmål ersattes rikligt af stora fördelar. Fuktigheten
underhåller den frodiga vegetationen i skogar, på fält, i
trägårdar och mossar; den har förskaffat Irland namnen
„Gröna Erin" och „Smaragd-ön". Den jämna temperatu-
ren tillåter flere af söderns växtarter att utveckla sig och
besökande förvånas öfver att se arbusträet blomma vid
Killarney-sjöarne, bland mörka cypresser, likasom i Ita-
lien.

Alla betydande städer i Irland äro hamnplatser och
det är naturligtvis på den mot England vättande kusten
rörelsen är lifligast. I hufvudstaden Dublin förenas alla
öns järnvägar och här börjar äfven den långa kanal, som
delar ön i tvänne hälfter och förenar Irländska kanalen
med Galway-bukten. Oaktadt Dublins hamn ligger öp-
pen för de våldsamma ostliga vindarna, har stadens han-
del under de senaste åren, förkofrats i ovanlig grad, i-
synnerhet genom export till England af boskap och im-
port af handelsvaror för stadens och landets behof. På
båda stränderna af den lilla floden Lifley, finnas breda,
planterade gator och ståtliga byggnader såsom „Christ-
church,, (Kristus-kyrkan) och „St. Patricks domen", öns
universitet, Trinity College, och flere betydande museer.

Belfast är Irlands andra stad med afseende på invå-
nareantalet, men den har af alla den mest betydande
industrin. Efter religionskrigen i Flandern och det Nan-
tesiska ediktets återkallande, grundlades af emigrerade hu-
genotter i Belfast en mängd fabriker och för närvarande
sysselsätta stadens 160 linnespinnerier ända till 160,000
arbetare. De flesta af central-Irlands viktigare städer äro
belägna i Shannons floddal, och vid dess utlopp förmed-
lar Limerick det inre landets handel med England och
utlandet. Sedan de omgifvande trakterna blifvit utarmade
genom de stora missväxterna, har dock en stor del af
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Limericks handel öfverflyttats till Cork, som nu, jämte
hamnstaden Queenstown, räknar ända till 90,000 inv.
De flesta seglare från den Nya världen söka sig en halt-
punkt här vid Lee-flodens mynning, förrän de löpa in till
Liverpool eller någon annan af Stor-Britaniens hamnar.
Vid Foyleflodens utlopp i bukten med samma namn lig-
ger norra Irlands viktigaste stad Londonderry och på
norra kusten af den djupt inträngande Galway-viken in-
tager Galway ett ovanligt fördelaktigt läge. Sedan ur-
minnes tider har staden stått i liflig beröring med Spa-
nien och många gamla palats påminna ännu med sina
hvälfda portaler, breda trappor och utskjutande balkon-
ger om Burgos och Toledo.

Den irländska folkrasen är i allmänhet vacker, trots
den obetydligt uppböjda näsan, hvilken blifvit omtalad
såsom ett af dess karaktäristiska drag och t. o. m.
engelsmännen erkänna, att irländskorna utmärka sig
framför sina grannar på den stora ön genom behag,
öppen glädtighet och smak. Fastän briterne tycka om
att göra narr af de s. k. „Irish Bulls", och den tafatthet,
som någon oskyldig „Paddy" låtit komma sig till last, så
är det visst att kvickhet, vältalighet och skarpsinne äro
för irländarne utmärkande egenskaper. De kunna be-
kämpa våldet med list, men de kunna äfven gälda godhet
med frimodigt förtroende.

Sedan tvåhundra år har det irländska folkets ställ-
ning icke förändrats. Det är fortfarande, hvad det då
var: ett underkufvadt folk, som på lif och död kämpar
för sina rättigheter. Erin var ett af de få land, som
lyckades undgå det romerska oket, och engelsmännens
eröfringståg var därför det första ingreppet i Irlands fria
utveckling. Från denna dag upphörde Irlands roll i Eu-
ropa för lång tid och vid utrotningskrigen under Elisa-
bet och Cromwell aktades irländarne så ringa, att ett



120

gängse ordspråk sade: „Det är ingen missgärning att döda
en irländare".

Eländet måste vara stort i ett land som Irland, där
marken i stora lotter blifvit utdelad ibland eröfrarne och
industrin mångenstädes, i följd af en afundsjuk monopol-
politik, systematiskt förtrykts. Åren 1740—41 dukade
400,000 människor under för hunger och nöd, och ännu
mera olycksdigert blef i detta sekel „det svarta året 47".
Den lägre befolkningen, som vant sig att uteslutande lif-
nära sig med potäter, befann sig nu plötsligt, då denna
skörd slog fel, fullkomligt redlös. Af de 9 miljoner inv.
som 1845 funnos i Irland, återstodo 1849 blott fem och en
half miljon, ty många af dem som undgått hungersdö-
den, hade sökt sin räddning i emigrationen till Amerika.

Fastän man i Irland såväl som i Stor-Britanien
ännu finner tusentals arbetare, som framsläpa sitt lif i
uselhet och elände, har dock välståndet under de senaste
20 åren gått framåt med stormsteg. Genom en 1848 ut-
gifven lag försåldes kronogodsen till 7,849 olika köpare,
af hvilka 7,180 voro irländare, och 1870 utfärdades en
förordning, som betydligt förbättrade de irländska för-
paktarnes ställning. Dessa framsteg vittna om att äfven
det irländska folket ändtligen börjar göra sin röst hörd
och båda en ljusare framtid för inbyggarne i detta „Eng-
lands Polen".

Befolkningen i Nederland och Belgien.

/~E/et finnes ett land, där floder så att säga flyta fram
öfver invånarenas hufvud, där väldiga städer resa

sig under hafvets ythöjd — hafvet som beherskar och
nästan kväfver dem —, där vida sträckor af odladt land
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omväxlande eröfras från vattnet och åter förloras, där
sandbankar förenat forna öar med fastlandet, där gamla
delar af kontinenten blifvit lösrykta och bildat nya öar".
Denna egendomliga bit afEuropa är Nederland. Namnet
användes i dubbel betydelse, dels såsom en politisk be-
nämning på konungariket Holland, dels för att i geogra-
fisk mening beteckna hela slättlandet från Ardennerna
vid franska gränsen till hafsviken Zuider Zee (Söjder se).
Detta område är Rheins, Maas och Scheldes stora delta,
en uppslamning, åstadkommen af dessa floder, och vid-
makthållen genom tvedräkten mellan salt och sött vatten.
En tydlig delning af landet åstadkommes dock genom
den mindre fruktbara, af stora träsk och moras betäkta,
landsträcka, Nord-Brabant, hvilken fortlöper längs nedre
Rhein fram mot hafvet. Och likasom naturen tudelat
landet, har hon skilt befolkningen den belgisk-bataviska
stammen, i tvänne hälfter den holländska eller nordliga
och den flämiska eller sydliga folkfamiljen. Holländarena
i norr voro af ålder ett frihetsälskande öfolk, kunnigt i
fiskare- och sjömansyrkena, under det att de jordbrukande
invånarena i söder snart råkade under främmande mak-
ters välde. Norden är öfveralt en bistrare och yngre
broder till södern; bådas seder och språk, skaplynne och
vanor fingo småningom en själfständig, från hvarandra
afvikande prägel. Olikheten afspeglar sig troget i kli-
matiska skiljaktigheter, i växtvärlden, i åkerbruket, i
landskapslynnet, i klädedräkten, i invånarenas seder och
egendomligheter. —

En resande, som en längre tid vistats i Holland,
skildrar landet och invånarena, „Europas kineser", på föl-
jande sätt: „En likformig borgerlig prägel ligger utbredd
öfver Holland: flacka, frodigt gröna ängar med får och
svartbrokiga kor. Horisonten begränsas på alla sidor af
talrika städer, långa poppelalléer och otaliga väderkvar-
nar. Snörräta kanaler leda i alla riktningar genom lan-
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det och vattenytan ligger i regeln 2 till 4 alnar öfver jord-
planet. Öfveralt ser man de långa, bredbogade kanal-
båtarna med sina höga segel liksom sväfva i luften öfver
fälten. Husen och gårdarna ligga på små upphöjningar.
De äro täkta med halm- eller tegeltak, renliga och väl-
mående, med höga popplar och kålland rundt omkring.
Trägårdarne äro emellanåt mycket stora. Isynnerhet
äro drifhusen vid Haarlem omfångsrika. Hela jorden är in-

Marskland.

delad i kolossala drifbänkar med de skönaste hyacinter,
krokusarter m. m. i alla färger, stora och bländande
granna. I varmt väder kännes blomdoften vida omkring.

Städerna äro mycket tilltalande. Husen, hvilka så-
som i Belgien sällan hafva mer än 2 ä 3 våningar, vända
alltid gafvelsidan åt gatan. Den smala fasaden är myk-
ket tacksam att utsira. Omväxlingen af byggnadsfor-



123

mer och husens olika höjd ger gatan med dess lifliga
trafik ett mycket intressant utseende. Uppträdena i jude-
kvarteret i Amsterdam påminna med sitt buller och larm
om England.

Den gamla gemytliga holländska flegman är ännu
icke utdöd. När man ser mannen stå i den nationella ställ-
ningen med händerna i byxfickorna, ser det väl något
träaktigt ut, men i munvinkeln bak kritpipan ligger ett
leende och en skälmaktighet, som isynnerhet vid högtid-
liga tillfällen slår öfver i den gladaste uppsluppenhet.

Ehuru nationaldräkterna äro försvunna i städerna
och äfven hålla på att försvinna på landet, går ännu den
ärbara borgarhustrun med de gamla stärkta mössorna
och flickorna med stärkta pipremsor på hufvudet. Det är
något oroväckande i denna skramlande hufvudbonad.

Det enda, som icke tages från den gemytliga sidan,
är renligheten. Jag talade med en engelsman i Rotter-
dam och beklagade mig öfver den engelska söndagen.
Ja, svarade han, men den holländska lördagen är mycket
värre. Hela huset skuras och tvättas. Endast midt på ga-
tan kan man finna en torr promenadväg. Pigorna stå i
de öppna fönstren och spruta vatten öfver hela fasaden,
och i dörren står frun på lur för att kasta ett ämbar vat-
ten öfver fötterna på vandraren, under förebärande af att
trottoaren måste tvättas.

Språket är det mest puckelryggiga språk man kan
tänka sig. Det är den gemytliga plattyska dialekten i
karikatyr. Om man kunde lära en hickande gris att ar-
tikulera sina ljud, skulle det klinga som holländska. De
flesta bildade förstå emellertid antingen tyska, franska
eller engelska. I hufvudstaden Haag är franska förher-
skande, i borgarstaden Amsterdam mest tyska. Har man
litet kunskap i plattyska, kan man skäligen bra förstå
folkspråket".
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Det jämförelsevis lilla Belgien är det tätast befol-
kade land i Europa (183 inv. på kvadrat kilometern). Så-
vidt historien gifver vid handen, hafva städse norr om
Ardennerna herskat två språk och två folkstammar en
germanisk och en gallisk eller keltisk. Ättlingar af denna
senare äro vallonerna, som bibehålla sitt språk och sina
seder. Århundraden igenom hafva flämer och valloner
bott invid hvarandra och delat samma öde, men intill
närvarande tid har aldrig en värklig sammansmältning
eller en förtrogen sammanlefnad egt rum. Den skarpa
motsatsen i språk och seder har förblifvit orubbad, oak-
tadt gemensamma inrättningar och det år 1830 tillkäm-
pade, fria fäderneslandet. (Före det nämda året utgjorde
Belgien en del af konungariket Holland). Storleken af
befolkningen utgjorde år 1882 ungf. 5,600,000, hvaraf
flamländare 54% och valloner 44%. Eget nog är ej
något af de nämda stammarnas språk landets officiella utan
det franska, hvilket allmänt talas af de bildade.

Den, som en längre tid lefvat i Belgien och grann-
landet Holland, känner sig ofrivilligt manad till en jäm-
förelse mellan de båda länderna. Om man gör sig det
nöjet att på samma dag besöka t. ex. Rotterdam och
Amsterdam, hvilket ej möter någon svårighet, enär endast
fem timmars väg skiljer de båda handelsplatserna åt, har
man ett ypperligt tillfälle att iakttaga olikheten mellan
holländarna och belgierna. Under det Rotterdam, kanske
mer än något annat samhälle, utgör en typ för de hol-
ländska städerna, försvinner alt karaktäristiskt, så fort
man kommer inom Antverpens murar. Den holländska
renligheten saknar man där endast altför mycket och
ogärna utbyter man holländarnas smala, endast tre fön-
sterlufter breda, men höga hus mot de gamla fastän ståt-
ligare byggnaderna i Antverpen. Och fastän de båda
städerna äro jämbördiga i fråga om storlek och invånar-
tal och ehuru Antverpen är Belgiens enda betydande sjö-
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stad, så är likväl Rotterdam oändligt viktigare som han-
delsstad. Utan att förneka belgiernas, synnerligast vallo-
nernas, arbetslust och storartade värksamhet, kan man
dock påstå, att enhvar som kommer från Holland till Bel-
gien, mottager samma intryck, som trädde han ur en rik
mans sal i en flitig arbetares lilla stuga. I Belgien arbetas
dock rastlöst, icke färre än 12,000 ångmaskiner stå i in-
dustrins och samfärdselns tjänst. Grufvorna lämna stora
massor af stenkol och järn, hvilket senare finner sin an-
vändning t. ex. vid vapenfabriken i Liége. Äfvenledes är
tillvärkningen af linne, spetsar (Bryssel), mattor, bomulls-
och ylletyger betydlig.

Pyrenéerna och les Ländes.

/dä/et område, som beherskas af Pyrenéerna, är både ge-
nom markens skapnad och befolkningens historie, den

del af Frankrike, som är mest olik det öfriga landet. In-
vånarnes härkomst skilde redan tidigt dessa provinser från
det egentliga Gallien och ännu i dag närmar sig befolk-
ningen genom språk, seder och bruk mera sina grannar
på Iberiska halfön, än sina egna landsmän.

Långt tillbaka i tiden utgjorde den djupa dalsänk-
ningen norr om bärgskedjan ett bredt sund, som förenade
Medelhafvet med Oceanen. Den regelbundna höjningen
af landet har tvungit vattnet att draga sig tillbaka åt
hvardera sidan, men ett sammanhängande flodsystem, full-
ständigadt genom den stora Canal du Midi, håller fortfa-
rande de båda hafven i förening med hvarandra. Under
det hafvet, som fordom sköljde Pyrenéernas fot, fått
lämna rum för ett lågland, sträcka sig bärgen, nu såsom
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lörr, i en väldig kedja från Kantabriska kusten till udden
Estoca de Vårés. Pyrenéernas formation erbjuder i mot-
sats till Alpernas en förvånande regelbundenhet. Ögat
skönjer där inga ensliga bärgstoppar, inga djupa klyftor,
som sönderspränga klipporna, och t. o. m. vid de skarpa-
ste krökningarna iakttager man med lätthet bärgssträckans
hufvudriktning. I den trakt där floden Garonne upprin-
ner, förefaller det som om kedjan vore afbruten. Af de
tvänne parallella bärgskammarna sträcker sig den nordli-
gare rakt åt väster, där den bildar de s. k. Medelhafs
Pyrenéerna, medan den sydligare under namn af Atlanti-
ska Pyrenéerna slutligen i öster når Biscayabukten. Egen-
domligt nog utgöras de lägre, ostliga Pyrenéerna till allra
största delen af granit, under det de betydligt högre bär-
gen i väster äro täkta med lager af skiffer och kalksten.
Detta jämte den stora skilnaden i klimat är orsaken till
den olika anblick Pyrenéerna erbjuda vid Medelhafvet
och den atlantiska kusten.

Oaktadt bärgen på gränsen mellan Frankrike och
Spanien visserligen äro betäkta af snö och is, finnas ddck
alla de högsta topparne uteslutande på den spanska slutt-
ningen vid Eseras högslätt. I öster reser sig där bärget
Maladetta, i väster den väldiga toppen Posets, som når
en höjd af 3,367 meter. Hela den bärgsgrupp, som i följd
af sin dystra ödslighet blifvit kallad »Förbannelsens bärg",
bildar i själfva värket en enda ofantlig topp, hvars högsta
spets, Pic de Nethou, första gången bestegs år 1842.

De talrika floder, som upprinna på Pyrenéernas snö-
fält, måste, innan de nå slätten i norr, genombryta det
bärgland, som fått namnet „De små Pyrenéerna". De
störta fram genom trånga klyftor med nästan lodräta väg-
gar, en af dem Arize-floden, har t. o. m. borrat sig tvärt
igenom klippan och bildat den ryktbara grottan vid Moz
d'Azil. Den trånga dal, hvarigenom floden slingrar sig
tillstänges plötsligt af hvita stenblock, i hvilkas skrefvor
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buskar och snår gro och vattnet tränger brusande in i
ett långt, mörkt hvalf, som ungefär i midten af tunneln
stödes af en ofantlig pelare. Hela denna trakt är rik på
långa hemlighetsfulla grotthvalf, som floderna urhålkat,
innan de flutit i sina nuvarande bäddar. En af de egen-
domligaste och mest kända är grottan vid Bedeillac, hvil-
ken sägnen omtalar såsom den ryktbare Rolands graf.

Dessa underjordiska gångar erbjuda icke blott en
storartad anblick, de hafva äfven med rätta blifvit namn-
kunniga för de dyrbara fornfynd man där gjort. Från
urtiden ända till nyss flydda dagar hafva dessa hvalf tjä-
nat människor och djur till fristad undan förföljelser.
Under Albigenser-krigen (i början af trettonde århundra-
det) hade flere hundrade kättare sökt skydd i de stora
grottorna vid Ornolac, men Inquisitionens soldater upp-
täkte dem och tillmurade ingången. Alla de olyckliga om
kommo och man har först nyligen återfunnit deras ben.

Pyrenéernas bägge ändpunkter ligga blott på en
breddgrads afstånd från hvarandra, men olikheten i kli-
mat och natur är icke desto mindre slående. Vid Ocea-
nen täckas bärgen af vidsträkta skogar eller åtminstone
af örter och ljung; närmare Medelhafvet påminna åter de
nakna klipporna, som sticka fram mellan snår och magert
gräs, om det skotska höglandet. En liknande olikhet
eger rum emellan Pyrenéernas båda sluttningar, men den
är så mycket mera i ögonen fallande, som blotta öfver-
gången af bärgskammen ofta är nog för att visa den re-
sande en helt ny värld. På norra sidan har man snö och
is, lugna floder, vidsträkta ängar, lummiga skogar och
på slätten talrika byar, på den södra åter skarpa klip-
por, magra betesmarker och i stället för människo-bonin-
gar, på hvarandra uppstaplade stenar, som försvinna bland
klipporna. Bärgsboarne kalla den franska sidan batch,
(bac, übac), d. v. s. skuggsidan, under det de gifvit nam-
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net soulane (solsida) åt den spanska sluttningen, ofrukt-
bar, torr och genombränd af de glödande solstrålarna. —

Norr om de atlantiska Pyrenéerna och i väster
begränsadt af oceanen, sträcker sig ett trekantigt, oöf-
verskådligt lågland kalladt „les Ländes". Hela denna
14,000 kv. kilometer stora slätt, som fordom takts af haf,
utgöres nu af torra, enformiga sandfält. Ej djupt under
jordytan har sanden förvandlats till ett svartbrunt lerla-
ger, hårdt såsom järn. Det är i främsta rummet denna
jordmånens beskaffenhet, som omöjliggör all kraftfull ve-
getation i les Ländes, ty hvarken växternas rötter eller
den erforderliga vattenmängden förmår genomtränga de
klipphårda jordlagren. Under den regniga årstiden skulle
les Ländes' yta förvandlas till ett ofantligt träsk, om man
ej sedan början af detta sekel arbetat på kanalanläggnin-
gar, som leda det öfverflödiga vattnet antingen till det
inre landets floder eller till dammarne vid kusten. — Vat-
tenmängden, som betäkte marken och gjorde den ofarbar
för vanliga fotgängare, tvang fordom herdarne på les
Ländes att begagna sig af mer än fyra fot höga styltor,
då de gingo öfver de öde fälten. I detta hänseende voro
inbyggarne, de s. k. Landescots ensamstående i världen,
kanske i historien. Uppspetad på sina lånade ben öfver-
vakar herden sin hjord, han går oskadd igenom vatten-
polarna, kärren och torfmossarne och dubbelt hastigare
än annars skyndar han fram öfver ljung och snår. En
lång staf, hvilken han handterar med otrolig skicklighet,
ger hans uppträdande en ännu egendomligare prägel.

I de delar af les Ländes, som fortfarande sakna all-
männa landsvägar, använda alla: kvinnor, barn och gub-
bar ännu i dag styltor som fortskaffningsmedel. Men detta
urgamla bruk måste dö ut, då les Ländes' öde slätter
omskapats af den stigande kulturen. I början af detta
sekel hade dalarna emellan Garonne och Adour så ringa
värde, att man för några francs tillhandlade sig hela den
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landsträcka, öfver hvilken herden kunde göra sin röst hörd.
Nuförtiden betinga sig jordlotterna betydliga pris och det
är blott sällan man får se större slätter så kala och
oländiga, som les Ländes tedde sig för föregående släk-
ten. På de ställen bygden bibehållit sitt gamla utseende
kunde man tro sig förflyttad ut på oceanen. Man vars-
nar knappast ytterst vid horisonten en osäker, om-
töcknad kant af skogen, himmelens omätliga blå hvälfver
sig utan gräns öfver landskapen, på marken finnes intet,
som häjdar blicken, och man känner sig såsom förlorad
i det oändliga. Hög ljung, resliga ormbunkar, guldblom-
miga ginstörter, hela denna själfsådda vegetation af tag-
giga, svartbruna, sträfbladiga växter får dock småningom
vika för en regelbunden odling, framför alt för de stor-
artade skogsplanteringarna. Det träslag, som företrädes-
vis användes härtill, är en tallart; blott i de sydligare
trakterna odlas äfven eken och korkträet; hvarje by har
sin allé af ekar, som i skönhet ofta öfverträffar många
af de stora städernas ryktbara promenader.

Fordom hotades detta område, med dess skogar och
tunnsådda byar, af förstöring genom de ända till 89 me-
ter höga dynerna vid kusten, hvilka ännu i slutet af si-
sta århundradet af hafsvindarne drefvos mot öster med
en hastighet af 20—25 meter årligen. Sålunda hafva flere
små köpingar försvunnit så fullkomligt att man t. o. m.
är okunnig om den plats de förut intagit; byn Lége har
tvänne skilda gånger nödgats fly undan sandmassorna.

I våra dagar är denna fara ej mera att frukta. Se-
dan år 1787 har man genom storartade tallplanteringar
lyckats binda jorden och förvandlat de rörliga sandkul-
larna till skogar, som för all framtid skydda det inre
landet för inkräktning af hafssanden. En oskattbar för-
del, som genom dessa åtgärder dessutom vunnits, är det
förbättrade klimatet. I följd af sandreflarnes rörelse mot
öster förändrades ständigt läget af en mängd insjöar vid

9
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kusten och den gytjiga sjöbottnen utspred i luften giftiga
dunster. En femtedel af Médocs invånare ledo under
augusti och september månader af smittosamma feber-
sjukdomar och den osunda luften gaf åt landets bebyg-
gare blek hy, insjunkna ögon och magra, knotiga lemmar.

Alla de insjöar, som i en lång rad befinna sig öster
om dynerna, hafva med säkerhet under en förgången geo-
logisk period utgjort vikar af oceanen. Småningom hafva
de afskilts därifrån af sandbankar, och genom regn och
förening med det inre landets floder förvandlats till in-
sjöar med sött vatten. Den enda af dessa vattensamlin-
gar, som fortfarande står i direkt samband med hafvet, är
den djupa Arcachon-bukten (sydväst om Bordeaux); ocea-
nen arbetar dock ihärdigt på att afstänga äfven denna vik.

På samma sätt som de ännu icke fastgjorda dynerna
och kustdammarna röra sig. åt öster, så förändrar äfven
den del af kusten, som befinner sig under hafsytan, stän-
digt sitt läge i samma riktning. På några ställen är denna
oceanens frätning af kusten så ögonskenlig, att man hvarje
gång vågen drar sig tillbaka kan varsna att strandbräd-
den afsmalnat. Emellertid inkräktar hafvet så hastigt
stora sträckor af landets område att man blott i ett sjun-
kande af denna del af kusten kan finna orsaken härtill.
Så är det numera blott vid ebbtid möjligt att landa vid
den lilla klippa som bär Cordouans fyrbåk, medan ön
under sextonde seklet, då fyrtornet ombygdes, var till-
räckligt stor för att man där kunnat uppföra byggnader
för arbetarne. På samma gång ön blifvit mindre har
kontinentens kust alt mera aflägsnats från fyren. År 1630
befann sig halfön Grave på ett afstånd af 5 kilometer
från Cordouan, under det baken nu är belägen på 7 ki-
lom. afstånd därifrån. Ingenstädes på den franska ku-
sten har kampen emellan oceanen och den mänskliga
viljan varit häftigare och ofta har utgången förblifvit
oafgjord. — Ändtligen i våra dagar hafva dock de starka



131

dambyggnaderna satt en gräns för hafvets framfart och
oceanens anfall sålunda gjorts maktlösa genom modigt
och oförtröttadt arbete.

Det moderna Paris.
i

rJ^eläget vid Marne-flodens utflöde i Seine beherskade
~" det gamla romerska Lutetia, moderstad till det n. v.

Paris, af naturen tvänne viktiga vägar för samfärdseln
mellan det inre landet och hafvet. En ögrupp, vid för-
eningen af de båda floderna, underlättade öfvergången,
och invånarne, som uppfört sina kojor på dessa öar be-
skyddades mot fiender af djupa naturliga grafvar. I för-
hållande till hela landet intager Paris just den plats, där
Frankrikes viktigaste flodområden närma sig hvarandra
och i följd däraf äfven dess älsta historiska vägar sam-
manstöta. Dessutom erbjuder den kringliggande trakten
stora fördelar med afseende på själfva jordmånens be-
skaffenhet. Redan sedan urminnes tider hafva de rika sä-
desfälten i omgifningarna försett staden med födoäm-
nen och höjderna strax invid Paris innesluta ett af de
bästa byggnadsmaterial. Den till stor del utaf ofantligt
små skaldjur bildade kalkstenen är särdeles lätt att be-
arbeta och man har i dess användbarhet sett en af orsa-
kerna till Paris arkitektoniska prakt.'

Genom sina storartade byggnadsvärk är Frankrikes
hufvudstad ensamstående i världen. Från det romerska
tidskiftet eger den visserligen ofvan jord kvarlefvor af
blott ett enda palats, Thermerna, där Julianus „affäUin-
gen" år 361 blef utropad till kejsare, men hvilka prakt-
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fulla götiska byggnader finnas icke i Paris, och hvilka
konstskatter hafva icke där hopats, trots de förstörande
härjningar staden många gånger under seklernas lopp
undergått. I hjärtat af staden, på den ö, hvars vapen-
sköld bär omskriften „toujours flottant, jamais submer-
gé" (gungar alltid, sjunker aldrig,) höjer sig Nötre-Dame
kyrkan, hvars mästerliga skulpturer, korsbågshvalf, och
fint arbetade torn utgöra beundransvärda prof på bygg-
nadskonsten i tolfte och trettonde århundradet. På samma
namnkunniga ö i Seinen, den s. k. la Cité, finnes äfven
la Sainte Chapelle, (det heliga kapellet) uppfördt mellan
åren 1245—1247. Med sina smäckra pelarknippen, höga,
målade fönster och sin rika ornamentik, påminner den
åldriga byggnaden om ett ofantligt relikskrin. Ej långt
från den högra Seine-stranden reser sig den lilla kyrkan
S:t Germain I'Auxerrois, hvars klockor gåfvo första teck-
net till det olycksdigra blodbadet Bartolomei-natten 1572.
Auny-hotellet, som i slutet af femtonde århundradet upp-
fördes invid och ofvanpå de gamla romerska badhusen,
innesluter nu oöfverträffade samlingar af tusentals dyr-
bara möbler, väfnader, fajanser och smycken, framstäl-
lande med lefvande värklighet förgångna tiders lif i
Frankrike.

Renässansens byggnadskonst har lämnat Paris i arf
flere beundransvärda skapelser, främst Louvre-palatset,
hvars rikt utarbetade fasad sammanhänger med den nya
Louvren och Tuilerierna, undervärk af elegans och smak
från det sextonde århundradet. Och huru många storar-
tade byggnader hafva icke alt sedan denna tid uppvuxit
i Paris! Mansarts mästerstycke Invalidkyrkan, som nu
innesluter Napoleon den stores graf, Panthéon, beundrans-
värd i sin stränga enkelhet, det stora grekiska Madelaine-
templet, Nya Operan och sist Triumfbågen, som afslutar
Paris elegantaste gata Champs Elysées, skulle icke hvart
och ett af dessa byggnadsvärk vara nog för att göra en
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stad ryktbar? Så godt som vid hvarje hus, vid hvarje
gata äro dessutom stora historiska minnen förknippade.
Hvilka bilder framkalla icke namn sådana som Tuilerier-
na, Palais Royal och Conciergeriet, drottning Marie-Antoi-
nettes fängelse?

Triumfbågen.

Och om man från själfva byggnaderna öfvergår till
de skatter de innesluta, står man inför en värld, så rik
att äfven den lärdaste kan känna blott en helt ringa del
däraf. De naturhistoriska samlingarna i Jardin des Plan-
tes, de lärda sällskapens, skolornas och observatoriets
museer bära vittne om hvarje seger vetenskapen vunnit.
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Konstutställningarna i Louvre- och Luxembourg-palatsen
räkna bland sina oskattbara samlingar arbeten af målare-
konstens störste mästare, och konstälskare beundra med
andakt i skulptur-afdelningen, värk, sådana som „Venus
från Milo" och Michel Angelos „Fångarne". Biblioteket
i Paris, det viktigaste i världen, och nära dubbelt så rikt
som boksamlingarna i British Museum, omfattar 2,200,000
böcker och 80,000 handskrifter. Hyllornas sammanlagda
längd utgör 55 kilometer *) och afdelningarna för koppar-
stick och geografi räkna mera än 1 miljon teckningar och
200,000 kartor.

Utom universitetet, la Sorbonne, eger staten i Paris
utmärkta undervisningsanstalter och själfva staden under-
håller nära 300 elementarskolor. De talrika studerande,
som täfla om tillträde till de ryktbara högskolorna, på-
minna om studieifvern i det medeltida Paris, där 20,000
studenter slagit ned sina bopålar i „latinska kvarteret".

Fastän ofantliga kapital och ihärdigt arbete offrats
för att göra Paris till en fullkomligt sund och hälsosam
ort, är dödligheten fortfarande större här än i flere andra
städer. Vattenledningarna och afloppskanalerna sträcka
sig långt utom den egentliga stadens område, och för att
ej alla de gödningsämnen, som samlats i afloppsrören
skola förspillas, ledas de genom ett skildt underjordiskt
kanalsystem ut på fälten vid Gennevilliers. Under få år
har jordens värde där tiodubblats och den fordom ofrukt-
bara halfön är nu förvandlad till en köksträgård af oskatt-
bart värde. — Paris „lungor", dess parker och skogar upp-
taga stora sträckor af Seine-departementet. Friska, för-
trollande parker såsom Luxembourg och Tuileries trägar-
darne gifva parisarne under sommarhettan svalka och dam-
fri luft. Väster om Triumfbågen fortsattes Champs Elysées
af en vacker väg, som leder till Paris mest besökta

*) En meter = 3,3 fot; en kilometer <= 1000 meter = 3368 fot.
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park, Boulogner-skogen, hvars gångar och gräsmattor vår-
tiden, vid de stora kapplöpningarna vid Longchamps,
vimla af '/•> miljon besökande.

Trots de höga hyrorna och daglönerna, idkas i
Paris industri i storartad skala, och tillvärkningen af ma-
skiner, ljus och socker är betydande. Äfven handtvärks-
skickligheten är stor i Paris. Dess ryktbara smycken,
bronsarbeten, böcker, fotografier, kirurgiska instrument
och alla de otaliga småting, som gå kring världen under
namn af „Pariser varor", fordra ett omsorgsfullt, själf-
ständigt och intelligent arbete, som adlar handtvärket ge-
nom konstnärlighet och utsökt smak.

Paris, hvars invanaretal öfverstiger 2,300,000, har
icke mera utrymme för alla sina inbyggare. På tusen
sätt försöker världsstaden att göra intrång på landsbyg-
dens område. Dä de stora begrafningsplatserna Pére
Lachaise, Montmartre och Montparnasse blifvit otillräkli-
ga, hafva de ofruktbara fälten vid Méry i Oisedalen ut-
setts att ersätta dem. Långt utanför vallarna utsträckes
lifvet och rörelsen, och då man med järnväg nalkas Pa-
ris far man igenom vida, med girig idoghet uppodlade
fält. Det är de 1800 trägårdar, som dagligen sända sina
produkter in till världsstaden.

11.

Man påstår, att parisarena äro lättsinniga. Det är
en beskyllning, som har fått gammal häfd, men den är
ingalunda så sann, som den ger sig ut för att vara. Detta
arbetslystna sparsamma folk, som sliter dag ut och dag
in för att betrygga sina gamla dagar, dessa människor,
hvilkas skönaste dr^m, hvilkas högsta lefnadsmål är en
bit egen jord, hur^. -alle man med fog kunna kalla dem
lättsinniga? Man b Qmer befolkningen efter gatdrifvaren.
Men det är till en stor del utlänningar, njutningslystet
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folk från alla världens kanter, som skaffat Paris rykte
som ett modernt Sodom. — Det är ej lättsinniga parisa-
rena äro; de äro lätta och lättrörliga. De tycka om att
lägga starkt solsken öfver alt som händer; de låta sig
plötsligt ryckas med både af hänförelse och harm, både
af stora tankar och stora ord. Det är därför de göra re-
volution hvarannan dag. De hafva en osviklig tro på det
nya, som engång skall skänka dem guld och gröna sko-
gar. Det gör dem till stora barn. Men det är också i
kraft af denna lätta, ljusa tillitsfulla tro, som de nära
nog äro det till handling dugligaste folk i världen. De
kunna ej blott rifva ned, de kunna också bygga upp.
Hafva de stormat Bastiljen, så hafva de också med eld-
skrift tecknat öfverskriften för århundradets historie: fri-
het, jämlikhet och broderskap. Det finnes ingenting, som
gör människan starkare och ger henne friskare krafter
till att uträtta något, än att ständigt gå till arbetet med
en sång på läpparne, att ständigt hafva ett nytt hopp i
hjärtat till ersättning för det som gick upp i rök. Det
är den sortens lättsinne parisarene ega och det är långt
större orsak till att afundas dem, än till förebråelse.

Man säger att parisarene äro själfviska. Det är trå-
kigt — men naturligt. I öknen och i de stora samhäl-
lena är man alltid egoistisk. Man är tvungen att vara
det; kampen för tillvaran gör det till en själfuppehållelse-
plikt. Man är kall och känslolös emot sina grannar på
närmare och fj armare håll, man kan ej låta dessa två
miljoner omgifvandes med- och motgång gå sig till hjär-
tat, men man är tillmötesgående. Såvida man i gat-
vimlet på de stora festdagarna skulle klämma och knuffa
hvarandra, blefve man lätt ihjälkrossad och därför hjäl-
pas alla i sämja åt att komma fram- Såsom det går till
i trängseln på gatorna, så går äC*1 11 öfveralt. Man
möter öfverseende och tillmötesgående för hvarje steg i
Paris. — Men är själfviskheten en p t Visegenskap är rätt-
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skaffenheten, hederligheten det icke mindre. Parisarena äro
kända för sin ärbarhet i handel och vandel, och detta
måste utlänningarne beundrande erkänna.

I Paris har främlingen lätt för att känna sig hem-
mastadd. Parisaren håller hårdnackadt på sina egna va-
nor, men han respekterar därjämte andras. Han förundrar
sig icke ens öfver, att ni har dem, men anser det som sin
plikt som värd att gå dem till mötes så mycket som möj-
ligt. Kommer en kines in på ett värdshus och drar upp
sina pinnar ur fickan för att spisa med dem, så är det
ingen, som faller i förvåning öfver den saken. Men kom-
mer han två, tre gånger tillbaka, skaffar värden sig pin-
nar och serverar honom på det att gästen må kunna följa
sitt lands seder och bruk. Det har händt och är beteck-
nande. Det finnes ej en utlänning, han må tillhöra hvil-
ken nation som hälst, som icke kan finna en vrå i Paris,
där han kan bo, lefva, spisa, inrätta sig helt och hållet,
som hade han medfört en bit af sitt eget lands mark.
Frihet råder öfveralt och detta värkar en känsla af till-
fredsställelse. Och den behagliga omgifningen ökar denna.
Staden är ljus och luftig, genomskuren af breda träplan-
terade gator och bulevarder, dit solen kan tränga ned,
öfversållad med parker, torg och offentliga platser. Den
är ren, vattnad, putsad och f ajad från morgon till afton
af en armé af arbetare. Nöjen locka en för hvarje steg
man tar. Man kan välja helt och hållet efter sin smak
och sina tillgångar och behöfver likväl aldrig vara rädd
för att det kommer att uppstå brist på förströelser.

Paris är i hela världen den stad, där främlingen
finner mesta behaget i att lefva. Vore det ej så, skulle
icke det årliga besöket af gäster i genomsnitt belöpa sig
till en miljon, och det parisiska människohafvet icke dag-
ligen räkna omkring två hundra tusen utlänningar.

Och alt detta är likväl blott det yttre skalet bakom
hvilket gömmer sig en kärna, som är ej mindre ädel, än



138

skalet är skönt och lockande. Paris är medelpunkten ej
blott för Frankrikes utan äfven en stor del af världens
andliga lif. Liksom hvarje steg man tar på dess gator
kommer en att minnas en fräjdad forntid, så är det nä-
stan som hvart andedrag man insuper af stadens luft
vore mättadt af stora tankar. Och konsten! Den fran-
ska teatern beherskar alla andra, emedan ingen kan mäta
sig med den. Den franska målareskolan är den, hos
hvilken alla andra målare gå i lära. Den franska musi-
ken är nära att öfverflygla den tyska och italienska och
den franska literaturen är ständigt så i godt som ondt
ett stycke framför de andra i täflingsstriden. Icke häller
vetenskapen har blifvit efter. Det är denna allmängiltig-
het, som gör Paris allenastående. Det finnes städer rundt-
omkring, som kunna locka en till sig genom enskilda
företräden; Paris har dem alla på en fläck. Paris är
människoandens ständigt öppna världsutställningspalats.

Silkesodlingen.

VhJäx ligger framfor oss Lyon, Rhönedalens stolta stad
med sina 380,000 invånare, drottning öfver en stor-

artad industri, som utbreder sig öfver södern. Alla or-
tens öfriga märkvärdigheter måste träda i bakgrunden, då
det är fråga om att beskrifva det mest egendomliga hos
staden och landskapet. Innan vi uttala det betecknande
ordet, så betrakta det lilla huset där i den nya, vackra
stadsdelen! Där bodde en halmhattsfabrikant, som en gång
läste i en engelsk tidning, att ett högt pris var utsatt för
uppfinningen af en spetsknypplingsmaskin. Han uppfann
en sådan maskin och förfärdigade spetsar, hvilka vakte
en sådan beundran i Paris, att den skicklige fabrikanten
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blef ditkallad afregeringen. Men de nitiske borgmästarene
hade missförstått befallningen, och den stackars fabri-
kanten släpades dit såsom arrestant. Man insåg dock
snart sin villfarelse; Napoleon värderade mannen, och
fabrikanten måste äter sammansätta den för lång tid se-
dan söndertagna maskinen. På uppmaning af regeringen
att förbättra den då brukliga sidenväfstolen, uppfann
han sin högst sinnrika väfstol. Ej häller denna väfstol
blef förskonad från så många andra maskiners öde, hvilka
arbetaren, tyvärr, ofta betraktar som sin fiende. Den blef
på handelsrådets befallning sönderslagen, virket såldes
som ved och järnet som gammalt skräp, och man trodde
sig därmed hafva utfört en hjältebedrift. Först senare
erkände man värdet af denna uppfinning, hvilken i så
hög grad förenklade mönsterväfveriet. Den ädle uppfin-
naren var då villig att förfärdiga en ny maskin och med-
dela goda råd. Denne man var den förtjänstfulle Jaquard.
Därför kan man ännu i dag betrakta staden Lyon, till
följd af Jaquard's uppfinningar, såsom väfindustrins drott-
ning. Jaquard-väfstolen har blifvit en födkrok för tu-
sental och gjort Sydfrankrike jämte norra Italien till ett
hem för silkesodlingen. — Sydfranskt siden kan täfla i
godhet med det piemontesiska; Spanien och Schweiz där-
emot kunna ej numera lämna lika godt arbete. Ej häller
Tysklands sidentillvärkning kan jämföras med Frankri-
kes; ty hvad förslå Preussens 10,000 väfstolar mot Lyons
90,000.

Men hvad är det väl för ett litet djur, som gifver
oss detta glänsande, utsökta tyg? Jo, det är silkes-larf-
ven, ur hvilken silkesmasken utvecklar sig. Ur ägg, stora
som hirskorn, krypa små maskar med 16 fötter; de
äro först brunaktiga till utseendet, därefter hvitgula och
föda sig af mulbärsträets blad. Ändtligen utväljer ma-
sken sig en lugn plats och spinner in sig. De trådar,
som silkesmasken spinner omkring sig, kallas en kokong
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(cocon) och denna består af tre slags omhöljen. Det yt-
tersta, sköra och tofviga höljet lämnar så kalladt flock-
silke; det andra höljet består af en aflång, tät spanad.
Detta är den nyttigaste och finaste spana den; den utgö-
res af en sammanhängande 700 till 1000 fot lång tråd.
Innerst ligger den så kallade dadeln eller det tredje höl-
jet, som närmast omsluter puppan och är tunt och per-
gamentslikt. Silkesmaskens trådämne är en tunn, harts-
lik saft, hvilken framtränger ur tvänne öppningar på hans
underläpp och hastigt hårdnar. På de ytterst fina trå-
darne, af hvilka hundrade i förening först kunna bilda
en tråd sysilke, kan man med förstoringsglas urskilja,
på hvad sätt masken fäst den sist spunna, ännu ytterst
sköra tråden vid den föregående. — Men hvad gör man
nu med kokongerna? En del låter man ligga, att fjäri-
larne må krypa ut och fortplanta släktet, Sådana ge-
nombrutna kokonger lämna naturligtvis ej någon samman-
hängande tråd. Men de flesta maskarne dödas i sina ko-
konger, därigenom att man lägger dem i en bakugn el-
ler utsätter dem för het ånga af saltvatten, terpentinolja
eller vinsprit. Därefter torkar man kokongerna vid mått-
lig värme och kan under många år bevara dem på ett
tort ställe.

Sedan sorteras kokongerna i gula, hvita och grön-
aktiga eller i goda, medelmåttiga och dåliga sorter. Goda
kallas de fasta och täta kokongerna, hvilka vid fullstän-
dig utbildning äro af dufäggs storlek. Kokongernas af-
nystande är en stor konst. Tråden får ej afslitas, och
därför har man uppfunnit en särskild härfvelmaskin, som
redan år 1300 var bekant i staden Bologna. Men innan
man kan börja afnyståndet, måste kokongen befrias från
det egendomliga gummi, som sammanklibbar silkestrå-
darne. Detta upplöses i flata kopparkittlar, i hvilka vat-
ten starkt upphettas.

Kvinnor slå nu kokongerna med mjuka spön så län-
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ge, till dess de öfre lagren af den fina, mellersta spåna-
den hänga vid spöen. Nu lägger man kokongerna i
ljumt vatten och därur härflar man upp tråden. Kvin-
norna träda trådarna af 4 eller 5 kokonger genom de
hål, som finnas på en smal jämten, och förena sedan
dessa fina trådar. Flere på så sätt förenade trådar bilda
en så grof tråd, att han kan upphärflas på ett hjul med
fyra skoflar. Därpå sorterar man silket och förvarar det
i en kista med belastadt lock. Detta är „råsilket."

Det bästa, hvitaste, men ojämt spunna råsilket läm-
nar Kina. Finare är det bengaliska eller öfverhufvudta-
get det ostindiska silket. Tolf bengaliska näsdukar, som
sändes till drottning Viktoria, kunde sammanpackas i en
snusdosa; och dessa väfdes likväl för hand. Det fran-
ska och italienska silket är vanligen ej så hvitt eller
fint, men mera jämt och likartadt. Råsilket måste likväl
befrias från sin vaxartade fernissa. Man kokar därför
silket, med fin marseillertvål och sedan sköljer man och
vrider ur det. Därefter kan det efter behag färgas, spin-
nas och vidare förarbetas. Äfven affallet, flocksilket och
genombitna kokonger kunna användas; de spinnas som
ull och förarbetas till band och strumpor.

Helgoland.

pJiJångt ut i Nordsjön, 34 sjömil från Elbes mynning,
ligger den lilla klippön Helgoland. Vi omnämna den

ej för att den eges af de land- och hafbeherskande en-
gelsmännen, utan emedan dess natur är ganska egen-
domlig och erbjuder vissa beröringspunkter med de nord-
tyska kusterna.
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Helgoland, som dess bebyggare kort om godt be-
nämna „det Lunn" d. v. s. landet, består af tvänne ge-
nom ett sund åtskilda delar: den västliga klippön och den
östliga på en klippgrund hvilande dynen. Hufvudön upp-
stiger som en mur lodrätt ur djupet och väcker genom sin
skarpt röda färg redan på afstånd seglarens uppmärk-
samhet, under det att den flacka, låga dynen först blir
synlig på nära håll; den hvilar på flere parallella klipp-

Dyner.

rader, bestående hufvudsakligen af hvit och gul krita.
Hufvudön har gestalten af en trubbvinklig, från nord-
väst till sydost gående, triangel med en medelhöjd af 180
fot öfver hafsytan.

Fordom förenades klippön med dynen genom en
lång dambyggnad, ledd öfver en mellanliggande kalkklip-
pa, men åboarnes åtrå efter ett gipslager, hvilket kalk-
stenen inneslöt, ledde till bryggans undergräfning och
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fall. Sylvester-aftonen år 1720 sönderslet hafvet denna
dam och senare stormar fullbordade förstörelsevärket.
Den sista återstoden af bryggan uppslukades af hafvet i
början af detta århundrade, och numera förråder blott det
grunda sundet att fordom ett förenande band gått mellan
klippan och dynen. — Man har sig med visshet bekant, att
Helgoland under 12 århundradet var långt större än nu
och detta bevisar äfven den omständigheten, att det om-
råde af hafsbottnen, som ligger på fem famnars djup kring
ön, har en form, som fullständigt påminner om klippan så-
som den nu ter sig ofvan vattnet. Denna klippans förminsk-
ning till Vid af hvad den fordom var, förutsätter ett oer-
hördt samarbete mellan stormen och bränningarna. Dessa
lösrykte, afgnagde och söndersmulade stycke efter stycke
af de fasta kritklipporna, förvandlande sitt byte till fin
sand, hvarmed de sedan drefvo sitt spel.

Under ebbtiden är man i tillfälle att på den låga
sandön iakttaga tillgången vid uppkomsten af dyner i
smått. Förstärkt af de vanligen västliga eller nordväst-
liga vindarna uppskjuter vattnet under flodtiden mindre
rullstenar och massor af gul-hvit sand. På den jämna
stranden lämnar under ebbtiden det långsamt återrinnande
vattnet en tydlig bild i sanden af de hvarandra ofta kor-
sande böljorna. Vinden torkar ganska snart sandlagret
och härmed upphör förbindelsen mellan sandkornen, hvilka
nu drifvas uppåt land tils de stanna kring någon sten
eller något trä. Sålunda hopar sig korn vid korn, bil-
dande en liten vall med låg sluttning åt vindsidan och
brant åt insidan. Småningom tilltager denna vall i bredd
och höjd; vinden bär de lättaste sandkornen längre inåt
och på något afstånd från denna af större och tyngre
korn bildade vall, uppstår snart en annan o. s. v. den
ena dynen efter den andra. Sålunda har äfven den låg-
lända sandön, hvilken vi i motsats till klippan benämt
„dynen" uppstått. Vågorna och stormen förändra oupphör-
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ligt dess utseende och höjd; än vinner den betydlig till-
växt på en sida under det att en annan gifver vika för
vågornas tryck och lämnar rum för vida tvärdalar. Stun-
dom kastas stora massor af sand ut i hafvet för att åter
några timmar senare slungas upp på land. Så obetydlig
dynen vid Helgoland äfven tyckes vara, är likväl dess
tillvara af oberäkneligt värde. Med dess tillintetgörelse
skulle helgolänningarnas viktigaste inkomstkälla hafs-
baden (mycket anlitade af resande) utsina; dessa tagas
nämligen just ute vid dynen. Men dessutom skulle klip-
pan långt snarare än hvad nu är fallet gå sin undergång
till mötes, om den ej i dynen egde ett naturligt skydd
mot vågorna.

Hamburg.

il^å kartan ser Hamburg ganska obetydligt ut med sitt
7 kvadratmil stora område; men dess gynnsamma läge

har gjort staden till en af de ansenligaste handelsplatser
i världen. Där bo nu omkring 450,000 invånare.

Redan kejsar Karl den store insåg de fördelar, som
den fiskarby, af hvilken nuvarande Hamburg uppstått,
hade i sitt läge. Därför lät han uppbygga där en borg
och en kyrka. I 13:de århundradet var Hamburg redan
så mäktigt, att det kunde tillsammans med Liibeck hålla
en flotta och en här till handelns skydd.

Närmar man sig staden på ångbåt, ser man vid flo-
den Elbe's högra strand en oerhörd skog af master; i
luften svaja vimplar af alla färger och däremellan svälla
stora segel, och svarta rökmoln stiga upp från ångskep-
pens skorstenar. Bakom höja sig väldiga magasiner. På
stränderna, som äro omgifna med murar, bölja upp och
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ned massor af 'beställsamma människor. Här sträfva last-
vagnar med möda uppför strandgatan; där jaga droskor
och ryttare framåt. Bärare skrika; matroser sjunga; för-
säljare utropa sina varor; tjufvar gripa efter främmande
fickor, och sysslolösa åskådare drifva omkring. Alt skönt
och dyrbart, som jorden framalstrar, finnes här uppstap-
ladt i väldiga fat, järnbeslagna kistor, stora rullar och
korgar. Varor, som äro värda miljoner, synas likasom
utkastade på gatan. Af dessa komma många från länder
utom Europa. Hvarje år omsättas miljoner mark i tobak,
råsocker, ris, indigo, peppar, bomull, vin, hudar, skrif-
pennor, kork, ljus, salt, kött, järn- och kopparvaror, siif-
ver och siden, linne och tvål, nålar, tråd och kattuner
m. m. Huru många händer äro ej sysselsatta härmed!

Dagar .igenom skulle man kunna stå på stranden och
åskåda lifvet och värksamheten. Här kommer en ovig
tremastare med Brasiliens skatter; där seglar en smärt
ångare till Kaplandet; bredvid den hemkomna hvalfisk-
fångaren ligger den ståtliga ostindiefararen, och förbi det
amerikanska handelsskeppet fräser den engelska postång-
båten. Hvilket knarrande i landfästningslinorna, hvilket
slammer i tågen och hvilket fladdrande i seglen! Hvilken
blandning af olika språk och dräkter!

Hamburg genomflytes af Alsterfloden, som delar sta-
den i två delar. Dessutom genomskäres staden af tal-
rika kanaler. På dessa gå fraktskeppen ända upp till
köpmännens stora magasiner, under det att lastvagnar och
kärror rassla fram och tillbaka öfver de många bryggor,
som äro bygda öfver kanalerna. I nyare tider har man
också bygt afloppskanaler i åtskilliga riktningar. I dessa
leder hafvets flod sitt saltvatten två gånger om dagen;
och då ebben inträder, tager hon med sig orenligheterna
ut i Elbe och därifrån i hafvet.

Den s:te maj 1842 hemsöktes Hamburg af en fruk-
tansvärd eldsvåda. Under tre dagar och lika många nät-

10
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ter förvandlades nära nog de förnämsta och vackraste
stadsdelarne till en glödande askhög. I deras ställe haf-
va en mängd alldeles nya gator med de praktfullaste hus
uppstått. De flesta äro 3 till 4 våningar höga och hafva
platta tak, hvilket nästan kunde ingifva oss den förmo-
dan, att vi befinna oss i en sydeuropeisk stad. I dessa
palats bo de rika köpmännen; dessutom inrymma de en
mängd de skönaste salubodar. Glanspunkten i detta af
lågorna förtärda och ur askan uppståndna Hamburg bil-
dar Alsterdammen, som på tre sidor omgifves af palats,
hvilka äro bygda vid stranden af dammen samt vid den
gamla och nya jungfrustigen (Jungfernstieg). Isynner-
het om aftnarne, när tusentals ljus från de närbelägna
palatsen och värdshusen spegla sig i den blå Alstern,
när sång, strängaspel och gladt lif skallar rundtomkring,
och båtarna gunga på vattnet, tror man sig ej vara i
norra Tyskland, utan i Venedig eller i någon ännu lifli-
gare italiensk stad.

Helt annorlunda ser den gamla stadsdelen ut. Ga-
torna äro omgifna af hus med höga gaflar, som äro be-
bodda från kammaren under taket ned till källaren. Fotgän-
gare, lastvagnar och omnibusar röra sig om hvarandra.
Vagnarnes buller, pisksmällar och försäljares skrik för-
orsaka ett oupphörligt larm. Långa brokigt färgade skyl-
tar betäcka framsidan af husen. Här äro fiskar och ostron
afmålade; där rockar, mössor, stöflar, stolar o. s. v. Där
stå bakom höga spegelglas: sydfrukter, kläder, taflor,
klockor och guldsmedsarbeten. Alla länders alster äro
här utstälda till påseende. — Ännu större är larmet på
de gator, där de judiska klädeshandlarne i kärror utbjuda
sina varor. De vänta icke, till dess en köpare kommer
till dem, utan de utropa sina varor från morgon till af-
ton. Bakom kärrorna ser man mörka hvalf och gångar
i husen, där klädmäklarne uppköpa och försälja sina va-
ror. Här blifva aflagda kläder omarbetade, rengjorda och
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åter utbjudna till salu. Ingenting är så dåligt och tra-
sigt, att det ej skulle kunna upputsas och försäljas.

Likasom hvarje stor handelsstad har äfven Hamburg
sin börs — en ansenlig byggnad, där ortens köpmän, mäk-
lare, redare och skeppskaptener komma tillsammans på
bestämda dagar och timmar, för att rådpläga om alt, som
rör handeln, och anställa auktion på guld, värdepapper
och varor. Där röra sig hundrade, nej tusende köp-
män upp och ned. Börstiden är mellan kl. 1 och 3 e. m.
I den stora börssalen vimlar det af köpare och säljare.
Socker, kaffe, säd, ved, siden och ylletyger, till och med
guld och papper m. m. äro varor, som här utbjudas el-
ler åstundas. Mäklarne springa hit och dit, skrifva stående
sina kontrakter, försöka här att öfvertala, där att bilägga
en tvist; de äro färdiga att åtaga sig hvarje uppdrag,
hafva ett svar på alla frågor och för hvarje behof ett
hjälpmedel att föreslå. Där står framför sin redare en
bredbent, nyss anländ skeppskapten med hatten nedtrykt
i nacken och båda händerna i rockfickorna. Här äro
köpmän, som känna världen och lifvet. Deras blick sväf-
var öfver hafvet hän till de städer, hvarest de ega kon-
tor och hvarest deras namn är kändt och aktadt, likasom
i Hamburg. Hamburgs börs är tongifvande för alla bör-
ser i Norden.

En dag i Sachsiska Schweiz.

ly c i hade lämnat den åldriga lärdoms- och handelssta-
den Leipzig bakom oss och efter ett par timmars

järnvägsresa nått Sachsens hufvudstad, det af alla främ-
lingar omtykta Dresden. Sedan vi här under trenne
dagar genomströfvat det världsberömda tafvelgalleriet
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samt uppsökt andra sevärda ställen, på hvilka resehandbo-
ken gaf anvisning, återstod ännu ett dygn, innan hemfär-
den skulle börja; vi beslöto att använda detta till en
längre utflykt på landet. Slättbygder hade vi sett nog,
både kring Liitzen och längs hela vägen från Östersjö-
kusten till Berlin; till höga bärg och djupa dalar stod
därför nu vår håg. Vår önskan att skåda en mera storartad
och omväxlande natur, kunde vi äfven ganska lätt få
uppfyld, ty några timmars väg sydost om Dresden utbre-
der sig den vackra fjälltrakt, som fått namn af Sachsi-
ska Schweiz. Dit beslöto vi att bege oss. Sagdt och
gjordt! En regnrock på armen, staf i hand och en kikare
i rem öfver axeln var alt, hvad vi togo med på färden. Utan
uppehåll skyndade vi till södra järnvägsstationen, hvarifrån
några minuter senare ett snälltåg förde oss mot målet.

Jag hade tagit plats på vänstra sidan i vagnen, ty
åt denna sida sades omgifningarna vara vackrare än på
den motsatta. En dresdenbo, som var min granne, be-
rättade, hvilka de ställen voro, dem vi foro förbi. Bland
annat gjorde han mig uppmärksam på en pelare af sten,
upprest på den plats, där påfvens sändebud Tetzel år 1517
hade sålt aflatsbref (= syndaförlåtelse); denna egendom-
liga handel, i hvilken mycket godtroget folk inlät sig,
var såsom bekant närmaste orsaken till Luthers följdstora
värksamhet som reformator.

Kort därpå stannade tåget för ett par minuter vid
den lilla staden Pirna, vid hvilken ort den mäktiga Elbe
lämnar det sachsiska Schweiz. Vi hade sålunda hittils
följt floden i riktning mot dess källa. Under det tåget
snabt fortsatte sin färd längs vänstra flodstranden fästes
min uppmärksamhet af de ofta återkommande tvärstrim-
morna å den branta bärgväggen midt öfver. Huru dessa
uppstått, fick jag snart veta, då jag på ett ställe ett stycke
längre fram såg en skara arbetare låta större stenstycken
skrinna ned längs den tvärbranta sluttningen till strån-
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den. Detta var således de berömda sandstensbrotten, hvilka
börja i närheten af Pirna och fortsättas inemot Böhmiska
gränsen. Stora massor sten lösbrytas här hvarje år och
föras på fartyg till aflägsna städer såsom Berlin, Ham-
burg och Köpenhamn, där de användas såsom byggnads-
material och till gatsten. Forslingen utför bärget påminte
mig lifligt om det sätt, hvarpå norrmännen låta de för
utskeppning bestämda stora isblocken åka utför fjällens
sidor direkte ned i skeppens lastrum.

Efter ytterligare en timmes färd lämnade vårt res-
sällskap tåget vid en liten station och foro härifrån i båt
öfver till småstaden Wehlen å motsatta stranden. Utan
vidare uppehåll legde vi oss här en förare och började så
vandringen uppåt fjällstigen. Denna var als icke besvär-
lig än mindre farlig, där den till en början gick fram
längs en liten bäck. Ett stycke högre uppåt blefvo om-
gifningarna kring dalen „Uttewalder Grund" mera storar-
tade. Tvärbranta tornade sig klippmassorna upp, hin-
drande utsikten. Deras utseende var ganska egendomligt, i
det här och hvar träbevuxna utsprång af den lagrade
sandstenen påminte om hängande trägårdar. Efter det vi
vandrat förbi en grotta benämd „djäfvulsköket" — hvil-
ket i förbigående sagdt tedde sig föga afskräckande —

blef dalfåran så trång, att det såg ut, som om vägen snart,
i brist på utrymme, måste taga slut. Ja, nu var den
blifven så smal, att en person med sträkta armar sam-
tidigt kunde vidröra båda sidoväggarna; ofvantill hade
ett hållfast tak bildat sig genom ett klippblock, som ned-
störtat och i fallet kilat in sig mellan dem. Befolkningen
i trakten kallar detta egendomliga ställe „porten".

En half timme senare voro omgifningarna helt an-
norlunda. Vi stodo nu uppe på klipputsprånget „Bastei"
och kunde härifrån skåda 700 fot ned i afgrunden. Det var
en storartad tafla. Höga bärg åt hvilket håll man än rik-
tade blicken och i dalarna friska skogar, grönskande fält,
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gårdar, kyrkor, byar och mellan dessa slingrade sig Elbe
lugnt fram. Alla de vackraste platserna i det Sachsiska
Schweiz kunde man se härifrån, såsom de båda Vinter-
bärgen, slottet Hohnstein m. fl. Med kikare kunde man
skåda ända inåt Böhmen. — Något saknade man dock,
det var sjöar och bäckar, hvarpå fjälltrakter bruka vara
rika. Orsaken till denna brist stod att söka i bärgmas-
sans beskaffenhet. Sandstenen uppsuger vattnet. Man
berättade att längre inåt fjällen skulle finnas några bäckar
och ganska riktigt upplyste oss kartan om, att bärgen där
bestodo af granit och basalt.

När ögat beundrat nog den stora naturen, gjorde i
stället den mindre naturen sin rätt gällande, med andra
ord man började se sig om efter mat. Ingen nöd kunde
dock gå på den resande uppe på Bastei, ty ett stort värds-
hus reste sig i dess närhet. Förbindelsen med den öf-
riga världen uppehölls genom postkontor och telegrafsta-
tion, båda mycket anlitade. Icke häller vi försummade
att sända ett hälsningstelegram till hemlandet från vår
1000 fot öfver hafsytan belägna vistelseort.

När vi väl hvilat ut, anträddes nedstigningen längs
bärgets norra sida. Det bar af utför klipptrappsteg och
längs små broar öfver klyftorna med så god fart, att vi
inom tjugufem minuter nådde byn Rathen nere i dalen.
Vi föredrogo att härifrån återvända med ångbåt till Dres-
den utan att besöka dalen Amselgrund, där man mot be-
talning får se det förut insamlade vattnet i en vattenfattig
bäck störta utför en höjd om 15 fot. För vårt ressäll-
skap, hvars fleste medlemmar besökt det strömrika Norge
och sett Imatras skummande vågor erbjöd detta ej något
intresse.
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En resa på Rhein.

>]l\ dagbräckningen lämnade vi Mainz. Rhein, som där
vidgar sig nästan till en insjö, fortfar ännu ett godt

stycke att hafva en betydlig vidd. Dess vatten har väl
ej dengytjiga, gulaktiga färgen som Mosels och Elbes, än
mindre som Tiberns, Arnos och andra floders, men dock på
långt när ej de nordiska älfvarnas klara och mörka våg,
hvars färg stämmer med den entoniga, allvarsamma gra-
nitens. I mera sydliga länder, där en fetare jordmån af-
sätter en myckenhet partiklar, ser flodvattnet mera grum-
ligt och ljuslett ut. Detta, i sig själft ej vackert, beror
däraf att den med jordlager omväxlande skiffern, ba-
salten och andra bärgarter, som tillhöra jordens så kal-
lade yngre formationer, i södern äro de vanligaste. Men om
ej Rheinböljan själf intager, så äro dess stränder desto
mer förföriska. I början har man ännu tid att sansa sig:
man ser helt bekvämligt furst Metternichs sköna landt-
slott, det för sitt utmärkta vin välkända Johannisbärg,
beläget på en terasslikt nedstigande kulle, vid hvars fot
en köping ligger, med små holmar framför sig. Ej långt
därifrån ligger det fräjdade Rudesheim; och vi skulle ka-
sta blicken på Assmannshausen, hvarifrån det röda Rhein-
vinet härstammar, om vi ej först måste skänka ett ögon-
kast åt det till vänster belägna Bingen, där Rhein tar en
djärf krökning åt höger och sedan en sträcka fortgår i
en smalare fåra, väl 1,100 fot bred, men för ögat sam-
manprässad af de nu från båda sidor framrykta bärgen,
som ofta äro nästan lodrätt upptornade utmed bräddarne
af den svagt buktande strömmen.

Här började egentligen det underbart storartade.
Himlen hade klarnat, luften var ren, men en skarp vind
blåste; man hungrade, man gnuggade händerna af kyla,
men en minut kunde ej afstås åt kroppens förplägning
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under däck, medan själen hade sig till buds ett skåde-
spel, sådant man ej finner det ofta i sin lifstid. Hvilka
omväxlande taflor af trotsiga, skarpa och branta klippor,
toppiga bärg; stundom en täck dal, vid stranden en stad,
köping eller by; bredvid en kal klippa växer vinstocken,
eken och boken; på höjden står ett ensligt kapell, ett
grusadt slott, ett ödsligt röfvarnäste eller en ädel riddares
forna boning, där väpnare och svenner vimlade bland
spjut och harnesk och hillebårder; eller lämningar af ett
nunnekloster, där det förgråtna hjärtat utandades sina sista
kval. Här sitter en fiskare i båten, eller en roddarei slu-
pen ; där kryssar en seglare; det vimlar af folk på stran-
den, där arbetar vingårdsmannen, där leka barnen. Nästan
hvarje ögonblick inställer sig en dylik tafla, den ena utträn-
gande den andra, den ena mera retande, öfverraskande, mera
skön eller sällsam än den andra. Det är en ständig väx-
ling af nya bilder; det är liksom en saga, hvilken man
dock måste tro på, efter man har värkligheten för ögo-
nen, men en värklighet, som inbillningen ej kan utstyra
brokigare och fantastiskt angenämare. Det praktfulla skå-
despelet slutar sin första afdelning vid Koblenz och fäst-
ningen Ehrenbreitstein.

Böhmen och dess folk.

>jjh flere geografiska läroböcker skildras Böhmen som en
stor kittelformad bassin, hvilken är sluten genom en

rundtomkring löpande bärgvall, men denna framställning
är ej fullt riktig. Böhmerwald t. ex. är ingen vall, utan
en sammangyttring af bärgskedjor och klippmassor utan
någon gemensam hufvudkam. I dess midt finnes en tre-
mila öppning, bildande en naturlig port till gränslandet
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Bayern. I de Mähriska bärgen sjunker på samma sätt
vattenskilnaden mellan Donaus och Elbes område icke
sällan ned till en låg slätt, och man kan vandra öfver
från Böhmen till Mähren utan att behöfva stiga öfver nå-
got enda bärg. Men i öfrigt är Böhmen på ett högst
märkvärdigt sätt afskildt från sina grannländer och bildar
med sin storartade inhägnad af bärg så att säga en ö på
fastlandet.

Man träffar i Böhmen en natur, som är raka mot-
satsen till såväl det nordtyska låglandets som det bayer-
ska höglandets enformighet. Den vildt romantiska alpna-
turen uti Riesengebirge (Jättebärget), det vänliga hög-
landskapet, där Elbe går ur landet, de mörka furusko-
garna på Böhmerwalds branta sidor, och Moldaus samt
Elbes stränder med sina vinbekransade höjder — hvilken
rikdom af naturskönheter! Men också hvilken rikdom på
naturprodukter! Om man afräknar den fullständiga bri-
sten på saltet, förenar Böhmen på ett sällsynt sätt alt det,
som hör till lifvets nödtorft och bekvämlighet: välsignade
sädesfält, vidsträkta skogar, malmrika bärg, stora sten-
kolslager, gifvande frukt-, trä- och humlegårdar, vinbärg
och därtill segelbara floder. Därför kallas också landet
med rätta för den skönaste diamanten i Österrikes kro-
na. Klimatet företer ett härligt jämnmått af värme och
köld; blott uppe bland bärgen är det kallt. Erzgebirges
höga mur skyddar, liksom Sudeternas ännu högre kedja,
landet vid sina fötter för nordliga och östliga vindar.

För både jordbruket och industrin äro alla vilkor
gynnande, ja Böhmen är utan gensägelse det förnämsta
industrilandet inom hela Österrike. Linneväfnader utfö-
ras i massa. Spetsgarn spinnes af sådan finhet, att en
tråd om 15,000 alnars längd väger blott 1 l/-i lod. Äfven
ylle- och bomullsspinnerierna komma nu alt mer i flor.
I glasfabrikationen har Böhmen sedan långa tider inne-
haft ett hedersrum. Böhmiskt glas är bekant i Syrien



154

och Egypten, i Spanien och Mejiko. Sockertillvärkningen
af hvitbetor och bryggandet af öl (Pilsen) har nått en
storartad utveckling. Industrin i Böhmen måste hafva en
lysande framtid för sig; ännu slumra där inom natur-
och människovärlden många krafter, hvilka vänta på upp-
ståndelse.

Städerna äro i allmänhet dock ännu små. Böhmen
eger ej någon borgerlig, bildad och själfständig medel-
klass och därför har ej stadslifvet kunnat utveckla sig.
Hufvudstaden, det vackert belägna och på minnen rika
Prag, har väl 220,000 invånare, men den därnäst största
staden, Reichenberg, har en folkmängd, som endast upp-
går till Vio af den nyss nämda. Folkmängden varierar
betydligt under året på endel orter, vi afse härmed de för
sina varma hälsokällor mycket besökta badorterna Karls-
bad, Marienbad, Franzensbad m. fl., till hvilka under som-
rarne tusental af sjuklingar strömma från vidt aflägsna
länder för att återvinna hälsan och roa sig.

Det mest intressanta och viktigaste skådespelet fö-
reter Böhmen uti blandningen af de två uti alla hänseen-
den olika nationer, som utgöra landets befolkning. Af
dess sxk milj. äro nämligen 3 milj. tjecker, de återstående
tyskar, från hvilka man dock måste afräkna Israels folk,
hvilket öfveralt hänger sig fast vid slaverna som kard-
borren vid ullen. Tyskarne bo på ett smalt område, som
sträcker sig efter större delen af gränserna, samt inne-
hafva i norr hela Egerdalen. Tjeckerna bebo landets
midt. För icke så särdeles många år fans det mycket
tyskt i Böhmen; Prag kunde anses så godt som för en
tysk stad och öfveralt kunde man göra sig förstådd på
tyska. Men på en häpnadsväckande kort tid förändrades
detta. Torgfolket kunde snart ej längre förstå tyska, och
kom man inåt landsbygden, hörde man knappast ett enda
tyskt ord. Fabriksorten Pilsen har blifvit en helt och
hållet tjeckisk stad; till och med Prag gör nu intrycket
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af en äkta slavisk stad. Tyskheten har blifvit en främ-
ling i landet. En tjeckisk teater täflar segerrikt med den
gamla tyska teatern och i hvarje bod drifves handel på
det tjeckiska språket. I det inre af Böhmen återstå nu-
mera endast några få, likt öar uppskjutande områden,
där tyska språket herskar. Denna företeelse finner sin
förklaring däruti, att Österrike ingalunda är en så tysk
stat, som det ännu för några år sedan ville låta påskina.
Det hade på ett konstladt sätt blifvit gjort därtill, och
den nu pågående upplösningen i nationaliteter är en na-
turprocess, som man länge undertrykt. Det slaviska ele-
mentet är nämligen det ursprungliga och tyskheten en
fernissa, som omständigheternas makt penslat öfver det-
samma. Denna fernissa skafves nu af och det värkliga
folkelementet träder i dagen. Tyskheten i Österrike har,
just emedan den ej är ren, saknat kraft att hålla sig
uppe i Böhmen, Steiermark, Krain, Italien, Tyrolen och
Ungarn. —

— Slav och tysk äro i Böhmen icke goda
vänner. Tysken kallar sin tjeckiska landsman „Stock-
Böhmare" och tar sig i akt för hans bakslughet. Gräl-
sjuka och begär att alltid hafva rätt tyckas utgöra ett
ärftligt fel hos tjeckiska stammen, hvilken man därjämte
ej utan skäl skyller för opålitlighet, lystnad efter nöjen
och förströelser, föga besinning i olyckan och öfvermod
i lyckan — alla dessa beskyllningar finna sin bekräftelse
i historien. Tyskarne i Böhmen utmärka sig däremot ge-
nom större flit, ordningskärlek och företagsamhet. De bebo
ej blott de skönaste och bördigaste trakterna af landet utan
äro äfven de bästa jordbrukarena i mindre fruktbara
näjder; den berömda böhmiska humlan odlas af tyskar,
det bästa böhmiska glaset förfärdigas i tyska fabriker
och den ryktbara musikaliska bildningen gäller blott om
tyska böhmare. — — Dessa ord uttalas af en tysk.
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Ett äfventyr bland Ortler-alperna.

Hi/et storartade i naturen högt bland fjällen har redan
länge lockat människorna att komma dit upp. De

länder, som äro rika på bärg, blifva därför alt mer och
mer besökta af främlingar, särskildt gäller detta Norge
och Schweiz, men äfven sydvästra delen af den Öster-
rikiska monarkin. Den stora strömmen af turister följer
vanliges ofarliga, banade vägar längs hvilka de föras
upp af lokomotiv (såsom på Rigi) eller bäras af hästar.
Vetenskapsmän och bärgvandrare till yrket uppsöka hälst
förut obeträdda fjäll. Där hopa sig oftast många faror,
hvilka det gäller att kringgå eller besegra. På stora höj-
der ställa sig utom markens beskaffenhet äfven andra
svårigheter i vägen. Köld och isande' vindar äro svåra
att fördraga och den tunna iuften framkallar svindel,
svårighet att andas och blodspottning. Äfven ögonen
kunna häftigt angripas af den bländande hvita snön.

Under en fjällvandring bör deltagaren vara lätt och
dock varmt klädd, samt hafva medtagit en pålitlig alp-
staf, skodon försedda med järnbroddar och ett starkt rep.
Detta användes på så sätt att han binder repets ena ände
kring sitt lif och den andra kring midjan på föraren, van-
ligen någon med fjällen förtrogen allmogeman från trak-
ten Är sällskapet större, förenar samma tåg med ungf.
10 fots mellanrum alla medlemmarna. Faller någon ned,
kunna de öfriga utan större svårighet åter hissa upp ho-
nom. Man har dock sett exempel på att en persons ned-
störtande förorsakat ett helt sällskaps undergång.

Bland de män, som ledda af intresse för den geo-
grafiska vetenskapen och beundran för en storartad natur
företagit lyckade fjällvandringar nämna vi här nordpols-
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fararen Julius Payer*). Under flere år ströfvade han
kring i sitt hemland Tyrolen och besökte härunder äf-
ven den svårtillgängliga toppen Grossglockner. År 1867
företog han noggranna undersökningar af Ortler-alperna
för att upprätta en karta öfver dem. Om det mod
och den uthållighet han därvid lade i dagen, får man
en föreställning, då man hör, att Payer under loppet af

Bro vid Gondo (Simplon).

30 dagar besteg 21 större fjäll, af hvilka 10 voro högre
än 10,000 fot.

Under hösten 1867 företog Payer bland Ortler-al

*) Payer, en f. d. österrikisk militär, är numera en af Europas
förnämsta målare: särdeles berömda äro hans taflor ur lifvet i polar-
trakterna.
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perna en vandring, hvilken höll på att blifva hans sista.
Han hade den 20 september på morgonen, åtföljd af sin
trogne följeslage Pinggera — en tysk-tyrolare — be-
stigit Monte Guimella och vid 11 tiden anträdt återfärden.

„Emellertid hade", så berättar Payer själf, „vädret
betydligt försämrats; vinden dref framåt täta dimmoln,
mellan hvilka man endast med svårighet då och då kunde
se skymt afPunta di San Matteo. Vi bestego lyckligt denna
gletscherrika bärgstopp, hvarest jag, under de få ögon-
blick molnen något gingo åtskils, utförde ett par flyktiga
teckningar af omgifningen. Dimmorna nödgade oss dock
snart att lämna platsen, hvarför jag beslöt, att vi, för att
nå Monte Tresero, skulle vandra fram längs den höga is-
kam, som förenade de båda bärgen. Detta beslut höll på
att kosta oss lifvet. Pinggera hade föreslagit en längre
omväg nedanom den förfärliga ismuren, men jag lyss-
nade, dåraktigt nog, ej till hans förslag.

Vi vandrade nu ned från bärgstoppen längs snö-
kammen. Omkring oss låg dimman tung och två steg åt
hvardera sidan från vår fot gapade oerhörda afgrunder.
Utan att länge öfverväga vårt läge vandrade vi med alp-
stafven under armen lugnt rökande framåt öfver ett ut-
språng af is, som sträkte sig öfver Forno-gletschern.
Plötsligen lossade ett stycke af snömassan och Pinggera
störtade ned. Underbart nog lyckades han dock taga
emot med armarna och åter svinga sig upp. Utan att
akta på denna varning eller orda ett ord om händelsen
skredo vi vidare. Jag uppmanade min följeslage, som
gick fem steg förut, att icke ånyo hålla sig så nära till
iskanten, men han svarade: „Bättre är att gå för långt åt
höger än åt vänster, ty falla vi utför klipporna krossas
vi som glas". I samma ögonblick jag förnyade min var-
ning följde en dof knall — förorsakad genom vårt fot-
fästes vikande — jag såg, huru Pinggera ljudlöst stör-
tade ned öfver iskanten, och följde honom under medve-
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tände af att döden förestod. Genast tappade jag hatten,
alpstafven och glasögonen och kringhvärfd af lavinen rul-
lade jag utför branten, stundtals fallande lodrätt från afsats
till afsats ned i djupet. Förgäfves famlade mina händer
efter något fäste, de grepo blott tag i den nedhvirflande
lösa snön. Efter ytterligare några förfärliga ögonblick
befann jag mig liggande på sidan i en fördjupning fyld
med mjuk snö.

Under de följande sekunderna kände jag mig som
tillintetgjord, men småningom lyckades jag stönande och
darrande af ångest att långsamt krypa upp ur snön. Un-
derbart nog var jag oskadad, endast näsa och mun blöd-
de. Så fort jag kommit till medvetande att jag ännu
lefde, kom jag ihåg Pinggera. Med af kölden försvagad
stämma ropade jag hans namn. Isväggarna gåfvo gen-
ljud — annars intet svar. Jag tog för gifvet, att han ej
kommit undan med lifvet. Närmast låg den förmodan till
hands, att han hade fallit i en af klyftorna nedanför is-
kanten. Tätt bakom mig gapade en mörk remna öfver
hvilken jag, genom fallet från sista spetsen, blifvit slun-
gad. Vid denna syn förstod jag den undgångna farans
vidd; huru räddningen här varit möjlig, syntes gåtfullt.
Vid kanten af klyftan låg min hatt och den ännu fylda
vinflaskan, hvilken min kamrat hade burit.

Mitt läge började blifva hemskt. Hvilket öde hade
väl drabbat Pinggera, låg han i någon klyfta måste han
förfrysa, ty i bästa fall kunde hjälp nå honom först ef-
ter 12 timmar. Mödosamt klättrade jag ned i en djup
remna i gletschern. Under det jag rörde mig där nere,
hörde jag slutligen en svag stämma öfver mitt hufvud.
Det var Pinggera, som äfven hade observerat mig. Ef-
ter några oroliga ögonblick följde ett gladt återseende.
Pinggera gret och skrattade, vi trykte varmt hvarandras
händer. Han hade skadat sig något mer än jag, men
dock ej svårt; en fördjupning med snö hade äfven varit
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hans räddning. — Höjden af vårt fall låter svårligen be-
räkna sig, men dock torde den ej hafva understigit 875
fot". Olyckshändelsen nedslog ej de djärfva bärgvandra-
renas mod, ty efter det att de något hämtat sig, klätt-
rade de uppför den 5,200 fot höga Monte Tresero. Efter
att lyckligt nått sitt mål ankommo de utan vidare äfven-
tyr ned i dalen.

Om glacierer.

wWiattnet på jorden befinner sig i ett ständigt kretslopp.
Från samlingarna på ytan, de må benämnas haf,

sjöar, floder eller kärr afdunstar det, d. v. s. stiger upp
i luften i form af vattenångor. Dessa förtäta sig i rym-
den och bilda dimmor och moln, hvilka antingen spridas
af vinden eller upplösa sig på stället. Vid olika tempe-
ratur växlar nämligen luftens förmåga att upptaga vat-
tenånga högst betydligt, när temperaturen t. ex. sjunker,
så förmår luften ej mer kvarhålla samma mängd vatten
som förut, utan de återförenade (kondenserade) vatten-
partiklarna nedfalla. I hvad form dessa droppar nå jor-
den, beror främst af luftens temperatur; mätes denna af
värmegrader faller regn eller dimma, hvarom icke bildar
sig snö eller hagel. I de kalla zonerna är en sådan ne-
derbörd den vanligaste. Snön fortfar att ligga, om luf-
ten är kall, och emedan detta inträffar uppe på de höga
bärgen, kan man här tala om en evig snö. Dennas nedre
rand, snögränsen kallad, befinner sig ingalunda öfver-
alt på samma höjd öfver hafsytan; i nordliga Norge går
snögränsen uppe på 3,000 fots höjd, på Alperna vid
9,000, på Kordillererna (Quito) i Syd-Amerika vid 16,500
och på norra Himalaya vid 19,000 fots höjd. Att snö-
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gränsen skulle sänka sig ned ända till hafsytan och så-
ledes icke ens genom högsommarens värme tvingas att
något höja sig, har man ej funnit något exempel på inom
trakter på norra halfklotet men väl på det södra.

På grund af de ständiga snöfallen kunde man tycka
att snömassorna öfver snögränsen borde tilltaga oerhördt,
men detta inträffar enligt naturens visa ordning icke; till-
växten och förminskningen hålla jämna steg med hvar-
andra. Om all den snö, som sedan den kristna tideräk-
ningens början fallit på Alperna hade kvarstannat, skulle
dessa enligt vetenskapsmannen Tyndalls beräkning nu täk-
kas af ett lager om 5,700 fots mäktighet, men däraf återstår
blott obetydligt. Förminskning har skett och sker alt
fortfarande genom laviner och glacierer (jöklar).

Med laviner förstår man de stundom oerhördt väl-
diga snömassor, hvilka välta utför bärgens sidor. Detta
inträffar under varm väderlek, då en mindre snömassa af-
söndras från någon brant afsats och rullar ned. Snöbål-
len upptager under sin väg alt mer af den blida snön,
den växer till ett bärg och stannar ej, hvarken i tillväxt
eller fart, förrän den nått dalen vid bärgets fot. Luft-
trycket, som lavinen framkallar, blir så starkt, att stenar,
trän, djur, människor och hus häraf störtas omkull och
begrafvas. Olyckshändelser framkallas därför icke sällan
genom snöskreden. Den 14 juni 1826 begrof en snölavin
i Norge ett muntert brudfölje, som under sång och spel
rodde fram längs en af Sognefj ordens innersta vikar. Och
så stor var snömassan och så smalt var stället där olyk-
kan skedde, att snön packade sig till en fast bro tvärs
öfver vattnet och det dröjde in på juli månad, innan far-
vattnet åter kunde blifva klart.

Annorlunda än lavinen rör sig glacieren eller glet-
schern framåt, men innan vi redogöra härför, skola vi
först framställa sättet för dess uppkomst. I den eviga
snöns område faller snön ej i flockar utan såsom fina,

11
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damlika korn. När solen belyser dessa, smälter en del
och isvattnet söker sig väg ned mellan de underliggande
snökristallerna, hvilka vid inträffande köld sammanfrysa
till ett fast islager. Med nästa snön går det på samma
sätt och sålunda hopas lager på lager, af hvilka de undre
genom trycket ofvanifrån blifva fastare och tätare. Glet-
scherna, hvilkas mäktighet är mycket olika — på alperna
i medeltal 130 fot, i de nordamerikanska polartrakterna
ända till 1,000 fot — sträcka sig från de snöhöljda bärgs-
höjderna såsom hvita tungor genom klyftor och fördjup-
ningar långt nedåt dalarna. På goda grunder kan man
kalla glaciererna isfloder, ty de likna stelnade, vilda ström-
mar, de förmedla omsättningen af snön från höjden till
dalen, de röra sig framåt och medtaga alla de flyttbara
föremål, som träda i deras väg.

Först vårt århundrades vetenskapsmän hafva när-
mare iakttagit glacierernas rörelser. Tyske skolmannen rek-
tor A. Jakob berättar om en koja, som år 1827 uppför-
des på nedre Aargletschern, att den år 1841 befann sig
5400 fot lägre ned; den hade sålunda hvarje år tillryg-
galagt en väg af ungf. 380 fot. Ehuru man på Grönland
funnit glacierer, hvilka rört sig framåt med en hastighet
af 50 fot om dagen, är detta någonting ovanligt; medel-
hastigheten per dag torde kunna uppskattas till ungf. 2
fot. Rörelsen blir snabbare i samma mån temperaturen är
hög och bärgets sluttning är tvär. Midten af isen rör sig
alltid hastigare än kanterna och bottenlagret, hvilka up-
pehållas genom gnidningen mot bärgväggarnas och grun-
dens utsprång. Slutligen når jökeln så långt ned, att
den ej kan komma längre, ty luftens värme därstädes
smälter all is, alt efter som den hinner dit. Där slutar
således jökeln och från dess smältande ände komma for-
sar af grumligt vatten, förenande sig till en skummande
flod, hvilken således är det fortsatta afloppet för de högre
belägna snöfälten.
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Vid en blick på en gletscher falla ojämnheterna
å dess yta genast i ögat, de se ut som stelnade vreda
vågor och bränningar, här och där skilda genom tiotal fot
breda vågdalar eller remnor. Dessa hafva uppkommit, då
ismassan glidit fram öfver en afsats och brustit eller då

Del af en jökel i Schweiz.

den gjort tvära vändningar. Stundom hafva djärfva män
längs inhuggna trappsteg vågat sig ned i djupen och fun-
nit talrika klara bäckar af isvatten slingra sig fram mel-
lan de högblå, praktfulla isväggarna. En tysk resande
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von Grindelwald föll under en alpvandring ned i en 395
fot djup isklyfta, men lyckades efter stor möda arbeta
sig fram i dagen genom hålorna och gångarna under isen.

Liksom älfvarna på jorden föra med sig stenar,
jordstycken och slam, göra äfven gletscherna det. På is-
flodens rygg framforslas väldiga massor af klippor och
grus ned mot dalbottnen. Dessa samlingar ordnade i
långa rader benämnas sidomoräner. Då tvänne gletscher
förena sig bilda de en gemensam större midtmorän. Om
dessas utsträckning får man en föreställning då man hör
att midtmoränen på Aargletschern uppnår en höjd af 135
fot och bredd af nedtill 700 fot. Grundmoräner uppstå, dä
stenar falla ned till bottnen, och där jämte de af isen af-
slipade klippdelarna krossas till grus. „Dessa kunna sägas
tjänstgöra som ett slags groft polerpulver, genom hvilket
jökeln afnöter bottnen och sidorna af sin bädd". Somligstä-
des ner i dalarna eller långt ute på den odlade slättbyg-
den mellan skogar och städer påträffar man moräner utan
is. Denna har redan under långt aflägsna tider smul-
tit och under sin väg kvarlämnat enstaka stora stenar,
dem man plägar benämna erratiska eller flyttblock. Från
den fordom isklädda alptrakten buros dylika klippor
vida omkring, men ännu längre bort fördes sådana ut
kring världen från Skandinaviens bärg. I Finland, Eng-
land, Tyskland, *) ja långt ned i djupa Ryssland påträf-
far man ensamstående stenblock, bevisligen härstammande
från norden. Antagligen skedde transporten förr såsom
nu d. v. s. stenarna stodo på mer eller mindre höga un-
derlag af is, höjande sig öfver gletscherns yta, hvilken
genom smältning sänkts, hvaremot isen under stenarne
icke angripits af klimatets högre värme.

Gletschernas geografiska utbredning är naturligtvis

*) Gustaf Adolfs minnessten på slagfältet vid Lutzen är ett
svenskt flyttblock.
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betingad af den eviga snön, som utgör det oumbärliga
grundämnet för deras bildande. I de tempererade och
varma zonerna kunna därför blott de högsta bärgen bilda
glacierer. På Alperna finnes det många, Reclus uppskat-
tar deras antal till 1,100, hvaraf 600 inom Schweiz. Icke
mindre än '/so af hela Tyrolen är höljdt af gletschernas
ismassor. Pyrenéerna, som äro mindre höga men mera
hopträngda än Alperna, kunna ej lämna rum för vid-
sträkta ismassor. I norra Europa påträffar man ofantliga
isfält; vi påminna om den redan förut af oss nämda
Jostedalsbräen, hvilken omfattar ett stycke land på 22 kv.
mils vidd. På Spetsbärgen äro samtliga dalar fylda af
glacierer, hvilka tillföra hafvet väldiga isblock eller rät-
tare isbärg. „Dessa höja sig ofta flere hundra fot öfver
vågorna och likväl finnes alltid ungefär sju gånger mera
is under vattnet än den öfver ytan uppskjutande delen,
huru stor denna i öfrigt må vara. (Försök med en isbit
i ett glas med vatten.)" Sålunda djupt nedsänkta i hafvet
drifva isbärgen länge fram och tillbaka, tils de slutli-
gen smälta. Af Island ligger '/io under evig is. Det-
samma gäller i långt högre grad Grönland, som med un-
dantag af en alldeles smal kustremsa i sydväst är takt af
ett kolossalt is- och snölager.

Rom och Neapel.

Mm man från balkongen i skulpturgalleriet på Vatika-
nen eller en eftermiddag från Monte Pincio betrak-

tar den eviga staden, skådar utöfver dessa massor af
byggnader, höjande och sänkande sig som vågorna i ett
oroligt haf, och ur hvilka oräkneliga torn och kupoler
uppstiga, under det här och där från en kulle cypresserna
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skjuta sina spetsar upp mot skyn eller en ensam pinie
majestätiskt utbreder sin solskärms-lika krona; ser S:t
Petersdömen i hela dess ofantliga storhet och i bakgrun-
den Albaner-bärgen, snöbetäkta och i rika färgskiftnin-
gar brytande solljuset, då är man färdig att utropa, att
Rom är en bland de skönaste städer på jorden. Men äf-
ven om man stiger ned i staden och har öfvervunnit det
första intrycket af osnygghet, häpnar man öfver skönhe-
ten af dessa perspektiv, som de sju kullarnes stad er-
bjuder, vare sig man skådar uppåt en längs bärgssluttnin-
gen löpande gata med ett tempel, ett palats, en fontän i
förgrunden eller man, såsom i utkanterna af Rom, ser en
förtjusande landskapstafla mellan ramar af tvänne höga
mursträckor.

Dock, skönt eller icke skönt: detta är icke rätta syn-
punkten, hvarur Rom bör bedömas. Många städer kunna
vara vackrare än världsstaden, men i intresse kan ingen
mäta sig med den. Ehrensvärd*) har på sitt träffande sätt
angifvit dess egendomlighet, då han säger: „Rom är in-
gen vacker stad; men gifver tillkänna de stora steg män-
niskan gjort ifrån och till barbarismen: den förvarar akt-
ningsvärda kvarlefvor af den fordom uppodlade världen 11.
Det kan ifrågasättas, om den bebodda delen af Rom eller
ruinstaden är störst. Och hvilka ruiner! Den, som från
Konstantins triumfbåge förbi Colosseum, med lämningarna
af kejsarpalatserna på ena sidan och Venus- och Roma-
templet på den andra genom Titi triumfbåge, förbi de
väldiga kvarlefvorna af Konstantins basilika och så utåt
den gamla Via Sacra, stigit upp till Capitolium, den, som
med vaket minne gjort denna vandring, han har ej blott
genomgått en rätt försvarlig kurs i forntidens historie,
han har emottagit ett intryck för lifvet, han har på en
kort stund genomlupit en skala af stämningar, som ingen

*) Svensken grefve Ehrensvärd, ansedd konstkännare.
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annan punkt på jorden förmår att i sådan mångfald och
med sådan styrka framkalla. Man benämner Rom den
eviga staden, man skulle äfven kunna säga det evigas
stad; ty hvar annanstädes griper oss djupare förnimmel-
sen af det evigas alt öfverskuggande, nedslående och
dock upplyftande makt? — För öfrigt, hvart man går,
stöter man på kolonner, tempelfasader, samt lämningar af
tempel, bad, teatrar. Ja man behöfver blott sätta spaden
i jorden för att genast träffa på en bit af det gamla
Rom. Det ligger begrafvet under den mylla, som nu till
många famnars höjd under århundradens lopp lagrat sig
öfver detsamma, och det gör ett högst underbart intryck
att se den gamla staden sträcka sina kolonner och murar
upp ur grafven, främmande för vimlet omkring dem.

Men äfven de tidehvarf, som hvart efter annat lagt
sig till hvila öfver antiken, hafva lämnat efter sig syn-
bara kulturspår. Ja! Rom är en världshistorie i sten;
och den, som fullkomligt förstode stenarnas språk, skulle
kunna upplysa om mången dunkel punkt i människoan-
dens utvecklingsgång; ty intet ställe på jordklotet finnes,
till hvilket denna utveckling i fortlöpande sammanhang
knyter sig med så starka band. Hvilken tidrymd, som
tanken nästan häpnar att genomlöpa, ligger icke emellan
lämningarna af den älsta muren kring Romuli Rom och
den af Pius IX uppresta kolonnen till Jungfru Marias
förhärligande; och som milstolpar på denna tid-sträcka
sådana monument som Colosseum och Peters-kyrkan, det
ena från kejsartiden, det andra från renässansen, de båda
tidpunkter, som beteckna höjden af det antika och det
kristna Roms maktfullkomlighet!

Goethe har gjort den riktiga anmärkning, att på
andra ställen måste man uppsöka det märkliga och bety-
delsefulla, då det i Rom tränger sig i öfverväldigande
massor på den resande. Men icke nog därmed; ofta fin-
ner man på en enda punkt sammanhopadt, hvad som till-
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hör så skilda tider, att man har svårt att för sig reda
dessa från så olika håll härstammande intryck, svårt att
söndra dem från hvarandra, för att gifva åt hvart och ett
dess rätt och ändock icke gå miste om den förunderliga
värkan af det hela. Det finnes i Rom en basilika från
1100-talet, S:t Clemente, hvilken, redan i och för sig hö-
geligen sevärd, blifver det än mera genom den 1858 un-
der densamma upptäkta tre-skeppiga basilikan, med dess
märkliga målningar; men under denna numera underjor-
diska kyrka påträffar man ytterligare antika rum och
tuffmurar, hvilka sannolikt förskrifva sig från republikens
dagar. S:t Clemente är en bild af Rom. Det ena århun-
dradet har där bygt ofvanpå det andra. Vid hvarje fot-
steg trampar man på historisk jord; men den ligger i
flere lager och här, som på jordytan, tränger än den ena,
än den andra bildningen ställvis fram i dagen. Rom är
ej ensamt det antika Rom, icke ensamt medeltidens och
ännu mindre ensamt nutidens Rom: det är alt detta på en
och samma gång. Först då man rätt besinnar denna så
enkla sanning, begriper man hvad Rom är.

Egentligen borde man icke jämföra Rom med någon
annan stad. Men då man, tack vare järnvägen, på 8 tim-
mar förflyttas från Rom till Neapel, är olikheten emellan
dessa båda städer så slående, att man ovilkorligen tvin-
gas icke blott att iakttaga den, utan äfven att tänka öf-
ver den. Redan då man närmar sig Neapel, märker man
den stora skilnaden. Sålunda är det knapt möjligt att tro,
det man är i närheten af en stor stad, ännu mindre i när-
heten af Rom, af världsstaden, då man färdas öfver den
öde, endast ställvis odlade, Campagnan, öfversållad med
ruiner, väldiga murblock från antiken och medeltiden;
här och där ser man hjordar beta, vaktade af en herde,
och på sin lilla, men uthålliga springare ilar en Cam-
pagna-bo öfver fälten. Ju mera man närmar sig staden,
desto mera tilltaga ruinerna i mängd, och nära till själfva
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bangården visa sig framgräfda rum, hörande till någon
antik byggnad, ännu med målningar på väggarna. Så
forberedes man på den gamla ruin-staden. Annorlunda
vid Neapel. Ända från Capua liknar landskapet en väl
vårdad trägård; det är denna världsbekanta, fruktbara
näjd, som ger flere skördar om året; fruktträn i långa ra-
der utåt åkerfälten uppbära vinrankor, och emellan dem
skjuter sädesbrodden eller trägårdsplantan upp ur den
svarta myllan. Näjden är tätt bebygd; husen med små
fönster och flata tak angifva redan för ögat klimatets
mildhet. På åkerfälten, i trägårdarna, öfveralt ser man
människor arbetande eller språkande.

Kommer man så in i själfva staden, blifver olikhe-
ten ännu mera i ögonen fallande. Alt det, som gaf Rom
dess egendomlighet, denna underliga blandning af nutid
och forntid, saknas helt och hållet här. Neapel har i
jämförelse med Rom hela karaktären af en ny stad: inga
ruiner, inga minnesmärken, som väcka hågkomsten af
viktiga tilldragelser och sätta fantasin i rörelse. Palat-
serna äro nästan alla af yngre datum; det vackraste af
de få från den bättre renässansen är palazzo Calvinti.
Möjligen att flere uti konsthistorien ej omtalade finnas i
någon af Neapels 1,300 gator och gränder; åtminstone
fann jag i en liten gränd ett rätt vackert palats i den
äldre Florentiska stilen. Kungliga palatset och museum
hafva visserligen något imponerande, men äro ej af så
synnerligen stort konstvärde. Neapels 300 kyrkor äro in-
galunda jämförliga med Roms, och med undantag af åt-
skilliga grafmonumenter gömma de icke på stora konst-
skatter. Flere af dem äro götiska, men barockstilen har
lagt sin hand på dem och fullkomligt omskapat dem.
Vänder man sig från kyrkor och palatser till privatbygg-
naderna, så förete äfven de en annan karaktär^ än Roms,
förnämligast beroende af de platta taken och de många
balkongerna.
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Men förnämligast bidrager dock det olikartade läget
till karaktärs-olikheten. Rom anlades i en sumpig flod-
trakt, ur hvilken några små kullar höjde sig, och svårligen
kan för en stad af Roms betydenhet ett sämre och osun-
dare läge tänkas; Neapel utbreder sig i en ofantlig ut-
sträckning utmed en af de skönaste hafsvikar i världen.
Grönklädda bebygda bärg uppdyka inom dess område,
hvarför också många af dess gator snarare kunna kal-
las trappor, och på flere ställen äro till de trafikeran-

Karta öfver Neapels omgifningar.

des bekvämlighet åsne-stationer upprättade. De utmed
Vesuvii fot liggande städerna Portici, Torre del Greco m.
fl. synas från hafvet endast som en fortsättning af Nea-
pel, så att man häpnar öfver denna så tätt bebygda
landsträcka, beherskad af den rykande vulkanen. Men
för att synas hvad de äro, behöfva båda städerna — sol;
dock kan Rom lättare än Neapel undvara solen, ja, i
själfva värket torde Rom vara den enda punkt i Italien,
som oberoende af solen kan göra ett mäktigt intryck, och
det visar redan därigenom sin alt öfvergående storhet.
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Annorlunda, än den romerska, är också den befolk-
ning, som rör sig på Neapels gator. Då jag strax efter
min ankomst gick ut i Neapel, blef jag nästan hufvudyr af
bullret och skriket omkring mig, och det föreföll mig,
som om Öfver Rom, i jämförelse med Neapel, hvilade
grafvens tystnad. Därvid är dock att erinra, det Neapel
är en liflig handelsstad, med nära dubbelt så stor befolk-
ning som Rom, samt att neapolitanarens lynne är ett helt
annat, än den gravitetiska romarens; i Neapel är ett stän-
digt stoj och skrik. I Rom hade ännu i slutet af mars
icke den lägre befolkningen flyttat ut på gatorna; men i
Neapel var gatulifvet i fullt flor, och uti restaurationerna
i fria luften fräste det och sjöd; pä ett ställe koktes
soppa af sniglar, kastanjer stektes, mackaroni koktes, ka-
kor bakades, alt på gatan. De bekanta lazzaronerna,
hafva nu, som kändt är, försvunnit, och det vill nästan
synas, som om här nu herskade mera idoghet, än i Rom,
där åtminstone männen älska att göra ingenting. Man
möter icke i Neapel, som i Rom, biskopar, präster och
munkar vid hvartenda steg; af förra slaget har jag icke
sett någon, af de senare högst få. Icke häller är det
främlingarna, som förekomma på de besöktare gatorna
till öfvervägande antal; i Neapel försvinner främlingen i
massorna och märkes knapt. Stor är den folkmängd,
som böljar fram och tillbaka på Neapels gator; på Toledo-
gatan, som är nära dubbelt så bred som Roms Corso, är
hvarje timme på dagen lika trängsel som på Corson kort
före solnedgången, då vagnarna fåra därigenom i dubbla
rader vid återkomsten från promenaden.

Man kunde på detta sätt länge fortfara med angif-
vande af en mängd olikheter mellan dessa båda städer.
Neapel är skönt, lättsinnigt, behagligt; Rom stolt och all-
varsamt. I Neapel är det naturen, i Rom historien, som
bestämmer grundintrycket. I Neapel blir man ögonblick-



172

ligen intagen; Rom är frånstötande i början, man måste
lära känna det, innan man älskar det, men sedan fängs-
lar det med svårslitliga band.

Firenze (Florens) och Venezia
(Venedig).

f.V^jåt oss göra en vandring genom Arno-staden, det
vackra Florens; här finnes mycket sevärdt. Vi taga

torget Piazza Signoria till utgångspunkt och styra häri-
från våra steg mot det beryktade Palazzo Vecchio. Bygg-
naden jämte dess smärta, 94 meter höga torn uppfördes
år 1298. Det var här som den florentiska republikens
styrelse, la Signoria, fordom höll sina sammanträden och
under en senare tid hertigarne af den namnkunniga Me-
diceiska ätten bodde; numera är byggnaden upplåten för
stadsdomstolens räkning. Af de dyrbarheter, som fordom
prydde palatset, nämna vi endast Michelangelos härliga
marmorstaty, föreställande David. Konstvärket bortflytta-
des för några år sedan från sin plats utanför slottet till de
sköna konsternas akademi, emedan väder och vind hotade
att förstöra detsamma. Till höger om palatset reser sig
la Loggia dei Lanzi (landsknektarnes hus), hvilket bland
annat innesluter mästervärk af Benvenuto Cellini och Do-
natello. Den rikaste samlingen af konstskatter finnes dock
uti galleriet Uffizi. Här påminnes man om de många be-
römda män Italien fostrat genom en rad af 28 vackra
marmorbilder; bland dessa finnes skalderna Dante, Boc-
caccio och Petrarca, målarena Giotto, Leonardo da Vinci,
skulptörerna Michelangelo, Cellini, vetenskapsmannen Ga-
lileo m. fl. I våningen under galleriet finnes stadens ar-
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kiv och det rika nationalbiblioteket, innehållande många
sällsynta och dyrbara värk. Lämnande slottet il Bargel-
lo, museet för fornminnen, bakom oss, fråga vi af första
bästa efter Dantes hus. Ja, detta känner alla, och bered-
villigt visar man oss in i en smal gränd, där vi inom
kort stanna framför „la casa di Dante". En marmortafla
ofvanför den anspråkslösa dörren upplyser främlingen om

Palazzo Vecchio.

att i detta obetydliga hus föddes Dante Alighieri, „den
gudomliga skalden". Från denna minnesvärda bostad hafva
vi ej långt till f. d. judekvarteret Ghetto och det gamla
torget Vecchio mercato. Denna del af staden, utmärkt
genom ett virrvarr af gränder, höga hus och torn var
medelpunkt i det gamla Florens. Den nämda öppna plåt-



174

sen besökes mycket af främlingar, hvilka vandra omkring
för att beskåda alla dessa byggnadskonstens fornminnen,
men därjämte af stora skaror köpslående. Isynnerhet är
det lif och rörelse om fredagarna, då landtbefolkningen
inhämtar sina varor till stråhalmmarknaden. Frukter och

Domkyrkan i Milano.

grönsaker stå uppstaplade i högar och massor af förtju-
sande blommor påminna oss om att det gamla Florens
icke oförtjänt bär namnet „blommornas stad". Härifrån
begifva vi oss öfver ett större torg till kyrkan Battistero
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di San Giovanni, där stadens alla katolska barn döpas.
Byggnaden, hel och hållen af marmor, uppgifves fordom
hafva varit ett tempel, hälgadt åt krigsguden Mars. Kyr-
kans tvänne bronsdörrar äro berömda i konstens historie;
den förnämsta, den mot norr vända, framställande bilder ur
gamla testamentet, är utförd af Ghiberti. Om denna dörr
var det Michelangelo yttrade „att den vore värd att vara
paradisets port".

Florens förnämsta tempel är domkyrkan, hvartill
grunden lades år 1298, men hvilken först 500 år senare
blef färdig. Många led af utmärkta arkitekter och konst-
närer kunde således bidraga till dess förskönande. Vi
nämna endast Brunelleschi, som bygde den beundrans-
värda kupolen. Efter S:t Peterskyrkan i Rom och S:t
Paulskyrkan i London intager domkyrkan i Florens tredje
rummet, hvad storlek beträffar.

Men ännu flere minnesvärda kyrkor inrymmer Flo-
rens, vi kasta en blick i den gamla basilikan San Lorenzo,
grundlagd redan år 390, samt skänka vår beundran åt
Mediceernas rikt utsmyckade grafkapell, om hvilket man
berättar att det kostat släkten omkring 18 miljoner mark.
Bredvid kyrkan San Marco — ej att förväxla med den
i Venedig — står ett lika benämdt kloster. Här lefde som
föreståndare den märkvärdige sedeläraren Girolamo Savo-
narola; bannlyst som kättare hängdes han år 1498 på
påfvens befallning och liket brändes på Piazza Signoria.
Vi afslutade vår vandring i templen med ett besök i
den storartade S:ta Croce, utanför hvilken reser sig en
kolossal staty i hvit marmor af Dante; inne i basilikan läsa
vi öfver grafvarna namnen på sådane män som: bildhugga-
ren Michelangelo f 1546, skalden Alfieri f 1810, statsman-
nen Machiavelli f 1527, naturforskaren Galileo Galilei f
1642, tonsättaren Cherubini f 1842 och många andra.

Såsom vi nu börjat, kunde vi länge fortsätta att be-
söka det ena minnesvärda stället efter det andra och Flo-
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rens skulle ständigt visa oss nya konstskatter, men eme-
dan konsthistorien egentligen ligger utom ämnet för dessa
korta skildringar lämna vi Florens efter en flyktig inblick
i detta de bildande konsternas hem och förflytta oss till en
annan af de norditalienska städerna.

Venezia (Venedig) „hafvets herskarinna", är såväl
genom sin historie som sitt läge och sitt utseende en af
Europas märkvärdigaste städer. Det grundlades år 451
under folkvandringarnas tidskifte af veneterna, som drogo
sig undan till strandöarna i Adriatiska hafvet och där bil-
dade en liten fristat. Efter hand uppsvingade sig denna
till en betydlig makt, blef världens förnämsta handelsstad
och underlade sig vida trakter. I spetsen för republiken
stäldes en doge (dux) vald på lifstid; endast de adliga ät-
ter, som voro inskrifna i „den gyllene boken", hade del i
statsstyrelsen. Efter upptakten af sjövägen till Indien gick
den stolta fristaten alt mer tillbaka, och under franska
revolutionen utplånades den helt och hållet ur staternas
antal. Venezia ligger en half mil från fastlandet, men är
förbundet med detta genom en ofantlig järnvägsbro; det
är genomskuret af en bred S-formig kanal, Canale Gran-
de, öfver hvilken den stora Rialto-bron leder. Stadens
båda hufvuddelar utgöras af en mängd mindre öar, som
äro omgifna af kanaler och sammanbundna genom broar.
I följd häraf företer Venezia många egendomligheter. Så
t. ex. sker samfärdseln mellan stadens olika delar i tält-
båtar (gondoler) under det att de egentliga gatorna endast
äro smala gränder. Om stadens forntida storhet och nu-
varande förfall erinras man genom mängden af de prakt-
fulla palats, som öfveralt möta ögat och nu stå nästan
öde eller begagnas till hotell för det stora antalet re-
sande. Den praktfullaste delen af staden är San Marco-
torget med den stora kyrkan och dogepalatset. San
Marco-kyrkan är bygd af marmor efter mönster af Sofia-
kyrkan i Konstantinopel; dess inre är beklädt med mång-
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brokigt stenarbete (mosaik). I dogepalatset ser man ännu
den praktfulla tafvelprydda sal, i hvilken republikens
råd höll sina sammanträden. Till detta palats höra äf-
ven de beryktade blykamrarne från hvilka „Suckarnes
bro" ledde till det fruktade statsfängelset. — Som ett prakt-
fullt minne af Venezias storhet står äfven arsenalen d.
v. s. den byggnad hvari arbetena för flottornas utrust-
ning skedde; under republikens välmaktstid sysselsattes
här 16,000 arbetare.

Vulkanerna.

£ji/e gamla romarne kallade den underjordiska eldens
ande Vulcanus. Denna hemlighetsfulla kraft var för

dem en mäktig gud. De erforo hans makt, då jorden
skakades i sina fogar, så att tempel och palats störtade
samman. De erforo den äfven, då jorden remnade och
eld bröt fram ur dess inre, och då glödande lavaström-
mar utbredde sin härjning öfver de idoges välstånd.

Så fruktansvärd var denne gud icke öfveralt. Men
på vissa orter gjorde han sig ständigt påmindt. På Sici-
liens östra kust, midt i den del af världen, som de gamla
kände, reser sig Etna. Från vingårdarne och olivlundarna
vid stranden höjer bärget sina långa sluttningar ända upp
till den ständiga snöns regioner. Den hvitklädda toppen
uppsänder städse en stor mängd rök. Det är Vulcani
äsja, sade de gamle. Och ofta kunde de tydligt höra
smedjegudens slägga klinga mot städet i bärgets inre.
Ljudet var ett säkert förebud till utbrott. Hvarje gång
det hördes, öppnade sig snart en remna i äsjans hvalf.
Ur remnan uppslungades en sky af ånga och sand, och
klumpar af smält sten föllo stelnande ned kring öppnin-

12
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gen. Af sten- och sandregnet kring remnan bildade sig
hastigt en ringformig vall, ett litet eldsprutande bärg på
det stora Etnas skuldror. Sällan slutade utbrottet här-
med. Ur remnan framkom vanligen efter stenregnet en
glödande smält malm, lavan, som i en omotståndlig ström
begynte rinna utför bärgsluttningen antändande och be-
grafvande alt på sin väg. Emedan Vulcanus hundradetals
gånger har låtit släggan ljuda, är Etnas tak öfversålladt
med flere hundra sådana små vulkaner, och hela bärget
är uppbygdt af omväxlande hvarf af stelnade rostiga la-
vaströmmar och svart lavasand, så kallad vulkanisk aska.

Sådana väldiga vulkaner, som Etna, finnas på många
ställen af jorden. De äro dock ej regellöst strödda öfver
dess yta. De flesta finnas i närheten af hafven eller stora
insjöar. Sålunda omgifves Stora Oceanens vatten af en
lång vulkankedja, kvilken begynner borta vid Bengaliska
vikens östra kust, sträcker sig öfver Sumatra, Java, de
små Sundaöarna och Molukkerna till Filippinerna, och från
denna ögrupp längs den krans af öar, som omgifver de
kinesiska farvattnen, hän till Kamtschatka. Därifrån föl-
jer vulkankedjan Aleuterna öfver till Amerika, och krö-
ner Kordillererna ända till närheten af Magelhaens sund.
En annan vulkankedja finna vi på Antillerna. Det haf-
omsvallade Island är uppbygdt af lava och vulkanisk
aska och har blifvit namnkunnigt för sin rikdom på eld-
sprutande bärg. I de fall, då intet stort vatten finnes i
vulkanernas närhet, äro de oftast utslocknade. Deras öpp-
ningar, kratrarne, hafva upphört att utsända rök och lava,
och regn och storm hafva mer eller mindre förstört det
af aska och stenar löst uppstaplade bärget. Sådana slock-
nade vulkaner ser man i mellersta Frankrike, i Böhmen
och på många andra ställen. De lämningar af hafsdjur,
som ligga förstenade i bärglagren vid deras fot, visa att
hafvet fordom nått till deras grannskap.

Många vulkaner hafva i så lång tid varit slocknade
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och till den grad blifvit förstörda af väder och vind, att
man knapt kan ana att på platsen funnits en värklig
vulkan, innan man noga undersökt saken. Hela bärget
är jämnadt med jorden och man ser blott sprickorna i
marken fylda med den bärgart, som en gång i smält till-
stånd trängt fram ur djupet. Dessa älsta vulkaners lava
är vår gamla bekanta granit. Finlands grund är öfver-
alt genomdragen af granitgångar och mångenstädes helt
och hållet betäkt med granitfält. På en urgammal tid har
således också vårt land haft sina vulkaner.

Icke alla vulkaner blifva så stora och sammansatta
som Etna, innan de slockna. Många hafva ej haft flere
utbrott än det enda, genom hvilket de uppstått. Invid
staden Neapel ligger ett egendomligt landskap, en låg
och bred udde, som är alldeles öfversållad med utslock-
nade kratrar. Några äro öfvervuxna med skog och i
kratrarnes djup odla människorna sina tegar. En är ännu
varm; ur dess klyftor framkomma heta gaser och kraterns
botten ter sig krithvit, blekt som den är af den altjämt
utträngande svalfvelångan. Detta landskap kallas de Fle-
greiska fälten. Forntidens folk trodde att nedgången till
underjorden fans i Averno-sjön, som fyller en af krat-
rarne. De Flegreiska fältens vulkaner fingo för tre hun-
dra år sedan en yngre bror. Det var den 29 september
1538 en remna plötsligen uppstod i närheten af Averno-
sjön. Ur remnan uppkastades under två dygn en massa
aska och småsten, som spridde sig vida omkring, fylde
en del af sjön Lucrino och förstörde åkrar och trägår-
dar. Platsen, där utbrottet skedde, var hela tiden höljd
i en för blicken ogenomtränglig rök, och då denna sking-
rades, visade sig det nya bärget, Monte Nuovo, som un-
der dessa tvänne dygn hade uppstått af de ur jordens
inre utkastade massorna. Monte Nuovo har sedan dess
varit slocknadt. Dess sluttningar äro nu beklädda med
snår af myrten, pistacier och Sarons-rosor och beskug-
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gade af högstammiga pinier, och djupt nere kratern ser
man grönskande ängar.

Om en remna i jorden är lång, uppstå ofta flere
vulkaner öfver samma remna. Därför stå vulkanerna
mångenstädes flere i rad. Etnas förnämsta utbrott hafva
skett längs en spricka, som går i nordlig riktning tvärs
igenom bärget och vidare till de Lipariska öarna. På
samma spricka stå öarna Volcano, Lipari, Panaria och
Stromboli, hvilka allesammans äro vulkaner, som resa sig
upp från hafsbottnen. Vulkaner uppstå mycket ofta i
hafvet.

Längs dessa sprickor ega äfven jordbäfningar rum.
Där jorden brustit i sina fogar, hållas styckena icke
stadigt tillhopa. På den ena eller den andra sidan om
sprickan vill jorden sjunka ned; det uppstår en ryckning
i bärggrunden. Om det lösa jordstycket ej har tillräck-
ligt starkt stöd under sig i djupet, sjunker det värkligen.
På dessa ställen kan man få se en hög lodrät vägg af
det jordstycke, som icke sjunkit, vända sig mot den
sjunkna delen. Sådana branta afsatser mellan ojämt
sjunkna fält utgöra ett framstående drag i den nordame-
rikanska Colorado-platåns landskap. Med tiden förstöres
den branta väggen dock af väder och vind, ty regnet och
luften i förening kunna under tidernas lopp jämna de
största bärg med jordytan. Därför äro mycket gamla
sänkningar svåra att igenkänna. Finland är rikt på så-
dana, men vi se dem ej. De hafva längesedan upphört
att alstras i våra trakter. Men vårt vackra land har tro-
ligtvis dessa forntida sänkningar att tacka för icke få
bland sina tusen sjöar, vikar, fjärdar och sund.

Askan, som kastas upp ur vulkanerna, är det stel-
nade skummet, som stänker upp, då ångbubblorna spricka
på ytan af den kokande lavan inne i kratern. Stundom
händer det att större stycken af mycket bläddrigt skum
kastas upp. När de stelna i luften, bli de pimsten, och
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pimstenens rikdom på luftblåsor är orsaken till dess
ringa tyngd. Det är vanligt att vid Italiens stränder finna
pimsten, som drifvit i land från de Lipariska öarna.

Lavan, den glödande smälta stenmassan, som rinner
ut genom vulkanernas remnor, ödelägger alt i sin väg.
Af de skogar och städer, som den öfversvämmar, återstå
endast oigenkänliga lämningar, och de skatter den be-
grafver fås aldrig igen. Men askan, som i luften förlo-
rar sin hetta, inhöljer föremålen utan att fördärfva dem.

Öster om Neapel reser sig vulkanen Vesuvius. Rundt
om dess fot ligga talrika små städer, hvilkas invånare
bereda sig ett sorgfritt lif genom odling af den bördigaste
jord i det lyckligaste luftstreck eller genom ett inbrin-
gande korallfiske i Medelhafvet. Några af dessa städer
hafva gång på gång blifvit förstörda af lavaströmmar,
men folket har ånyo bygt upp sin stad på ryggen af den
stelnade lavan. Andra bland dessa orter hafva blifvit be-
grafna i aska. Dem har man kunnat gräfva fram i da-
gen igen. Pompei är en af dem. Då Pompeis invånare
lefde, ansågs Vesuvius ännu för en slocknad vulkan. Den
hade icke haft ett utbrott så långt människor kunde min-

nas tillbaka. Plötsligen vaknade bärget ur sin långa
hvila och skakade på sig. Jordbäfningen förstörde en
stor del af staden. Invånarne öfvergåfvo dock icke sin
hemort, utan begynte bygga upp sina hus, sina tempel
och pelarhallar på nytt. Medan de höllo på därmed, öpp-
nade sig en dag på högsommaren den remna, som hade
uppstått vid jordbäfningen, och ett fruktansvärdt utbrott
begynte. En sådan mängd aska kastades ut, att staden
blef alldeles inhöljd i den svarta sanden, och människorna
hade knapt tid att fly undan. En annan stad, Hercula-
num, träffades af samma öde. Efter askregnet följde la-
vaströmmen; den tog vägen mot Herculanum och lade sig
som ett lock öfver den i aska inbäddade staden. Till-
sammans med askan föll ett häftigt regn, såsom stundom
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sker vid starka vulkanutbrott. Regnvattnet och askan för-
enade sig till ett löst murbruk, som sedan dess har beva-
rat de två städerna och alt, som blef kvar i dem, då de-
ras invånare hastade undan döden. Det är nu öfver tu-
sen åttahundra år sedan olyckan timade. Man håller i
vår tid på att gräfva upp dessa gamla städer för att lära
känna, huru människorna lefde under den romerska kej-
sartiden några år efter Jesu död. Isynnerhet Pompei, som
icke betäktes af någon lava, har gifvit oss en utmärkt
inblick i dessa långt förgångna tiders lif. Till och med
de arma, som förgingos under utbrottet år 79, får man
nu återse genom att gjuta gips i de håligheter i den hård-
nade askan, hvilka blifvit kvar sedan liken förmultnat.

Den pyreneiska halfön.

ht/en pyreneiska halfön, som ligger mellan Atlantiska
hafvet och Medelhafvet, utmärker sig genom en

egendomligt bred, afslutad form och en synnerligt likfor-
mig, föga inskuren kustlinje. Dess s. k. vikar äro till
det mesta obetydliga inböjningar, som blott föga bidraga
till att förmildra halföns fyrkantiga skapnad; En forntida
geograf jämförde dess omkrets med en utspänd oxhud.
Ehuru högslätter äro de förherskande, har låglandet dock en
icke så alldeles ringa utsträckning; den aragoniska slät-
ten vid Ebro är till det mesta en öde stepp, som hör till
Spaniens fattigaste, genom utvandringar och borgerliga
krig mest ödelagda trakter, under det att däremot kust-
slätten vid Medelhafvet har en härlig, rik natur, hvars
fruktbara odlingsland med rätta bär namn af Huertas
(trägårdarna). Isynnerhet är trakten omkring Valencia
vida berömd och visar Medelhafsfloran i dess fullaste
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prakt. Då nederbörden blott är ringa, använder man i
allmänhet ett konstgjordt vattningssystem, som hufvudsak-
ligen förskrifver sig från arabernas tid. Risodlingen är
bragt till fullkomlighet, och kyrkorna med sina blå eller
gulglaserade tegel meddela landskapet en viss österländsk
prägel, som ytterligare förhöj es af invånarenas mörklagda,
arabiska ansikten. — Ehuru Andalusien är en torr, sol-
bränd ödemark och vidsträkta mossar utbreda sig kring
Guadalquivirs nedre lopp, höra dock vissa delar af slät-
ten såsom trakten kring Sevilla till de mest gynnade på
halfön; sockerröret och bananen, som frodas mellan vin-
gårdar och orangelundar, påminna om grannskapet af den
tropiska zonen.

Största delen af halfön är emellertid ett högland;
därom erinrar redan benämningen den pyreneiska, tagen
af de väldiga gränsbärgen i norr. Hela midten af landet
är en enda väldig högslätt. På hundratals kvadratmil bi-
behåller landet samma öde, enformiga yttre; långsamt
rinnande floder slingra sig ljudlöst genom stepperna, där
talrika fårhjordar finna sparsamt medel till sitt underhåll,
och det är jämförelsevis sällan man upplifvas genom åsy-
nen af en stad eller öfver hufvud af den idoga värksam-
het, som är oskiljaktig från de ställen, där människor
lefva. Isynnerhet är Estremadura liksom den portugisiska
provinsen Alemtejo en äkta folktom hed, hvilken nu lik-
som i forna dagar tjänar de stora fårhjordarna såsom
uppehållsort öfver vintern, då dessa flykta för kölden i
Kastilien och Leon. Från rader af väldiga granitfjäll i
midten sänker sig platåmassan åt väster, i söder begrän-
sas den af Sierra Morenas (Svarta kedjan) enformiga
dystrakam och i sydost står den genom högslätterna i Mur-
cia i förening med Granadas högland. Äfven den märk-
värdiga af jurakalk bestående Gibraltarklippan (Calpe),
som engelsmännen (från år 1704) omskapat till en af de
starkaste fästningar i världen, hör till det stora sydspan-
ska bärgssystemet.
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Ehuru halfön ej eger värksamma vulkaner har den
dock ingen brist på äldre vulkaniska bildningar och jord-
skalf förekomma ofta. Vi påminna blott om jordbäfnin-
gen i Lisboa den 1 nov. 1755, då Portugals hufvudstad
under några minuter ödelades och beredde en graf for
60,000 människor under sina ruiner. — Hvad mineralier
beträffar förekomma sådana talrikt; Spaniens rikdom på
siifver var redan fenicierna bekant. Vidare finnes ymnigt

Fästningsgalleri på Gibraltar.

stenkol, bly (Murcia) och koppar. Kvicksilfvergrufvorna
vid Almadén höra till de rikaste som öfverhufvudtaeet
finnas till. I allmänhet är dock bärgshandteringen ännu
icke synnerligen uppdrifven. Bristen pa goda kommuni-
kationsleder har härvid varit ett stort hinder. Med un-
dantag af Guadalquivir och till en del Ebro äro halföns
floder af föga vikt for samfärdseln. Den ringa vatten-
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tillgången och starka sommarvärmen gör, att t. ex. Gua-
dianas flodbädd under sommaren ligger nästan torr.

Om man undantager de norra och västra kusterna,
som äro utsatta för Atlantiska hafvets milda, fuktiga luft-
strömmar och där den årliga regnmängden i S:t Jago i
medeltal uppgår till 65 tum, har halföns klimat afgjordt
en kontinental prägel. I Madrid har sommaren en me-
deltemperatur af -f- 20° C. vintern af -f- 7 °, men sistnämda
årstid medför dock vanligen skrinnskoföre och på Leöns
högslätter blir snön understundom kvarliggande hela vek-
kor igenom. Å andra sidan är sommaren utomordentligt
varm och torr samt hemsökt af en egendomlig dimma
(calina), som först försvinner under inflytelsen af dagjäm-
ningsstormarna. I Madrid uppgår den årliga regnmäng-
den blott till 10 tum och i Murcia kan klimatet nästan
sägas vara regnlöst. Ehuru kusttrakterna vid Medelhaf-
vet på grund af hafsvindens invärkan äro lyckligare lot-
tade än lågslätten, är dock äfven här nederbörden myk-
ket ringa och något åkerbruk skulle knappast vara möj-
ligt, om man ej genom konstgjord vattning förstode att
hålla sig skadeslös.

Befolkningen på den pyreneiska halfön, som i språk-
ligt hänseende räknas till den stora romanska gruppen,
är med afseende på sin uppkomst och sammansättning en
af de mest blandade i Europa, Till den af ib er er och
kelter bildade urbefolkningen slöto sig tidigt feniciska
och kartagiska invandringar, romarne beherskade lan-
det omkring 600 år och efterföljdes af västgöterna
och de af araberna, som bibehöllo herraväldet öfver
den sydliga delen ända till 1492. En fullkomlig sam-
mansmältning af dessa stammar egde icke rum. Ara-
berna efterlämnade starka spår isynnerhet söderut; den
gotiska typen kan ännu återfinnas i Asturien och de, i
språkligt hänseende så ensamt stående baskerna, äro
ännu i dag att anse som en tämligen oblandad afkomma



186

af de gamla ibererna. Grunden till detta förhållande har
man ju naturligen att delvis söka däri, att halfön ända
till nyare tid varit söndersplittrad i flere själfständiga och
med hvarandra täflande stater, men äfven bristen på goda
samfärdsmedel har bidragit till att de olika landskapens
invånare hållit sig främmande för hvarandra och strängt
hållit på gamla seder och bruk.

I 15:de och 16:de århundradena spelade både span-
jorer och portugiser en framstående historisk roll genom
storartade upptakter och krigiska bedrifter. De måste
dock i sin tur lämna rum på hafven för de företagsamma
engelsmännen och holländarena, hvilka folk bättre än de
pyreneiska kunde värna sina utländska besittningar. Un-
der de sista århundradena har kulturarbetet gått långsamt
framåt bland spanjorer och portugiser; borgerliga krig,
inre söndringar och liknöjd ovärksamhet hafva karaktäri-
serat dem.

Cördova.

M&ördova är icke en af Spaniens största, men icke dess
mindre en af dess anmärkningsvärdaste städer. Vid

anblicken af de många värdefulla fornminnen den göm-
mer ilar tanken tillbaka till de dagar, då staden, „väster-
landets pärla", inrymde 300 moskéer och omgafs af 30
förstäder och 3,000 byar. Skaror af troende strömmade
till från alla världens delar för att i den stora moskén
förrätta sin andakt, till dess blomstrande skolor och stora
bibliotek samlade sig konstnärer, musiker och vetenskaps-
män, och alt hvad rikdom, skönhet och glans hette
prydde kalifernås hof. Men dessa tider äro längesedan
förbi. Cördova får, liksom mången annan f. d. storhet
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lefva på sina ärorika minnen. Ett sådant fornminne är
moskén i Cördova, som uppfördes på Guadalquivirs strand
af kalifen Abdurrahman; arbetet begynte år 785 eller 786.
„Jag vill bygga en moské" — sade denne — „som öfver-
träffar dem i Bagdad, Damaskus och Jerusalem och blif-
ver islams största tempel, ett Mekka i västerlandet." Med
stor ifver fortgick arbetet, kristna slafvar hämtade sten
från förstörda kyrkor, själf arbetade kalifen dagligen en
timme och inom några år stod den underbara moskén i
det närmaste färdig. Abdurrahmans efterträdare förskö-
nade byggnaden så att den slutligen efter ett århundrade
igenom fortsatt arbete blef fulländad. Efter arabernas f ör-
drifvande förändrades moskén till en kristen domkyrka,
men naturligtvis med bibehållande af sin ursprungliga
karaktär som moské.

Byggnadens hufvudingång befinner sig på den om-
gifvande ringmurens norra sida, där hvarest fordom Ab-
durrahmans halfmåneprydda minaret (spetsigt torn) re-
ste sig. Då vi inträdde — berättar italienaren Edmondo
de Amicis — väntade jag att genast få blicka in i häl-
gedomens inre, men befann mig i stället i en trägård af
oranger, cypresser och palmer. Under arabernas tid, stod
här en brunn, vid hvilken de religiösa tvagningarna före-
togos och i dessa träns skugga samlade sig de troende
förrän de inträdde i templet. Jag dröjde några ögonblick
för att se mig om, innan jag steg in. Huru jag betedde
mig i nästa sekund, vet jag ej, men antagligen måste jag
hafva utstött något egendomligt utrop eller gjort någon
underlig åtbörd, emedan några personer, dem vi mötte,
skrattade och vände sig om, liksom om de velat förklara
för sig det djupa intryck jag rönt.

På samma sätt som blicken i en tät skog förlorar
sig bland idel trästammar, så sker det äfven här inom
denna ändlösa skog af marmorpelare. De nitton skepp
(hufvuddelar eller gångar i en kyrka) hvilka utlöpa från
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den sidovägg, genom hvilken vi inträdt, korsas af trettio-
tre andra och alla dessa åtskiljas genom mera än 900
pelare af porfyr, jaspis och brokig marmor. Pelarena
bära små kolonner, hvilka liksom de förra förenas af
hästskoformiga hvalfbågar. Dessa påminna om trägrenar
och sålunda blir likheten med en skog än påtagligare.
Framför Maksura, templets heligaste del, där koranen
tillbads, sträcker sig det stora midtelskeppet. Här strålar
ett blekt sken in genom takets fönster och belyser en
pelarrad, bakom hvilken en svagare upplyst gång sträcker
sig. En obeskriflig känsla vaknar i hjärtat vid denna
anblick. Alla de bilder af en evig glädje, dem koranen
lofvar de troende, draga förbi ens inre, tankarna förvir-
ras och en onämnbar rysning genomilar åskådaren. —

När den första öfverraskningen något lagt sig, bör-
jade vi närmare granska enskildheterna i detta storartade
hela. Hvilken värld af omväxling erbjöd ej denna bygg-
nad, som vid första ögonkastet tyktes vara så enformig.
Vid hvarje steg ändrade sig förhållandet mellan pelarena
och bågarnas former. De flesta bärande stöden äro gamla;
de hämtades af araberna från norra Spanien, Gallien och
det romerska Afrika, Några af dem sägas härstamma
från ett Janustempel, på hvars ruiner den kyrka uppför-
des, hvilken förstördes af araberna för att lämna rum
för moskén. På några kolonner synas ännu spåren af
inhuggna kors, dem araberna försökt utplåna med mäj-
sel. Småningom närmade vi oss Maksura, det mest full-
ändade och underbara värk af arabisk konst i tionde
århundradet. Framför detta stå tre mindre kapell, hvilkas
hvalf bestå af genombrutna bågar och hvilkas väggar äro
betäkta med förvåningväckande mosaikbilder, framstäl-
lande blommor och satser ur koranen. I bakgrunden af
det midtersta kapellet trodde man att Guds ande uppehöll
sig; här bevarades äfven den koran, hvilken kalifen Ot-
man skrifvit med egen hand. Den var utsmyckad med
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guld och pärlor samt fäst vid ett underlag af aloeträ,
hvilket tusende och åter tusende af troende sju gånger
plägade kretsa omkring på knä. Taket i kapellet öfver-
går hvarje beskrifning. Jag hade kunnat betrakta det
hundra gånger utan att få ett redigt intryck af dessa
otaliga röda, blåa, gröna och gyllene punkter och slin-
gor. Blott arabernas eldiga, outtröttliga fantasi har kun-
nat åstadkomma ett sådant underbart värk.

Efter en lång vandring kommo vi slutligen till bygg-
nadens midt och här fann jag till min stora förvåning en
kyrka. Detta fynd borde gifva läsaren ett begrepp om
moskéns kolossala storlek. Denna kyrka, huru präktigt
inredd den än är, väcker mera ovilja än beundran. Till
och med Karl V, hvilken gaf tillåtelse till dess uppfö-
rande, berättas hafva ångrat sig, då han såg, huru den
misspryder denna moské, som ännu i dag det oaktadt
anses vara det vackraste af museimännens alla tempel.

Aten.

JA^artyget, som på aftonen afgått från ön Syra befann
sig följande morgon på höjden af den Faleriska

bukten. Vi stego upp på fördäck. Hvilket skådespel!
— jag skall aldrig förgäta det. På sidan lågo de världs-
berömda öarna Ägina och Salamis och öfver dem höjde
sig på fastlandet det mäktiga Pentelikon, vidt utbredande
sina starka armar omkring dalen, som ville det taga honom
under sitt beskydd. Först senare framträdde kullen A-
kropolis med de på långt afstånd skönjbara kolonnerna,
som tillhöra Partenon och Niketemplet.

Vi landstego i Atens hamn Piraeus. Det finnes knap-
past någonstädes en så förmånlig på alla sidor innesluten
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hamnbassin som denna. Den gamle Temistokles, som
grundlade Atens sjömakt, viste ganska väl, hvad han
gjorde, då han tillrådde atenarne att söka sin förnämsta
styrka i Piraeus. — Medan våra saker fördes i land roade
jag mig med att betrakta en grupp af greker och grekin-
nor, hvilka kommit ombord och slagit sig ned. Männen
voro ovanligt vackra. Det svartlockiga håret var betäkt af
en tätt åtsittande röd mössa (fez); svarfbrun hy, genom-
trängande mörka ögon och en kraftig, något fram-
skjutande haka karaktäriserade dem alla.

Nacken var fri och ledig. Endast en smal, hvit krage
låg viken öfver den röda eller blåa tröjan, hvars vida är-
mar förhöjde behaget af armarnas vackra rörelser. Från
höfterna nedföll ända till knäet den af en brokig gördel
sammanhållna, hvita, veckrika öfverrocken. Nedanför denna
framträdde broderade damasker samt spetsiga skor eller
sandaler. Antingen nu dessa nygreker äro värkliga af-
komlingar af de gamla hellenerna, eller om än så mycket
slaviskt blod flyter i deras ådror, så förstå de emel-
lertid att röra sig med ädelhet och behag. Jag såg i
går på Syras gator en grekisk höfding och en för-
näm man från Sparta gå fram och tillbaka arm i arm; de
förde sig med en stolthet och en värdighet, så att jag ej
kunde se mig mätt på dem.

Den lilla staden Piraeus, som ligger på flacka slät-
ten, är helt och hållet bygd i den nyare stilen och för-
sedd med moderna värdshus och handelsbodar. — Ehuru
den på senare tider tilltagit (22,000 inv.), så har den på
jångt när ej den gamla hamnstadens omfång. Den norra
stranden af bukten, där enligt sagan Temistokles' ben
hvila, är sumpig och feberalstrande. Men vi uppehålla
oss icke längre i Piraeus, vi längta till Aten. Vi fara öf-
ver de „långa murarnas" sista kvarlefvor och nå den
minnesrika orten efter en timmes färd. Den nya staden
har hvarken ringmurar eller portar. Det första intrycket
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af Aten var nedstämmande och egnadt att minska alla
förväntningar om det nya Greklands hastiga uppblomst-
ring. Husen äro små och låga; många sakna fönsterru-
tor. Gatorna, som ej äro stenlagda, öfverflöda af smuts *).
— Det nya Aten ligger helt och hållet på det gamlas
grund. Att man valde denna plats, torde ej hafva varit så
alldeles klokt, ty grekernas vidsträkta handel och sjö-
fart hade fordrat att deras hufvudstad tillika varit den
förnämsta hamnstaden. — I stadens sydliga del höjer sig
den kulle 350 fot hög, hvarpå Akropolis är belägen. I äl-
sta tider utgjorde den staden själf; först under senare da-
gar utbredde sig boningshusen nedanför kullens fot. På
nord-, syd-, och ostsidan reser den -sig med tvärbranta
otillgängliga klippväggar. Endast på västra sidan är den
beröfvad denna naturliga befästning; längs denna sida
går vägen upp till Akropolis. Den leder fram genom
ruinerna af de fordom så beprisade Propyleerna, en
under Perikles' tid konstnärligt uppförd tredubbel mar-
morport, Genom krossade lämningar häraf vandrar man
nu öfver en oregelbunden massa af öfver hvarandra ho-
pade ruiner fram mot Partenon, ett af gamla tidens stör-
sta och säkert dess skönaste tempel. Byggnaden, hälgad
åt Pallas Atene, 150 alnar lång och 100 alnar bred, om-
slöt gudinnans berömda bildstod. Turkarne förvandlade
den till en moské, hvilken år 1677 förstördes af venetia-
narnes bomber. Kolonnerna, beröfvade taket och delvis
äfven sina öfre delar (kapitälerna) höja sig sörjande i den
blåa luften och rundtomkring på marken och i det inre
af templet ligga de vackraste byggnadsdelar kastade om
hvarandra. Med rördt sinne går man öfver dessa fram
mot det underbart sköna Erekteion, dubbeltemplet, häl-
gadt åt Atene och Poseidon. De joniska pelarne i detta

*) Sedan detta skrefs har Aten erhållit stenlagda gator och
många storartade byggnader.
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engång så praktfulla tempel äro utomordentligt vackra
och lätta, det hela så smärt och fint i alla enskildheter,
så genomarbetadt och väl utfördt! Man måste oftare be-
trakta dessa ruiner och sätta dem i ett lefvande samman-
hang med studiet af den gamla tiden, ty då framträda
äfven småningom dessa ålderdomsmärken för den inre
åskådningen som ett skönt och måttfullt helt, som lefvande
bilder af en försvunnen härlighet.

Från år 1863 herskar öfver Grekland Georg l:ste,
hellenernas konung. Hans ställning har ofta varit svår,
då det galt att medla mellan undersåtarne, grannen Tur-
kiet och de europeiska stormakterna, hvilka senare efter
grekiska frihetskriget försökt uppträda som det unga Grek-
lands förmyndare. — Befolkningen i landet (greker, alba-
neser och valaker) tillhör nästan uteslutande den grekiska
eller, såsom den äfven kallas, apostoliska kyrkan; dess
främste målsman är ordföranden i heliga synoden, metro-
politen i Aten. Undervisningen, som under senare år be-
drifvits med stor framgång är obligatorisk och afgiftsfri.
Sedan år 1835 eger Grekland ett universitet i sin hufvud-
stad. — Handeln till sjös intager första rummet inom
landets näringslif, hvaremot kommunikationerna och rö-
relsen till lands äro obetydliga. Handelsflottan bestod år
1883 af 3224 fartyg, hvilket är ganska mycket på en be-
folkning, som knapt uppgår till 2 milj. — Åkerbruket står
på en mycket låg ståndpunkt och ej ens goda skördar
kunna fylla behofvet af spannmål. En orsak härtill är
bristen på själfegande bönder; största delen af jorden
tillhör nämligen staten. Äfven boskapsskötseln ligger nere
med undantag af en på sina ställen stark får- och get-
afvel. De förnämsta utförsvarorna äro korinter, olivolja,
bly och vin. Grekerna handla mest med England. På tal
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om handeln kan det vara skäl att påminna, att denna kom-
mer att vinna genom färdigblifvandet af den kanal, som
man år 1882 började gräfva genom Korintiska näset.

Turkarne.

jLirämlingen, som en tid vistats i Konstantinopel, kan ej
undgå att märka, det turkarne se ut, som om de

tänkte på något aflägset och obestämdt; de förefalla en
allesammans som filosofer, fördjupade i en fix idé, eller
som sömngångare, vandrande utan medvetande om, hvar
de äro, och hvad de hafva omkring sig. De se rakt
framför sig långt bort, liksom den, hvilken är van vid
en vidsträkt horisont; och i deras ögon, kring deras mun
ligger alltid ett visst sorgligt uttryck, liksom det man
ser hos den, som plägar föra ett indraget lif. Hos alla
finner man samma allvar, samma tvungna sätt att skicka
sig, samma afmätta språk, blick och åtbörder. Anlets-
dragen äro vanligen kalla och stela och röja hvarken
några känslor eller tankar. Sällan träffar man något af
de hos oss så vanliga öppna ansiktena. Bland dem fin-
nes knapt något, som icke är en gåta; blickarne fråga,
men svara icke; läpparna förråda icke den ringaste själs-
rörelse. Främlingen känner sig obeskrifligt nedtrykt af
dessa stumma ansikten, detta kyliga väsen, denna enfor-
miga statylika hållning och dessa stirrande intetsägande
blickar. Stundom får man god lust att ropa midt i folk-
mängden: — „Nå, men ryck upp er då en gång! Sägen
oss, hvilka I aren, hvarpå I grubblen, hvad I sen framför
er i luften med de där ögonen af glas!"

Det dröjer likväl icke länge innan främlingen, oak-
tadt denna likformighet i sätt och skick, blifver uppmärk-

13
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sam på en anmärkningsvärd olikhet i utseende mellan de
särskilda beståndsdelarne af den museimanska befolknin-
gen. Den vackra och kraftfulla turkiska stammens ur-
sprungliga egenskaper hafva bibehållits oförändrade blott
hos det lägre folket, hvilket, vare sig af nödvändighet el-
ler af religiös känsla, alltid bevarat sina förfäders mått-

Utsikt öfver Konstantinopel.

lighet. Hos detta återfinner man den magra, muskelstarka
kroppen, det välformade hufvudet, de lifliga ögonen, den
böjda näsan, de utstående kindknotorna och det kraft-
fulla och hurtiga i hela personligheten, som utmärker
denna stam. Turkarne af de högre stånden däremot,
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bland hvilka sedefördärfvet redan länge herskat, och hos
hvilka en stor del främmande blod flyter, hafva vanligen
tjock, fet och slapp kropp, litet hufvud, låg panna, slöa
ögon och hängande läppar. Till denna fysiska olikhet
kan man lägga en för visso icke mindre, kanske tvärtom
större, moralisk olikhet, som är rådande mellan den äkte,
gamle turken och den tvetydiga, färglösa och smaklösa
varelse, som kallas „reformturken". Därigenom uppstår
en stor svårighet att studera, hvad man med ett allmänt
namn plägar kalla det turkiska folket; ty med den del af
detta, hvilken bibehållit sitt gamla skaplynne oförändradt,
kan man icke komma i umgänge, ej häller göra sig för-
stådd, och den andra delen, hvilken man med lätthet kan
lära närmare känna och iakttaga, erbjuder icke någon
trogen bild af nationens karaktär. Också kunde den tur-
kiska befolkningen i Konstantinopel vid första påseendet
synas vara den mest hyfsade och den hederligaste i Eu-
ropa. Det förekommer nämligen aldrig, att främlingar an-
tastas, icke ens på Stambuls ensligaste gator; man kan
till och med under själfva bönetiderna besöka moskéerna
och vara vida säkrare på att få vara i fred i dessa, än
en turk kunde vara det, om han besökte våra kyrkor;
bland mängden träffar man aldrig en, jag vill icke säga
ohöfvisk, men något altför nyfiken blick; högst sällan
förekommer något slagsmål på öppen gata, aldrig hör
man kvinfolk skrika och träta vid dörrar eller fönster
eller väsnas i bodarna; ingen oanständig handling, intet
stoj och oväsen, sällan smutsiga barn; alla samhällsklas-
ser betyga hvarandra ömsesidig aktning.

Detta alt är dock blott och bart ett sken. Sedefördärfvet
döljes af de båda könens afskilda lefnadssätt, lugnet tjä-
nar till mask åt sysslolösheten och värdigheten åt hög-
färden, ansiktets allvarliga uttryck, som kunde synas an-
tyda djupsinnighet, gömmer blott andens dvallika ovärk-
samhet, och hvad man kunde tro vara måttlighet, är in-
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tet annat än brist på värkligt friskt lif. Detta folks skap-
lynne, filosofi och hela lif karaktäriseras bäst af ett för
det egendomligt andligt och kroppsligt tillstånd, som kallas
kief och innebär den högsta njutning. Att hafva ätit
sig lagom mätt, druckit ett glas friskt källvatten och
sagt sina böner, känna sitt samvete lugnt, sitta i skuggan
af ett trä med vidsträkt utsikt framför sig, låta blik-
karne följa dufvorna på den nedanför liggande graf-
platsen, molntapparne på himmelen och röken, som hvirflar
upp från nargileh (pipan), tänka flyktigt på Gud, döden,
jordiska tings fåfänglighet och den ljufliga hvilan i ett
annat lif: det kallas kief. Att vara ovärksam åskådare i
världens stora teater, det är det högsta målet för turkens
sträfvan. Därtill föres han af sin gamla begrundande,
tröga herdenatur, af sin religion, som i det den bjuder,
att alt må öfverlämnas åt Gud, pålägger människan fjätt-
rar, och af sin tradition af islams stridsman, för hvilken
ingen annan värkligt stor och nödvändig handling gifves
än den att strida och segra för sin tro, och hvilken efter
slutad drabbning tycker sig hafva fullgjort alla plikter.
För honom är alt af ödet förelagdt; människan är blott
ett redskap i försynens hand; hvartill tjänar det att bråka
för att gifva händelserna i människolifvet en annan gång
än den i himmelen föreskrifna; jorden är en karavanseraj
(härbärge); Gud har skapat människan, på det att hon
må där taga in, bedja och beundra hans värk; låtom alt-
så Gud göra, hvad han för godt tycker; låtom det falla,
som faller, det hända, som händer; låtom oss icke onö-
digt göra oss besvär med att förnya eller bevara något.

Sålunda är det högsta en sannskyldig osman åstun-
dar, ro, och med den största omsorg aktar han sig för
hvarje sinnesrörelse, som kunde rubba den fredliga har-
monin af hans lif. Således kommer ingen vetgirighet i
fråga, ingen guldfeber, ingen vild reslust, ingen omåttlig
ärelystnad. Medan vi i västern med ständiga ansträng-
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ningar kämpa för att tillfredsställa våra många andliga
och kroppsliga behof, förstå turkarne, som sakna dessa
behof, icke ens skälet för detta vårt sträfvande. De be-
trakta det som ett tecken till ett sjukligt vilsegående
af vårt förstånd. Turken arbetar icke och har följakt-
ligen icke något begrepp om tidens värde; han saknar
detta begrepp och därför kan han omöjligen uppfatta
den mänskliga andens uppfinningar, som äro afsedda
att påskynda lifvets och mänsklighetens gång. Han är till
och med i stånd att fråga sig, hvartill en järnväg tjänar,
om den icke för till en stad, i hvilken man kan lefva
lyckligare än i den, hvarifrån man reser. Han föraktar
oss, emedan hans landsmän, ehuru jämförelsevis fåtaliga,
sedan mer än fyra århundraden äro herrar öfver ett stort
stycke af Europa, hvars religion är fiendtlig mot deras,
och bibehålla sig där i trots af alt som händt och hän-
der. Mot förtjänsterna af vår civilisation sätta de detta
faktum af deras välde. Alla slutledningar om hyfsning,
laglig rätt och jämlikhet krossas emot detta deras förakt.
Civilisationen är enligt deras uppfattning blott en fiendt-
lig makt, som vill småningom lömskt och förrädiskt af-
väpna dem, förnedra dem till jämlikhet med deras kristna
undersåtar och beröfva dem deras välde. Följaktligen
betraktar han de „civiliserade" museimännen icke såsom
hunna ett steg längre på framåtskridandets väg, utan
som fallna, vilsegångna människor, eller nästan som af-
fällningar och landsförrädare.

Det turkiska folket liknar i sitt lif och sina tradi-
tioner en segrande krigshär, lägrad i Europa. Denna här
herskar med den starkares rätt, åtnjuter i ovärksamhet
dess fördelar och känner sig stolt däröfver, och i likhet
med hvarje annan här föredrager den en järnhård tuktan,
hvarigenom den bibehåller sin öfvermakt öfver de under-
kufvade, framför en mildare ordning, som skulle lägga
band på dess fria vilja. —



198

Turkarnes vänner öfverensstämma nästan alla i att
erkänna honom som ärlig, rättfram, trofast och upprik-
tigt gudfruktig. Hvad särskildt denna gudsfruktan an-
går, hvars bevarande man kunde räkna honom till syn-
nerlig förtjänst, måste man likväl taga i betraktande att
den troslära, vid hvilken han är så troget fäst, icke sät-
ter sig emot någon af hans böjelser eller något af hans
intressen; tvärtom smickrar den hans sinliga natur, rätt-
färdigar hans ovärksamhet och gifver hälgd åt hans
välde öfver andra folk. Beträffande turkens ofta omor-
dade ärlighet gent emot de kristna torde den finna sin
förklaring mera i högmod än samvetsgrannhet; han vill
ej förödmjuka sig för människor, hvilka han anser sig
långt öfverlägsen både i härstamning och sedligt värde.
— Hans välgörenhet, tacksamhet för bevisad godhet, höf-
lighet, omsorg om djuren och djupa vördnad för de döda,
kan man ej förneka. Men alla dessa egenskaper så att
säga flyta på ytan af hans själ, under dem slumra det vilda
asiatlynnet, fanatismen, soldatraseriet och barbarisk grym-
het, hvilka när som hälst kunna bryta fram. Det bekanta
yttrandet att turken är mycket mild, då han icke afskär
hufvuden, är ganska sant.

Det ordnade samhället har blott en smula tillyxat
den forna steppbon. Andligt lefver han ännu i staden un-
gefär så, som han lefde i sin stam, omgifven af andra
människor, men ensam med sina tankar. Turkarnas sam-
tal krypa vanligen utmed jorden och handla blott om
materielt nödvändiga ting. De uppfatta ej riktigt annat
än hvad de kunna se och röra och därpå är ju redan
deras språk ett bevis, ty det saknar uttryck för abstrakta
begrepp, hvarför bildade turkar nödgas taga sin tillflykt
till arabiskan och persiskan eller till ett europeiskt språk.

Turken har få vänner; till den kristne (franken) hy-
ser han en oöfvervinnelig misstro, juden föraktar han och
hatar greken. Och dock bär han dem tåligt allesamman,
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liksom ett stort lastdjur låter hundratals flugor spatsera
på sin rygg och blott då och då gifver dem ett väldigt
slag med svansen, när det känner sig svårare stucket.
Han låter alla bråka så mycket de vilja, begagnar sig af
de européer, som kunna vara honom till nytta, ombyter på
befallning lagar, men förblir dock trots alt detta inom sig
— oföränderligt densamma.

Ryssarne.

ilJjWjL ed en betraktelse öfver det ryska rikets storlek pläga
vanligen skildringarna af Ryssland börja och det

är också i sanning anmärkningsvärdt, ätt 'A af jordens
'fasta yta eller nästan tvänne världsdelars hälfter, bebodda
af mer än 100 milj. människor, omfattas af detta enda
rike. Af dessa många miljoner bo ej färre än 86 inom
Europa och häraf äro 61 egentliga ryssar. Den slaviska
stammen *) är sålunda den förherskande. Ryssarne kunna
på grund af smärre olikheter i språk och seder delas i tre
grupper, uppkallade efter provinserna: Stor-Ryssland, Lill-
Ryssland och Hvita-Ryssland. Gränsen mellan den för-
sta gruppens område och de tvänne andras går ungef.
längs en linje, som förbinder sjön Peipus med mynningen
af Don.

I jämförelse med de västeuropeiska kulturfolken
måste man säga, att ryssarne stå mycket lågt, men detta
beror ej på deras oförmåga för kulturarbete, utan när-

*) Den slaviska stammen finna vi bland den indo-europeiska
eller indo-germaniska folkgruppens 8 stora familjer: den indiska, den
eranska, den traciskt-illyriska, den grekiska, den italiska, den lettisk-
slaviska, den germanska och den keltiska.
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mast på den olyckliga politiska ställningen i början af
Nya tiden och allmänna svåra missförhållanden inom
samhället. Mongolernas 200:åriga herravälde och lifegen-
skapens bojor, som tyngde den jordbrukande delen af be-
folkningen, hindrade all nationell utveckling. Literaturen
— hvilken klarast återspeglar tidsandan — fortfor att
inpå detta århundrade vara främmande för folket; skal-
derna sjöngo, men man förstod dem ej, ty de lånade tan-
kar och bilder från främmande folk. Numera äro för-
hållandena i detta tusenåriga rike mycket förändrade.
Tsar Peter, ifraren för Rysslands närmande till det öfriga
Europa, började reformarbetet och dess förnämste fort-
sättare blef Alexander 11, Befriaren, hvilken genom lif-
egenskapens upphäfvande år 1861 löste 32 miljoner „sjä-
lar" från godsegarenas förtryck. Ryssland har nu många
inhemska vetenskapsmän, författare och konstnärer. Men
ehuru i senaste tid äfven handel, industri och mejeri-
handtering uppblomstrat, talrika skolor inrättats och tid-
ningar börjat sprida vetande i vidare kretsar, står ännu
den stora massan af folket ganska oberörd af detta fram-
åtgående; knapt 11% af befolkning kan läsa och skrifva.
Det återstår således ännu ett drygt arbete, innan Ryssland
ej mer på grund af likhet förenar utan med stöd af högre
kultur åtskiljer Europa från Asien.

Ryssarne äro ett plikttroget och sin furstefamilj varmt
tillgifvet folk. „För Gud och tsaren" innebär en vädjan
till folkmassan, som oemotståndligt slår an. Sina goda
egenskaper har den ryska soldaten ofta visat, då han un-
der tid af ofred kämpat tappert och tåligt utstått hunger
och köld. Ryssarne äro religiösa att döma af de talrika
besöken i kyrkorna och den vördnad, hvarmed de böja
hufvudet och utföra korstecknet vid passerandet förbi en
kyrka. De flesta hafva dock svårt att rätt kunna följa
med gudstjänsten, emedan det undervisande elementet
däri, ordets utläggning, föga förekommer och det gam-
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mal-slavonska språket mest användes. Det talrika prä-
sterskapet, poparne, åtnjuta stort anseende bland folket.

Af naturen eger ryssen ett godt förstånd; han fattar
lätt och utför med ifver ett åtaget arbete. Han är där-
jämte uppfinningsrik, snabb och påpasslig. För handel
har han större fallenhet än för jordbruk och förstår att
på många sätt skaffa sig inkomster. „Sätt ryssen med
en penningpung på en sten, så skall han nog föda sig",
säger ett gängse ordspråk. — Bland skuggsidorna af den
ryska folkkaraktären måste framhållas, att begreppet om
rätt och orätt ej alltid är nog tydligt. Egennyttan öfver-
går ej sällan till otillåtet själfförvärf, hvarjämte tjufnader
och bedrägerier ofta förekomma. Och detta gäller ej
endast bonden, muschiken, utan lika mycket medlem-
marna ur öfre samhällsklasser. Brist på ordning och
renlighet äro äfven utmärkande drag. Den ryska bond-
stugan med sina väggar af rund stock ser utvändigt gan-
ska prydlig ut, men dess inre svarar ej häremot.

Älskare af sång, musik, dans och lekar försummar
ryssen ej att på lediga stunder antingen spela på drag-
harmonika eller ock, om kretsen är större, sjunga en visa
i hvars slutstrofer alla de närvarande instämma. Har ett
eller par glas „votka" (brännvin) kommit honom till del,
stiger rodnaden på kinden och med otrolig vighet utför
han, till hälften nedhukad, en dans, hvilken lägger an på
snabba svängningar med fötterna. — Te är ryssens favo-
ritdryck. Bonden eller handtvärkaren nöjer sig ej med
ett eller par glas, utan så ofta tillgångarna det medgifva,
tömmer han — hälst ensam — „på bit" sitt tekök (samo-
var = själfkokare). Står honom ytterligare till buds sådana
läckerheter som lök, färska gurkor med honing och —

ett sjudande ångbad är så väl hans inre som yttre män-
niska fullt lycklig.

Den, som vill lära känna den äkta ryska stadsbe-
folkningen, bör ej resa till Petersburg utan till Moskva.
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I Neva-staden, ny i jämförelse med den gamla hufvudsta-
den, hafva förhållandena gestaltat sig helt annorlunda, sedan
en massa utlänningar här bosatt sig och förbindelsen med
västra Europa blifvit liflig; det ursprungliga har gått för-
loradt; Petersburg är numera en ståtlig, modern, europeisk
hufvudstad; Moskva är Rysslands hjärta. Det förra har
föga att framvisa som vore originelt, under det att det

Kröningskyrkan i Kreml.

senare kan förliknas vid en enda jättestor etnografisk ut-
ställning. Byggnadsstilen, dräkter, seder och bruk alt fö-
reter här för västerlänningen någonting egendomligt, det
är som om han kommit in i en ny världsdel. „Moskva
är ryssarnes heliga stad, den rysk-grekiska kyrkans Rom,
klockringningens och klostrens, adelns och köpmännens
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stad." Här reser sig äfven det vördade fornminnet, den
gamla kejsarborgen Kreml. Detta namn betecknar egent-
ligen den mellersta, på en höjd belägna stadsdelen; dess
mur innesluter en mängd af palats och kyrkor t. ex. Krö-
ningskyrkan, hvars granna kupoler äro uppförda i den i
Ryssland brukliga lökformen.

Den finsk-ugriska stammen.

Ml inlands finskatalande invånare äro af en helt annan
stam än de svenskatalande; de hafva ej häller nå-

gon släktskap med största delen af de europeiska folken
såsom med ryssar, tyskar, fransmän eller andra. De
utgöra tillsammans med ett antal mindre folkslag i östra
Europa och nordvästra Asien en egen folkstam, kallad
den finsk-ugriska.

Den baltiska grenen af denna, bosatt vid Östersjön
och dess vikar samt vidare ända upp till Ishafvet, om-
fattar finnarne (jämte deras närmaste anförvandter ester,
karelare m. fl.) och lapparne.

Wolga-finnarne, på ömse sidor af floden med
samma namn, utgöras af två folk: mordvinerna (något öf-
ver en miljon) och tscheremisserna (260,000). Dessa äro
nästan alla flitiga och skickliga jordbrukare, däri öfver-
träffande sina ryska grannar. De idka också mycken bi-
skötsel. De bo i ordentliga timrade stugor och äro ofta
förmögna. Af det senare folket är ännu en del hednin-
gar och äfven de döpte offra, då stor nöd inträffar, åt de
forne gudarne. Likaledes skaffa de sig sina hustrur en-
ligt gammal sed genom röfvande, ehuru numera vanligt-
vis efter föregånget aftal med bruden och hennes föräl-
drar. Dessa samla likväl, sedan flickan om natten blifvit
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bortröfvad, byns alla män och förfölja röfvarena, hvarvid,
om man upphinner dem, ofta uppstår ett blodigt slagsmål.
Flickan låtsar vid bortförandet vara högst olycklig, vri-
der händerna, skriker och gråter, griper tag i dörrarna,
då man vill föra henne igenom, hoppar ett par gånger
ned från åkdonet för att fly o. s. v. Slutligen försonas
hennes släktingar genom ett rikligt gästabud, och en åt
fadern utbetalad lösepenning. Vanliga priset på en mord-
vinsk flicka är 50—60 rubel och 3—5 ankare brännvin.
Därtill kommer ännu „en gåfva" åt ryska prästen, som
icke viger det sålunda sammankomna brudparet, förrän
hans flata hand blifvit betäkt med guldmynt.

Till den permiska folk-grenen, som bebor landet
mellan Dvina och öfra Karna samt Uralbärgen, höra vot-
jäker, (276,000) permier (67,000) och syrjäner (36,000).

Sistnämda folk är det intressantaste. I forna tider
gick genom deras land en liflig handel mellan Indien och
Persien samt norra Europa. Talrika dyrbara fynd af siif-
ver och guld, produkter af söderns konst, bevisa det än-
nu. Vida beryktad var äfven „bjarmernas" rikdom bland
skandinaverna. Alt sedan den tiden har hos syrjänerna
bibehållit sig en stor fallenhet för köpenskap. Om hö-
sten segla och ro de uppför de från Ural kommande flo-
derna till bärgens fot och fortsätta sedan efter vinterns
ankomst färden med renar. De begagna därvid långa
slädar på mycket höga medar, så att de obehindradt
kunna fara öfver mindre buskar. Före släden spännes
två renar i bredd. Tio slädar förenas till ett tåg, så att
de bakre renarne fästas vid de främre slädarnes baksäte.
Framför hvarje tåg af lastslädar åker en syrjän med
fyrspann. Ibland utgöres en karavan af ända till 15 så-
dana tåg. Komna till Sibirien drifva de byteshandel med
infödingarne. Desse, som äro vana att få alla sina kul-
turbehof fylda af syrjänerne, kalla därför alla finare före-
mål med sagde folks namn; tjäran är för dem syrjänskt
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harts, en timrad båt en syrjänsk ekstock o. s. v. Till följd
af denna sin handel hafva syrjänerna blifvit rika. I de-
ras hufvudby Ischma finnas ett par kyrkor, bägge större
och rikare utstyrda än dem man ser i städerna Arkangel och
Vologda. Folkets stugor äro rymliga och väl försedda;
hälgonbilderna i knuten dyrbara och granna. Själfva gå
de på hälgdagarna klädda i siden och dyrbart blått klä-
de, prydda med silfverbälten, sörjor o. a. De äro länge-
sedan alla kristna, likaså permierna; bland votjäkerna
däremot finner man ännu mycken hedendom.

De ugriska finnarnes gamla stamland fans i Sibirien
mellan Uralbärgen och floden Ob. Där lefva i denna
stund ännu två små folkstammar, vogulerna (6,560) när-
mare Ural, och ostjakerna (23,000) vid Ob och dess
tillflöden. De förre äro fortfarande uteslutande jägare, de
senare mest fiskare. För jagtens skull begifva de sig till
urskogarne för flere månader med ens, i flockar om
10—12 man, utrustade med en liten reffelbössa, hvars lod
endast är af en ärts storlek. Med denna äro de vana att
skjuta ekorren eller andra smådjur genom hufvudet, så
att skinnet icke skadas. Komne till ett ställe, där de
hoppas få villebråd, bygga de sig af störar en kåta, hvil-
ken täckes med granris och näfver. Härifrån begifva de
sig hvarje dag ut kring näjden, åtföljda af sina lurfviga,
spetsörade hundar. Fåglar och harar fånga de mest med
snaror, räfvar och vargar i gropar; för älgen uppspännas
bågar, hvilka, då de vidröras, genomborra djuret med sina
pilar. Äfven björnen angripes med spjut. Skogens väldige
äras sedan efter sin död med allehanda ceremonier, ty
han anses för högsta gudens, Numi Toroms, dotter. Björnen
sättes på en brädlafve, silfverrublar stickas i ögonhålor-
na, ringar på klorna och allehanda grannlåter hopas
rundtomkring. Sedan uppföras i stugan teatraliska före-
ställningar. Den förnämsta vid dessa liksom vid andra fe-
ster är trollkarlen eller schamanen. Genom hans formed-
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ling måste alla böner till gudarne framföras, ty dessa
höra endast hans röst. Vid en sådan besvärjelse sjunger
han trollsånger och slår på en trumma alt vildare tils
han faller i dvala, då hans ande tros flyga vida omkring
och utforska det fördolda.

Ett tredje ugriskt folk, magyarerne, utvandrade
för 1,000 år sedan åt sydväst och bosatte sig i nuvarande
Ungarn. Här innehafva de det stora slättlandet vid Do-
nau och Theiss. Deras antal är 6 ]/i miljoner; de äro så-
lunda det talrikaste finska folket. Därjämte äro de det
enda, som bildat en själfständig stat. Magyarerne äro
stolta och frihetsälskande, eldiga och lifliga, samt mycket
intresserade afdet politiska lifvet. Vid riksdagsmannavalen
försöka de olika partierna vinna röster för sina män ge-
nom att frikostigt utdela penningar, mat och dryck åt
valmännen. Då de blifvit rusige, råka desse ofta i strid
och icke sällan slutar leken med dråp. Ungarns jord är
ytterst bördig; därför gör sig den magyariske bonden,
som af naturen är lat, icke mycken möda med dess sköt-
sel; han dikar icke, han gödslar icke, han bygger inga
gärdesgårdar; den rika skörden utströs på hård lermark
och hästar drifvas öfver den för att trampa den med sina
hofvar. Detta är ungrarens tröskning; mycket går därvid
förloradt, men hvad betyder det, då tillgången är riklig.
Vintern igenom ligger bonden hela dagen på sin bädd,
röker sin pipa, äter emellanåt ett duktigt mål flottig svin-
stek eller peppradt lamkött samt dricker rundligt sitt
goda inhemska vin. Om aftonen samlas man i bykrogen
(tschardan), och dansar efter den eldiga zigenarmusiken.
— Stora delar af slätterna begagnas också till betesmar-
ker för ofantliga halfvilda ko-, får- och hästhjordar, hvilka
både vinter och sommar vandra omkring med sina lika
halfvilda väktare. Underbar är dessa herdars skicklig-
het att medels kastande af sin lätta yxa träffa i nacken
och fälla den oxe, hvilken skall slaktas och som det
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vore farligt att på annat sätt få ut från skocken. Ännu
mera beundransvärd är deras mästerliga ridkonst, utan
sadel och betsel storma de fram med galt skrik, jagande
efter hästskocken; som en blixt flyger rännsnaran ur han-
den och slingrar sig kring den till tämjning bestämda
unghästens kropp. I vildaste fart rasa nu fången och
förföljaren kring steppen, tils den förre slutligen insnärjer
sig så, att den faller omkull och måste foga sig i sitt öde.

Färder bland samojederna.

fis)en 19 december stod utanför polismästarens hus i
Iro Mesen en kibitka, förspänd med tvänne hästar. Skjuts-
karlen sågs ur huset utbära små skrin och ränslar, med
vaxduk belagda paket m. m., hvilket alt inlades i kibit-
kan af tvänne polisbetjänter. Medan detta påstod, sam-
lade sig på gatan en talrik mängd åskådare, män och
kvinnor, gamla och unga. Oaktadt den bistra kölden
stodo de vid kibitkan i nära två timmars tid, otåligt vän-
tande att få se den resande ändtligen inpackas. Omsider
stod den väntade personen för de nyfiknas blickar. Me-
dan han mönstrade sina saker och gaf anordning till hvar-
jehanda små förändringar, hörde han de kringstående
göra några ljudliga anmärkningar öfver honom och hans
resa. „Så ung, och måste till Sibirien", yttrade en
gumma, och hennes granne tillade: „Det säges, att han
måste dröja där i många, många år. När han en gång
återvänder, är han en gubbe, och hvad har han då af
hemmet?" — „Den som ändå viste, hvarför den stackarn
skickas till Sibirien", yttrade en tredje.

Under dessa och dylika anmärkningar kröp jag (Ca-
strén) in i kibitkan, och då jag härifrån kastade en blick



208

på de kringstående, såg jag en rad af ålderstigna perso-
ner med ansiktena vända åt kyrkan korsa sig, bedjande
för min välgång. I detsamma ljöd från kyrktornet ett
dånande klockslag, som bebådade aftonsången. Alla blot-
tade sina hufvud och gjorde korstecknet. Därpå hördes
ännu ett samstämmigt „Gud välsigne!" men efter en stund
hörde jag ej vidare än kyrkklockornas dofva ljud.

Under sådana förebud anträdde jag min samojedi-
ska resa. Klockringningen ljöd ännu i mina öron, då vi
anlände till byn Somscha. Härifrån gälde det att bana
sig fram sjuhundra verst öfver den Kaninska och Timan-
ska tundrans ödemarker upp till Petschoras utlopp. På
denna väg måste vi vara beredde att afsäga oss alla lif-
vets yttre bekvämligheter och dväljas än på de storm-
upprörda, villsamma tundrorna, än i samoj edernas ömk-
liga tält, än åter i de ryske nybyggarnes trånga stugor,
där snön tränger sig in genom väggspringorna, ljuslågan
fladdrar för vinden, och vargskinnspälsen måste lämna
skydd mot kölden. — Vår kosa går rakt åt norr, och
framför oss ligger den Kaninska tundrans omätliga yta.
Tundran är nästan lika naken och arm som hennes mo-
der — hafvet, hvars östra rand är synlig för ögat. Ja,
vore icke vindarne nog tjänstfärdiga att afmäja den snö,
som himmelen af barmhertighet nedsänder öfver detta
mörka land, så skulle vi vara i villrådighet om det ele-
ment, hvarå vi befinna oss.

Blott här och där möter oss en svag granskog. Of-
tare stöter man på ett snår af videbuskar. En sådan
småskog antyder vanligtvis tillvaran af någon liten bäck,
som arbetar sig sakta fram på den jämna tundran. Vid
ett nogrant betraktande upptäcker man ännu öfveralt smärre
upphöjningar, bland hvilka många till sin yttre form likna
de lapska fjällen, men vintertiden äro de knapt märk-
bara, emedan snön fyller groparna rundt omkring dem.
Där en sådan ojämnhet höjer sig något betydligare öfver
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jordytan, är marken bar eller på sin höjd öfverdragen
med en tunn, hård snöskorpa, hvarigenom en tät renmossa
uppspirar.

Detta var alt,
hvad jag under flere
timmars omsorgs-
fullt späjande kunde
upptäcka på min
färd från Somsha.
Jorden var „öde och
tom", nästan som vid
skapelsens början,
och själfva himme-
len hade påtagit sin
gråa mantel. Vår
färd skred makligt
fram, snöflingorna
började flyga mot
ansiktet, skjutskar-
len gnolade en en-
formig melodi.

Andtligen visa-
de sig ett tält. Det
tillhörde skjutskar-
lens föräldrar. Vid
vår ankomst till täl-
tet stodo värden och
värdinnan oss till
mötes. I det minsta
väntade jag en in-
bjudning till tältet,
men jag väntade för-

Lapp i sommardräkt.

gäfves. Samojederna dröjde orubbligt stilla på samma plats,
mannen häftade vid mig sin plirande blick, hustrun såg än
på mig, än på sin man. Skjutskarlen spände långsamt

14
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sina renar ur redet, gick därpå till sina föräldrar, häl-
sande dem med det från ryskan lånade „Torova!" —

„Torova!" svarade på en gång far och mor, men härvid
afstannade samtalet. Nu trädde äfven jag till mitt tyst-
låtna värdfolk, gjorde efter skjutskarlens föredöme min
hälsning med ett „Torova," och fick samma ord igen.
Härpå följde åter en lång tystnad, hvilken jag omsider
afbröt med tillsägelse, att man skulle förspänna friska
renar. Jag begaf mig nu till tältet och öppnade dörren; här
var mörkt som i en graf. Jag anmodade värdinnan att
göra upp eld och steg in i tältet, i den säkra förmodan,
att man ej skulle lämna mig där i mörkret. Äfven häri
misstog jag mig. Jag upprepade min befallning, men
utan framgång. Famlande i tältet, stötte jag på en hög
af torra riskvistar, föste så altsammans i spisen, tog en
fosforsticka ur fickan och antände för mitt nöje en flam-
mande julbrasa. Vid eldskenet varseblef jag en flicka,
som dragit sig längst in i ett hörn och höll på att med
den outtröttligaste ifver angripa ett rått, genomfruset kött-
stycke. Hon nytjade härvid ingen knif, utan högg med
tänderna i hela stycket, slet och skakade hufvudet, så att
lockarne i vild förvirring svajade kring det blodröda an-
siktet. Snart inträdde det öfriga sällskapet, tagande sin
plats vid brasan. Sonen satte sig vid min sida, till vän-
ster om eldstaden; far och mor förfogade sig enligt bru-
ket till höger därom. Så sutto vi nu i en krets, men med
iakttagande af den djupaste tystnad. Eldens sprakande
var det enda ljud, som hördes i tältet.

För samojeden har man vid resor i hans land intet
att frukta, ty oaktadt sin råhet kan han i allmänhet vin-
nas genom ett godt ord; men på tundrorna kringvandra,
likasom samojeder, ett stort antal ryssar och syrjäner,
hvilka sedan äldre tider vant sig att drifva ett slags stråt-
röfveri i ödemarken. De hafva genom alt slags orättvisa,
ofta genom uppenbar plundring, tillegnat sig samojeder-
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nas renhjordar och småningom gjort sig till herrar i sa-
mojedernas land. För att göra en ända på deras nesliga
förtryck och tillika vänja samojederna sj&lfva vid något
slags borgerlig ordning, har styrelsen utfärdat flere på-
bud. Men det faller af sig själft, att lagens öga, om än
aldrig så vaksamt, ej kan varsna alt, som tilldrager sig i
den samojediska vildmarkens natt. Förtrycket fortfar oaf-
brutet, mera sällan såsom stråtröfveri, men så mycket of-
tare såsom bedrägeri.

De timanske samojederna äro, oaktadt sin fattigdom,
af alla samojeder de ädlaste. Samoj ederna hafva till sitt
lynne, likasom i många andra afseenden, mycket gemen-
samt med finnarne. De äro ytterst betänksamme, inom sig
slutne och saktmodige, misstrogne, envise och egensin-
nige, i sina företag långsamme, i utförandet ihärdige.
Liksom lapparne, äro de äfven mycket nyckfulle, bedräg-
lige och opålitlige. De tvänne sistnämda egenskaperna
tillhöra företrädesvis de kaninske samojederna och böra
rätteligen ej tagas i betraktande då fråga är om samoje-
dernas nationallynne i allmänhet.

Ett gemensamt drag hos alla samojeder är en dyster
sinnesstämning. Emellertid betrakta de med fullkomlig
liknöjdhet de flesta omständigheter i världen. Naturligt-
vis utgör ett godt mål enligt samojedernas åsikt en af lif-
vets viktigaste frågor; men äfven denna fråga torde in-
gen betrakta med mera lugn än just samojeden. Han till
och med umbär ofta för det större nöjet att sofva det
mindre att äta. För sin maklighet är han färdig att
hungra, törsta och lida alt slags smälek. Men försök att
träda en af dessa Ishafvets söner in på lifvet, förnärma
honom, säg honom en förolämpning eller väck hos honom
allenast tanken på en oförrätt, och det skall visa sig, att
hans sinne, om äfven f örmörkadt och afkyldt under polar-
himmelens inflytande, dock eger en värmegrad, som det
troligen erhållit under en mera glödande sol.
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Detta mörka, vilda och på sitt sätt lidelsefulla lynne
röjer sig företrädesvis hos samojederna på den kaninska
tundran. Det underhålles här af folkets välmåga och
däraf alstradt högmod samt dess envisa framhärdande i
sin hedniska afgudadyrkan. Helt annat är förhållandet
på den timanska tundran. Här rasade åren 1831 och 1833
en pest, som störtade omkring tjugu tusen renar och
bragte folket i armod. Större delen af samojederna själfva
omkommo genom pesten, emedan de förtärde sina smit-
tade renar. Efter denna näpst hafva de timanske samo-
jederna blifvit ett fromt och saktmodigt folk samt vändt
sig mangrant till den kristne Guden. Visserligen se äf-
ven de lifvet i mörker; men den vilda lidelsen är borta.
Deras hjärta är vekt, deras sinne saktmodigt, sorgen bor
i djupet.

Bland samojedernas allmänna egenskaper bör jag
ännu nämna deras hjälpsamhet mot fattiga. De äro ofta
redo att med dem dela den sista munsbiten. Denna deras
hjälpsamhet röjer sig bland annat däri, att de i likhet
med lapparne upptaga och vårda fattiga anförvandter.

Svenskarne i Ryssland.

ip\akt söderut från Nyland, gent öfver Finska viken,
ligger den landsträcka, som sedan gamla tider bär

namnet Estland. I ett icke oviktigt afseende påminna
förhållandena där om dem i vårt land; i hvartdera näm-
ligen tillhör den större delen af befolkningen finsk ras
och i båda är, äfvenledes från tider som ligga bakom vår
histories gryning, svensk allmoge bosatt längs kusterna.

Själfva namnet Estland är lärorikt. Ehuru dess fin-
ska befolkning af oss kallas ester, få vi icke tro att
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landet vore uppnämdt efter dem. Därmed förhåller sig
på alldeles motsatt sätt. De nuvarande „esterne" hafva
intet ursprungligt, gemensamt namn för sitt folk och sitt
land: i olika delar däraf uppkalla de sig med olika be-
nämningar och språket nämna de blott maa-keel d. v. s.
„lands-språket". Detta kommer sig otvifvelaktigt däraf

att flere smärre, med hvarandra nära besläktade, väst-
finska stammar i tiden nedsatt sig på detta område.
Grundstammen i namnet Estland, liksom ock i namnet
Finland, är vida äldre än de uralaltaiska folkens besitt-
ningstagande af dem; båda namnen äro af germansk

SvenskbefolkningiRyssland
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börd och tyda på forntida ariska folkvandringar, öfver de
så benämda landen, företagna till den skandinaviska halfön.

Efter dessa korta förbemärkningar skrider jag till
en framställning af de trakter i Est- och Lif-land, som
för det närvarande bebos af svenskar äfvensom det från
Dagö grundlagda nybygget i Syd-Ryssland.

Om likheten i befolkningsförhållanden å Finska vi-
kens båda kuster var stor, så är olikheten mellan deras
naturliga beskaffenhet dess större och mera i ögonen fal-
lande. Norr om Finska viken äro de jämförelsevis höga
stränderna skyddade af en vidsträkt, rikt omväxlande,
klippig skärgård; i söder däremot råkas ingen samling af
holmar, som kunde göra skäl för benämningen skär.
Där går den flacka sandmon, bevuxen mestadels med gles
barrskog, ända ned till vattenbrynet; sträckande sig un-
der detta upptornas somligstädes — tydligast västerut —

sanden till reflar eller bankar. Funnes icke skogen, som me-
dels trärötterna binder grunden, skulle ögat, då man blickar
inåt landet, ända till horisonten mötas af ett enda öde
sandfält. — Endast i Revals närmaste omgifningar höjer
sig marken märkbarare öfver hafvet. Endast några få, i
allmänhet obetydliga åar utgjuta sig på denna sida i Fin-
ska viken. De genomlöpa dock ganska långa sträckor
och äro utmed sina stränder omgifna af grönskande be-
tesmarker, hvilka utgöra ett behagligt afbrott mot de an-
nars i Estland så omfångsrika ljungmoarna.

Skärgård i egentlig bemärkelse saknas, nämde vi.
Några enstaka öar ligga dock norr om kusten. De för-
nämsta bland dem äro (uppräknade från öster till väster):
Vrangelsholm, Vulfsö, Nargö, Karlöarna, Rågöarna
och Odensholm. Till sin natur äro äfven dessa för det
mesta jämna och uppvisa ringa höjd öfver den omgif-
vande hafsytan. Grunden består här ofta af sandsten och
skiffer, till några tums höjd betäkt af sänd och mager
mylla. Skog sakna de icke, ehuru den vanligen är låg-
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vuxen och gles. Högst öfver sjön når Odensholm, en
för öfrigt i flere afseenden märklig ö. Sträckande sig i
det närmaste 5 verst från SO mot NV höjer den i sist
anförda väderstreck sin kust brantstupande flere famn öf-
ver vågen; men här inträffar det säregna att den väldigt
anstormande Östersjön år för år undergräfver kusten tils
denna, söndersplittrad i stora block, uppslukas af hafvet.
Det är egendomligt att här se å ena sidan lösslitna skif-
fer- och kalk-massor resa sina spetsiga taggar öfver vatt-
net, medan nära till samma kraft å strandbädden hopat
tre böljeformiga sandryggar af par famns höjd; i de på
antydt sätt uppkomna urhålkningarna hittas en mängd
förstenade smådjur från en tid, som föregick människo-
släktets uppträdande på jorden. — Liksom till ersättning
för landminskningen i nordväst erhåller Odensholm jämn
tillväxt af sand och slam i sydost. — Angående dessa öar
må än tilläggas, att å flere af dem finnas jättestora lösa
klippblock, under en förhistorisk period hitvräkta af
isflak.

Odensholm ligger vid pass en mil nordväst från
Spjuthamn. Så heter Estlands nordvästligaste udde,
märklig därför att den härstädes utgör skiljemärke mel-
lan Finska viken och Östersjön. Från denna udde böjer
sig fastlandet mot SSO. Denne del af Estland räknas till
distriktet Vik och utgöres närmast af socknen Nukkö
jämte underlydande kapell. Naturbeskaffenheten är i det
närmaste likadan här som å de nyss beskrifna orterna;
dock når skogen icke ända till västra stranden, hvaremot
den österom Spjuthamn mångenstädes bestänkes af våg-
skum. För icke länge sedan omfattade Nukkö ännu två
hufvuddelar: fastland och ö. Numera har dock sundet
igengrott och det är blott på tre mindre stillastående vat-
tensamlingar, kallade „vad" (Gu tab o-, Mellan- och Est-
vadet), man kan märka hvar fordomtida farled funnits.

Nukk-ön hvilar till stor del på kalkgrund, men äf-
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ven sand och gytja finnas rikligen. Växtligheten kan kal-
las god; här råka vi första gången högstammig löfskog.

Väster om Nukkö ligger den lilla holmen Rams-
holm — god betesmark — och där bakom Ormsö eller,
såsom den af tyskarne kallas, Wormsö. Denna är en
stor ö, mätande 2 mil i längd och 8 verst i bredd. Mar-
ken innehåller mycket kalk, men äfven grus och lera.
Öns inre upptages af stor skog, hufvudsakligen tall; dock
finnas här äfven vidsträkta lundar af björk, al o. s. v. —

Ormsö höjer sig endast obetydligt öfver hafsytan. Trak-
ter finnas därå, som vid vattenstigning af endast några
fot helt och hållet öfversvämmas. Ön omgifves på alla
sidor af mindre holmar och klippor; i norr ligger det
fruktade Stapelbottensgrund.

Dagö, den största till Estland hörande ö, ligger vä-
ster om Ormsö. Till sin naturliga beskaffenhet är den
sumpig och synnerligen rik på grus; största höjdsträck-
ningarna finnas å östra och västra kusterna; vid Röiks
däremot, i nordväst, utgöres marken af ett milslångt san-
digt flackland, som omärkligt hopsmälter med Östersjön.
Därutanför finnes det farliga Näckmansgrundet.

Bland de nu nämda orterna i Estland hysa följande
svensk befolkning: Nargö (delvis), Rågöarna, Odensholm,
Nukkö .(såväl ön som fastlandet — öfvervägande svenskar),
Ormsö (blott några hundra ester, senare inflyttade), Dagö
(några i Röiks) och Wichterpal, å fastlandet söderom
Rågöarna (delvis). Denna befolkning, hvilken uppgår till
något öfver femtusen personer, är enkel, anspråkslös och
flärdfri, talar en synnerligen fornartad svenska, något
skiljaktig på de olika orterna, och har äfven för öfrigt
bibehållit många egendomligheter från längesedan för-
svunna tider. Ehuru lefvande under svårt herremanna-
förtryck, utmärkas Estlands svenskar dock af detta glada
och frimodiga sinne, som är skandinaviska folkstammen
medfödt. Det i de svenska! byarne, som snarast fäster
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den resandes uppmärksamhet, är de höga spetsiga husta-
ken, snarlika dem, som resa sig öfver våra gamla lands-
kyrkor. — För fyllandet af lifvets behof sörjes medels
fiske (framföralt flundror vid Nargö, Rågöarna och
Odensholm), kalkbränning, boskapsskötsel och åkerbruk.
Det sistnämda afkastar sällan mer än femte kornet. —

Djärfve sjömän som de äro, besöka estländske svenskar
ofta med skutor eller öppna båtar södra Finland, vanligen
utbjudande till salu kalk och potäter. Rågö-, wichterpal-
och ormsöboar idka mer än öfrige denna handel. — I de
flesta församlingar finnas numera svenska folkskolor; un-
dervisningen meddelas af allmogesöner, som genomgått
Paschlep inom Nukkö belägna seminarium.

Estland har förr än det tillföll Ryssland underlydt
Tyske Riddarene, Danmark och Sverge. Minnesmärken
från alla dessa maktperioder finnas äfven inom de sven-
ska församlingarna.

Runö räknas i politiskt hänseende till provinsen
Lifland. Denna ö, som omgifves endast af några obetyd-
liga holmar, och grund, är belägen nära nog midt i den
djupt inträngande stormiga Riga-viken, tämligen rakt öst-
vart från Domesnes. Öns längd är sex verst, största
bredden fyra. Runö utgöres hufvudsakligen af en sand-
ås, längs hvars sidor hafvet under tidernas längd hopat
stenar, sand och lera. Dessa sålunda jämförelsevis sent
tillkomna jordlager bilda ett slättland, å hvilket såväl
byn är bygd som också åker- och ängs-fälten befinna
sig. Åsen, hvilken söderut når en höjd, större än någon
å de estländska öarna, är bevuxen med god skog, stun-
dom afbruten af mindre kärr och moras.

Byn räknar knapt 300 invånare, alla af svensk börd.
Den erbjuder i byggnadsväg mycket af intresse, särskildt
må här nämnas de s. k. „vindskiderna". Dessa äro
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långa öfver husgaflarne korsformigt stälda bjälkar, hvil-
kas öfre ändar äro utskurna i form af häst-, orm- eller
drakhufvud.

Äfven runöboarne själfve hafva mycket säreget i
lefnadssätt, språk och åskådningar. De gifva i smått en
spegelbild af våra förfäder, sådana de voro för sekel
tillbaka. Alla äro de raska, driftiga och slöjdkunniga,
stämda för gamman och lek. Såsom en egendomlighet
kan nämnas att kvinnorna här förrätta många af de landt-
brukssyslor, som annanstädes utföras af karlar, t. ex.
slåttern.

Runökarlarnes förnämsta arbete är själ skyt te.
Detta bedrifva de både sommar och vinter och vistas då
flere månader å rad på sina halfdäckade farkoster fjärran
från hemön. Man kan ej neka till att detta kringströf-
vande lif, på samma gång det fostrar en stark själfstän-
dighetskänsla, hos dem äfven alstrat en icke ringa grad
af roflystnad. Denna yttrar sig bl. a. däri att de sig emel-
lan fördelat öns hela kuststräcka i och för insamlande af
hvad de kalla „fribyte" d. v. s. vrakgods.

Gammal-Svenskby är belägen på högra stranden
af floden Dnjepr, 10 a 15 verst nordöst om staden Be-
rislaw inom Chersonska guvernementet af Syd-Ryssland.
Afståndet från flodens utlopp i Svarta hafvet är vid pass
100 verst.

Orsaken till Gammal-Svenskbys anläggning var föl-
jande. Under förra århundradet förtryktes svenskarne på
Dagö synnerligen af sine egendomsherrar och behandla-
des till och med som slafvar i trots af de frihetsbref,
som tidigare af svenska regeringen för dem utfärdats.
Tvister uppstodo, hvilka slutade med att invånarene i
socknen Röiks uppsades från jord och lega, hvarpå ryska
styrelsen åt desse till nybygge öfverlämnade den mark,
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där Gammal-Svenskby nu står. Vandringen, som utgick
från Reval, dit ner tog nio månaders tid i anspråk. Den
1 maj år 1781 framkommo de till Dnjepr. Årsdagen däraf
firas alt än med gudstjänst ute på öppna fältet, utan-
för byn.

Den omgifvande trakten är stepp. Så långt ögat
når, ser man hvarken kullar eller skog. Endast en liten
dunge af några enstaka aprikosträn växer i byns omedel-
bara närhet. Marken, som under form af långsluttande
vågor småningom höjer sig öfver Svarta hafvet, är när-
mast flodbädden lerhaltig och besitter där ringa alstrings-
kraft, men innehåller längre bort ypperlig mylla, till stort
gagn för landtbruket. Dnjepr genomskär steppen i stora
krokar; den är såväl bred som djup, rik på fisk, kräftor
och bärnsten samt omflyter några löfskogbevuxna holmar,
hvilka förse byn med ved och betesmark. Byn ligger
högt öfver floden. Detta läge är betingadt redan däraf
att Dnjepr hvarje vår stiger så högt öfver sina bräddar
att endast träkronorna på de nämda holmdungarne då
uppskjuta öfver vattenytan. — Byggnadssättet liknar det
i Estlands svenska bygder använda, men snyggheten här
nere är större. Såsom golf begagnas delvis väl tillstam-
pad lera i stället för plankor; härigenom underhålles en
behaglig svalka i rummen. Annars är under sommarti-
den hettan olidlig, synnerligen längre ut på steppen. För
att i någon mån förskaffa skydd däremot har hvarje
gård på sin plan en liten „parkanläggning", hufvudsak-
ligen bestående af mulbärs-, aprikos-, akasie- och plom-
monträn.

Befolkningen utgöres af något öfver 500 personer;
den talar en svensk munart, som är nära öfverensstäm-
mande med Dagömålet. Alla minnen från framfarna dagar
hållas i vördnad och hälgd. Därför hafva Gammalsvensk-
byboarne kunnat bibehålla sig som svenskar, ehuru de på
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alla sidor omgifvas af främmande nationaliteter: tyskar,
ryssar, polackar, tatarer m. fl.

Lifsuppehället tages dels från floden, dels och huf-
vudsakligen från fälten på steppen. Fastän såväl sädes-
som hö-växten ofta felslår, beroende på stark torka och
gräshoppsvärmars härjningar, träder dock större välstånd
en till mötes här än i de svenska bondehemmen i Est-
och Lifland.

I Gammal-Svenskby uppfördes år 1788 en träkyrka,
hvilken numera efterträdts af en liknande af sten; denna
invigdes år 1885. Folkskola finnes äfven; dess lärare
voro intill år 1882 tyskar, sedan dess män från Finland.

Nordostpassagens upptäckande.
a

•portugisernas upptakt af sjövägen till Ostindien och
spaniorernas af Amerika sporrade äfven holländarena

och engelsmännen, hvilkas sjöfart då ännu var i sin linda,
att företaga upptäktsfärder till dittils okända trakter.
Främst lockade utsikten att finna nya och kortare vägar,
än man då kände, till det rika Ostindien. Man försökte
på tre olika vägar framtränga till detta mål: l:o längs
Asiens nordkust, 2:o längs Amerikas nordkust och 3:o öf-
ver Nordpolen. Af dessa vägar har den första fått nam-
net nordostpassagen, den andra nordvästpassagen. Medan
Nordpolen ännu alt fortfarande är oupptäkt, och nord-
västpassagen aldrig blifvit i hela sin utsträckning tillrygga-
lagd af ett och samma fartyg, är nordostpassagen den enda,
som hittils blifvit upptakt. Äran af att hafva gjort denna
upptakt tillkommer vår landsman Adolf Erik Norden-
skiöld.

Af ofvannämda tre vägar är nordostpassagen den,
som man tidigast försökte finna. Då detta misslyckades,



221

vände man sig därefter till de båda öfriga. Den långa
raden af dessa upptäktsfärder öppnades af engelsmannen
Sir Hugh Willoughby, som den 20 maj 1553 afgick med
tre fartyg på den första nordostpassage-expeditionen. Efter
att antingen vid Kalgujeff ön eller Növaja Semljå hafva
mött ogenomtränglig is, måste de redan tidigare under en
storm från hvarandra skilda fartygen återvända. Wil-
loughby själf jämte två fartyg öfvervintrade på Kola-half-
öns nordkust, där både han och hela besättningen om-
kom. Det tredje fartyget under befäl af Chancelor
kom däremot till Dvina flodens mynning vid Hvita hafvet.
Genom att öppna sjöhandeln mellan England och Ryssland,
som då ännu icke hade hamnar vid något annat haf, hade
denna expedition en stor praktisk betydelse. — Härefter
gjordes af engelsmännen ännu några försök att upptäcka
en nordostpassage — men alla förgäfves. Äfven hollända-
rena försökte upprepade gånger lösa den svåra uppgiften.
Anmärkningsvärdast är deras tredje färd, åren 1596—97,
hvarunder expeditionens ena fartyg under befäl af Willem
Barents och Jacob van Heemskerk öfvervintrade på No-
vaja Semljas nordostkust. Efter en svår öfvervintring
måste det skadade och af is instängda fartyget öfvergifvas
af besättningen, som uti två öppna båtar lyckades komma
till Kola. Under vägen hade emellertid Barents och några
man af besättningen aflidit.

Efter ett fruktlöst försök af engelsmannen Wood att
år 1676 mellan Novaja Semlja och Spetsbärgen framtränga
till stilla hafvet fick nordostpassagefrågan hvila i nära
tvåhundra år. Ett försök gjordes dock under tiden, näm-
ligen år 1778, af den berömde sjöfaranden James Cook
att från Berings sund tränga åt väster och sålunda från
motsatt håll finna den eftersökta vägen. Men äfven detta
misslyckades. Redan tidigare eller i medlet af förra år-
hundradet hade Sibiriens nordkust blifvit kartlagd genom
en lång rad af ryska expeditioner, hvilka dels till lands,
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dels i små flodbåtar befarit och undersökt denna kust.
Först genom dessa färder fick man en föreställning om
den sibiriska Ishafskustens värkliga utsträckning. Men
ännu hade man en högst ofullständig kännedom om det
utanför liggande hafvets beskaffenhet.

Mot slutet af 1860-talet började norska fångstmän
utsträcka sina fångstfärder ända till Kariska hafvet och
ungefär samtidigt framträngde amerikanska fångstmän
från Beringssund västerut ända in i sundet mellan Wran-
gels land och Sibirien. Den lätthet, med hvilken dessa
fångstmän hade lyckats befara haf, hvilka förut ansetts
uppfylda af evig is, föranledde österrikarne Weyprecht
och Payer att återupptaga försöket att utföra nordostpas-
sagen. Företaget hade numera ett så godt som uteslutande
vetenskapligt intresse, då ingen naturligtvis mer drömde
om, att skicka handelsfartyg från Europa öfver sibiriska
Ishafvet till Kina eller Ostindien, så mycket mer som man
redan hade en bekvämare och kortare väg genom Suez-
kanal. Österrikarne ville försöka framtränga mellan No-
vaja Semlja och Spetsbärgen och sedan begifva sig österut
till Nysibiriska öarna och Beringssund. Expeditionens
fartyg blef dock redan i närheten af Novaja Semlja in-
stängt af is, med hvilket det sedan dref omkring öfver
ett års tid, till dess det kom till kusten af ett dittils okändt
land, som af de ofrivilliga upptäckarena kallades Frans
Josefs land. Då det isfält, uti hvilket fartyget låg infru-
set, här frös ihop med strandisen, fick expeditionen till-
bringa denna andra vinter vid detta land. Efter att
hafva öfvergifvit fartyget lyckades besättningen under den
tredje sommaren af sin vistelse på Ishafvet efter en äf-
ventyrlig färd först med slädar och sedan i öppna båtar
komma till Novaja Semljas kust, där ett ryskt fångstfar-
tyg upptog och förde den till Norge. Efter denna färd
började de flesta ännu mer än förut tvifla på möjligheten
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att någonsin öfver sibiriska Ishafvet framtränga från At-
lantiska till Stilla oceanen.

Sedan Nordenskiöld genom tvänne särskilda, åren
1875 och 1876 företagna, sjöfärder från Norge till floden
Jenissejs mynning ådagalagt möjligheten att åtminstone
vissa år sjöledes fara från Europa till Sibiriens stora flo-
der Ob och Jenissej och tillbaka, uppstod hos honom
tanken på möjligheten att utföra nordostpassagen. Han
insåg, att det från mellersta Asien kommande varma vat-
ten, som de stora sibiriska floderna om sommaren föra
ut till Ishafvet, måste kunna smälta en stor mängd is och
därigenom bilda en öppen isfri kanal närmast kusten.
Enligt hans åsikt borde det därför vara möjligt för en
expedition, som under sensommaren och hösten följde
denna kanal, att framtränga från Atlantiska till Stilla
hafvet. Expeditionen skulle därunder fara öfver ett dittils
i vetenskapligt afseende fullkomligt okändt haf och således
blifva i tillfälle att i många hänseenden utvidga kunskapen
om vårt jordklots naturbeskaffenhet. Riktigheten af sina
åsikter bevisade Nordenskiöld genom Vega expeditionen.

Sedan Sverges Konung, Oscar 11, doktor Oscar Dick-
son i Göteborg och sibirianarn Alexander Sibiriakoff till-
försäkrat honom de nödiga penningemedlen, som uppgingo
till flere hundratusen mark, anmodade Nordenskiöld sin
följeslage från två föregående expeditioner till Spets-
bärgen, löjtnant Louis Palander att utvälja ett fartyg och
blifva dess befälhafvare under färden. Valet föll på Vega.
Detta, som barkskepp riggade ångfartyg, var ursprungli-
gen bygdt för själfångst i Ishafvet. Det köptes för expe-
ditionen och blef så ändradt och inredt, att det med fram-
gång skulle kunna stå emot isprässningar och tillika vara
en bekväm boning under resan och möjligen inträffande
öfvervintring på Ishafvet. Utrustningen värkstäldes med
all möjlig omtanke och utan att spara några kostnader.

Efter att hafva blifvit fullt klar for sin långa och
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svåra färd, lämnade Vega den 22 juni 1878 Karlskrona
hamn. Expeditionen bestod af följande personer:

Professor Nordenskiöld, expeditionens befälhafvare,
löjtnant Palander, chef på ångfartyget Vega, doktor Kjell-
man, botanist, doktor Stuxberg, zoolog, doktor Almqvist,
expeditionens läkare, botanist, löjtnant Brusewitz, underbe-
fälhafvare, italienske löjtnanten Bove, hydrograf *), danske
löjtnanten Hovgaard, fysiker, finske fänriken Nordqvist,
tolk och biträdande zoolog samt 21 man underbefäl och
manskap, tillsammans således 30 personer.

Efter att hafva vikit in i Göteborg och Tromsö, där
några af expeditionens medlemmar gingo om bord, hvar-
jämte proviant-, kol- och vattenförråden kompletterades,
ångade Vega ut ur Tromsö hamn den 21 juli, åtföljd af
ångbåten Lena, som skulle följa med Vega till Lena flo-
den och sedan allena gå upp för floden till staden Jakutsk.

Det närmaste målet för färden var Jugor Scharr,
det sund, som åtskiljer ön Vaigatsch från fastlandet. Dit
anlände expeditionen den 30 juli. Så långt man ser ut-
göres landet af en låg skoglös tundra, bevuxen endast af
mossor, gräs och några arktiska blommor. I sydost sy-
nas de jämna,rundade kantlinjerna af Uralbärgens nordli-
gaste utlöpare — Pai-Choi. På södra stranden om Jugor
Scharr ligger den lilla byn Chabarova, som utgöres af
ett ryskt bönkapell af en mindre ladas storlek och utse-
ende, några små ryss-stugor och samojed-tält. Byns be-
folkning kommer hit till sommaren för att beta sina ren-
hjordar, fiska och idka hvalfångst. Så snart marken blir
snöbetäkt, begifva sig ryssar och samojeder med sina ren-
hjordar inåt landet. Samojederne bo liksom lapparne uti
tält. De äro småväxta och fula människor, hafva kläder
af renskinn och äro ytterst osnygga. På hvilken låg ut-

*) Ordet hydrograf är sammansatt af det grekiska hydor
= vatten och graf ein = skrifva.
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vecklingsgrad de befinna sig, synes bland annat däraf, att
de förfärdiga sina afgudar af en trästicka, så att de på
denna skära ett par skåror, som skola utmärka ansiktet.
På en offerplats, där åtskilliga järnredskap, en mängdren-
horn och björnskallar blifvit utlagda som offer, funnos
öfver 100 sådana träpinnar instuckna i marken.

Nordkap.

Den 1 augusti lyfte alla fartygen ankar. Vega
och Lena åtföljdes härifrån af två andra fartyg, som
skulle medföra kol för expeditionen till Jenissejflodens
mynning och därifrån återvända med sibiriska varor till
Europa. Gynnade af ett angenämt väder och god vind
voro vi *) snart ute på det fullkomligt isfria Kariska hafvet.

*) En af deltagarene i färden, numera dr Nordqvist, är författare
till denna uppsats. P. N.

15
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Den 6 augusti anlände Vega till Dicksonshamn, en ypper-
lig utanför Jenissejflodens mynning belägen och af en
mängd holmar för stormar och is skyddad hamn. Under
färden dit möttes endast ett smalt bälte af lösa drifisflak,
som utan någon svårighet genomträngdes.

Efter fyra dagars vistelse i Dicksonshamn, hvarun-
der kol intogs från de medföljande fartygen och natur-
historiska utflykter gjordes i omgifningarna, fortsatte Vega
och Lena färden österut. Längs största delen af kust-
sträckan mellan Jenissej och Tajmurön ligger en mängd
låga klippöar. Dessa erbjuda i sin nakenhet och fattig-
dom på växter och djur en ytterst tröstlös anblick. Utan-
för dessa öar ångade Vega och Lena fram genom ett haf,
som aldrig förut plöjts af någon fartygsköl. Is hindrade
icke färden; däremot måste fartygen flere gånger stanna
för dimma. Denna tvingade expeditionen att vid Tajmurön
ligga nära fyra dygn för ankar. Tiden användes till al-
lehanda undersökningar, isynnerhet af omgifningens djur-
och växtlif. Medan detta i de arktiska trakterna är yt-
terst fattigt på land, vimlar däremot hafvet af en mängd
omväxlande djurformer, hvilka trifvas utmärkt bra, oak-
tadt vattnet där alltid har en temperatur under noll gra-
der. Så snart dimman något skingrat sig, lyftes anka-
ret och redan den 19 augusti uppnåddes Asiens nordliga-
ste udde, Kap Tscheljuskin. Nu syntes den svåraste de-
len af färden vara tillryggalagd.

Härifrån ville Nordenskiöld fara rakt åt öster för att
taga reda på, om icke något hittils okändt land skulle
finnas mellan Tajmurhalfön och Nysibiriska öarna. Denna
kurs visade sig dock vara omöjlig: hafvet var öfveralt
utom närmast land uppfyldt af is. Det återstod således
endast att fara längs kusten. Efter ett kort uppehåll vid
den vackra Preobraschenieön fortsattes färden till Lena-
flodens mynning, där vi togo afsked af ångbåten Lena,
som begaf sig uppför floden. Vega ilade nu allena öfver



227

det isfria hafvet med frisk vind i seglen mot sitt mål.
Vid den sydligaste af de Nysibiriska öarna mötte vi tät
is, som hindrade oss att gå i land. Ön är uppfyld af på
det mest fantastiska sätt af köld och vatten söndersprängda
klippor och bärg. Grupper af torn och pelare höja sig öf-
ver den söndersplittrade bärggrunden. Äfven fastlandet
midtemot var bärgigt.

Under cle närmast följande dagarne mötte Vega en-
dast obetydligt is. I närheten af Björnöarna, utanför
Kolymaflodens mynning, blef isen åter tätare, men först
vid Kap Schelagskoj började den svåraste delen af fär-
den. Ofta spärrades vägen af stora isblock, som stodo
pä grund. Då måste fartyget taga ansats och med full
fart ränna emot dessa för att sålunda maka dem åt sidan.
Det fordrades. Vegas styrka för att kunna uthärda sådana
stötar. Nätterna hade numera blifvit så mörka, att farty-
get måste till natten förtöjas vid något isflak. Äfven om
dagen var det ofta tvunget att stå stilla till följd af
dimma och is. Vid Nordkap eller Ryrkojpija hände det
att vi måste dröja sex dygn. Dessa uppehåll blefvo
dock nyttiga för kännedomen om denna kuststräckas na-
tur och folk. Medan Sibiriens nordkust mellan floden
Ob's mynning och Kap Schelagskoj är öde och folktom,
är däremot dess ostligaste del mellan sistnämda udde
och Beringssund bebodd af ett folk, som kallas tschukt-
scher. Dessa brukade ofta komma i sina läderbåtar ut till
fartyget, eller också gjorde vi, då Vega stod stilla, besök
i deras byar. Vid Ryrkojpija var expeditionen i tillfälle
att se ruinerna af till hälften i jorden belägna boningar,
som fordom bebotts af eskimåer. Troligtvis hafva desse
dock redan för ett par hundra år sedan försvunnit från
denna kust.

Den 28 september var den sista dag under somma-
ren 1878, då Vega kunde röra sig ett stycke framåt. Oak-
tadt den redan befann sig i närheten af Beringssund och
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således uti ett haf, som hvarje sommar och höst befares
af amerikanska fångst- och handelsfartyg, gjorde de af
nybildad is fast hopfrusna drifismassorna äfvensom det
ringa djupet närmast land hvarje framträngande omöjligt.
Hade Vega endast en eller ett par dagar tidigare kommit
till detta ställe, så hade vi troligen redan samma som-
mar uppnått Stilla hafvet. Nu betäktes hafvet af is och
expeditionen måste öfvervintra i närheten af den lilla
tschuktschbyn Jinretlen. Kusten var här mycket enfor-
mig. Bakom den vanligen af sand bestående ganskabranta
strandvallen utbredde sig inåt landet en jämn eller af låga
sandhöjder ojämnad tundra, som sträkte sig ända till de
ett par svenska mil från kusten belägna bärgen. Endast
mossa, gräs, örter och det bland mossan krypande polar-
videt betäkte marken. Ett par grunda laguner voro af
strandvallen skilda från hafvet. På själfva strandvallen
såg man byarne Pitlekaj och Jinretlen, hvilka hvardera be-
stodo af några få nästan halfklotformiga tschuktsch-tält.
Hafvet var åt alla håll, så långt man kunde se, uppfyldt
af stora, ofta 10—20 fot ofvanom vattenytan uppskjutande
isblock. Bakom ett sådant block, som stod på grund på
5— 6 famnars djup, förtöjdes Vega.

Sedan man icke mer kunde göra sig något hopp om
att under denna höst komma fram till Stilla hafvet, bör-
jadesfartygets iordningsställande för öfvervintringen. Däk-
ket öfvertäktes af ett sex tum tjockt snölager, hvarpå ett
taklikt tält uppspändes mellan masterna och relingen. Fyra
kaminer uppstäldes i olika delar af fartyget under däck.

Till bränsle användes dels stenkol och dels drifved,
som fans i stor mängd på stränderna. Sålunda kunde
vi nästan alltid under däck bibehålla vanligrumtemperatur.

Så snart den nya isen erhållit tillräcklig tjocklek,
sågades däraf block, och af dessa uppfördes på stranden
ett hus, där de magnetiska och meteorologiska observa-
tionerna anstäldes. Här turade expeditionens deltagare
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att dag och natt göra vakt. För att uti mörker och yr-
väder icke förlora vägen mellan fartyget och observato-
riet spändes mellan dessa en af isstolpar understödd lina,
vid hvilken man kunde hålla sig-. Ett par gånger hände
dock, att medlemmar af expeditionen fingo med några tim-
mars kringströfvande bland isrammel och snö plikta för,
att de trodde sig på egen hand utan tillhjälp af linan
kunna hitta fram.

Sedan alla förberedelser voro slutförda, började det
regelbundna och ganska enformiga men dock icke oan-
genäma vinterlifvet. Man steg upp kl. ',2 8, åt frukost
och gick därpå vanligen ut för att taga frisk luft antin-
gen på däcket eller ock, om vädret var vackert, i land.
Undersökning af samlingar, nedskrifning af gjorda iakt-
tagelser, läsning m. m. upptog större delen af dagen. Ef-
ter kvällsvarden, som intogs kl. ', 28, fördrefs tiden
med samspråk, läsning, kort- eller schackspel. Kl. 10
gick hvar och en till sin hytt för att antingen läsa ännu en
stund eller gå till sängs.

En omväxling i detta enformiga lif utgjorde de ut-
flykter, som icke sällan företogos till cle omgifvande trak-
terna. Genom dessa utflykter, som ibland utsträktes gan-
ska långt och räkte flere dagar, lärde vi känna landets
natur och de där boende tschuktscherna hemma hos sig i
deras egna tält. Ofta företogos jagtfärder. Om vintern
erhöllos harar och snöripor, om våren isynnerhet en mängd
simfoglar, såsom äjdrar, allor och gäss af flere olika slag.
Isbjörnar sågos icke under öfvervintringen, men väl hade
några sådana blifvit skjutna om sommaren under färden
längs Asiens nordkust.

Emedan vinterkvarteret låg endast obetydligt norr
om polarcirkeln, hade vi icke att utstå någon lång ark-
tisk natt. Däremot var vädret under största delen af vin-
tern ganska obehagligt. Blåst och yrväder hörde till ord-
ningen för dagen. Under januari och februari var me-
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deltemperaturen —25 ° C. Den lägsta temperaturen, —

46 ° C, inträffade i slutet af januari. Tack vare den
omsorgsfulla utrustningen, den lämpliga födan och det
dagliga, regelbundna arbetet ute i det fria var hälsotill-
ståndet utmärkt. Intet fall af skörbjugg, denna fruktans-
värda sjukdom, som under de flesta öfvervintringsexpedi-
tioner på Ishafvet skördat så många offer, visade sig un-
der Vega-expeditionen.

Våren var mycket kall. Stora skaror af sjöfoglar
anlände dock redan i medlet af maj och uppehöllo sig vid
de råkor i isen, som äfven under vintern ofta bildade sig
ett stycke utanför Vegas vinterkvarter. Oaktadt solen
från den 31 maj icke mer gick ned, märktes knappast
någon minskning uti snöns och isens mängd. Först i med-
let af juni tog snösmältningen fart. Flödvatten började
samla sig på isen och stora mörka fläckar af bar mark
visa sig på land. Först i början af juli blef marken nä-
stan helt och hållet snöfri. Samtidigt började det uppstå
vakar och öppningar i isen.

Efter ett par dagars sydlig storm skildes isen slutli-
gen åt den 18 juli, maskinen eldades upp och inom kort
var Vega åter i gång efter sin nio månader och tjugu da-
gar långa ofrivilliga hvila. Söndagen den 20 juli passe-
rade vi under kanonsalut och med flaggprydda toppar
Asiens ostligaste udde, Ostkap. Nordostpassagen var
nu fullbordad. Efter ett par korta uppehåll på båda
sidorna om Beringssund och på Beringön fortsattes färden
hemåt öfver Japan, Hongkong, Labuan, Singapore, Cey-
lon, Aden, Suez, Neapel, Lissabon och Kjöpenhamn till
Stockholm. Hela hemfärden var ett triumftåg, hvars like
ännu aldrig blifvit skådadt. Öfveralt mottogs expeditio-
nen med fester och ärebetygelser, men mest storartadt var
mottagandet i Stockholm, dit Vega ångade in om aftonen
den 24 april 1880. Adolf Erik Nordenskiöld hade i
spetsen för en svensk expedition lyckats utföra ett värk,
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hvarpå de största sjöfarande nationer under århundraden
förgäfves försökt sina krafter. Därför hälsades han och
hans män med jubel af det svenska folket.

Tsehuktscherna.

YO ppå den stora halfö, som Asien utskjuter åt NO, mel-
lan Ishafvet i N, Beringssund och Beringshaf i Ö,

och Ochotska hafvet i S, bo åtskilliga små folkslag, hvilka
äro olika hvarandra både till språk, seder och yttre ut-
seende. Dessa folkslag äro eskimåer, tschuktscher,
korjaker, kamtschadaler, jukagirer och tschu-
van t ser. Till hvilken människoras de höra och hvari-
från de kommit, vet man icke. Troligtvis hafva de icke
alltid lefvat i de kalla, ogästvänliga trakter, hvilka de nu
bebo, utan småningom blifvit dit undanträngda af söder-
ifrån kommande mäktigare grannar. Länge torde det icke
häller dröja, innan de antingen dött ut eller blifvit f orry-
skade. Så skall af tschuvantserna numera återstå endast
ett tjugutal familjer, som ännu tala sitt eget språk och
af jukagirerna omkring 600 personer. Talrikast och mest
lifskraftiga äro tschuktscher och korjaker och det oak-
tadt finnes af de förre, så, vidt man känner, icke mer än
fyra eller fem tusen.

Tsehuktscherna bo dels vid kusten mellan Kap Sche-
lagskoj och Ostkap samt därifrån söderut till Kap Tschu-
kotskoj, dels inne i landet söder och väster om denna
kust till floderna Anadyr och Alaseja. Deras land utgöres
af bärg och tundror. Det gränsar till haf, hvilka åtmin-
stone närmast land under största delen af året äro upp-
fylda af is. Klimatet är därför kallt. Endast två eller tre
månader är marken alldeles snöfri, men några tum under
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den snöfria och upptinade ytan råkar man äfven midt i
den varmaste årstiden på ett evigt fruset lager. Det oak-
tadt är marken under den korta sommaren takt af rätt
många blommor, gräs, mossor och lafvar. Först ett stycke
från Ishafskusten råkar man uti, för de kalla nordliga
vindarne skyddade, dalar på 3—4 fot höga buskar af vide
och dvärgbjörk. Samma nordliga vindar sopa om vintern
snön bort från slätter och kullar. Dessa senare äro där-
för ofta under hela vintern så godt som snöfria och äf-
ven på slätterna är snötäcket icke tjockare, än att man
här och där ser enstaka grässtrån skjuta upp ur detsamma.

Under sådana förhållanden är det naturligt, att nå-
got jordbruk icke kan komma i fråga. Människan är där
af naturen hänvisad att lefva af renskötsel, jagt och fi-
ske. Af tsehuktscherna lefva därför äfven de i det inre af
landet kringströfvande rentschuktscherna afrenskötsel,
de vid hafvet boende kusttschuktscherna af jagt och
fiske. De tillhöra båda samma folk, tala samma språk,
hafva samma utseende, gå lika klädda och bo i lika-
dana tält.

Likasom fjäll-lapparne ströfva rentschuktscherna om-
kring med sina renhjordar från ett ställe till ett annat, alt
efter som tillgången på bete fordrar. Till sommaren draga
de sig norrut till Ishafskusten, för att där beta sina hjor-
dar och idka fiske. Till vintern flytta de åter söderut till
bärgen. Kusttschuktscherna, hvilka ej ega några renar, bo
däremot hela året om vid kusten, där de fånga själ, hval-
ross och fisk. De vistas längre tid på samma ställe än ren-
tschuktscherna, men flytta dock, alt efter som tillgången
på själ och fisk växlar, från ett ställe af kusten till ett
annat. För att jaga själ begifva de sig om vintern ut på
isen. Själen fångas, då den kommer upp i sina andhål
för att andas, antingen med spjut eller med snara. Om
sommaren fara de ut på fångst i båtar. Dessa äro af två
slag, antingen stora öppna båtar, som kunna rymma 10— 20
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personer, eller också små, täkta båtar afsedda endast för
en person. Båda slagen, som utgöras af en trästomme, äro
beklädda med hvalrosskinn. Fångstredskapen bestå huf-
vudsakligen af harpuner och nät; de senare äro knutna
af remmar.

Under vintrar, då ingen själ fås, måste tsehukt-
scherna fiska. Vid den af dem bebodda delen af Ishafs-
kusten finnas många mycket fiskrika laguner, d. v. s.
från hafvet af en smal sandås afstängda vikar. På dessa
får man om vintern ofta se tsehuktscherna sitta i långa
rader, hvar och en vid sin lilla vak, och meta nors, torsk
och simpa. Egendomligt är, att de på sina enkla ben-
och kopparkrokar utan hullingar icke sätta något bete utan
endast en liten röd tyglapp. Det oaktadt få de på detta
sätt mycket fisk. Nät af fina själskinnsremmar användas
om sommaren vid laxfångst.

Såväl ren- som kusttschuktscherna äro ifrige handels-
män. De handla med ryssarne på en marknadsplats nära
Nischne-Kolymsk och i Anadyrsk, med eskimåerne på en
ö i Beringssund, uppå hvilka orter marknad försiggår på
en bestämd dag under vårvintern, och under sommaren med
amerikanarne, hvilka sina fartyg fara längs kusten och
köpa upp af dem deras varor, hufvudsakligen trän och
hvalrossbetar och i utbyte gifva tyg, gevär och andra järn-
saker, tobak och brännvin. Ät ryssar och eskimåer sälja
tsehuktscherna däremot icke landets egna produkter med
undantag af renhudar. De förmedla endast handeln mel-
lan dessa folk. Af ryssarne erhålla de allehanda ryska
varor såsom tyger, järnsaker och tobak, för hvilka de
gifva pälsvärk, som de själfva tillbytt sig af eskimåerna.

Sina handelsresor företaga de hufvudsakligen under
vårvintern på slädar. Rentschuktscherna flytta därvid flere
familjer tillsammans, med renhjordar, tält och bohag,
kusttschuktscherna lämna däremot familj och tält och fara
allena. För släden spänna rentschuktscherna renar, kust-
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tsehuktscherna hundar. För längre resor och då lass må-
ste dragas, spännas vanligen 20—30 hundar för en slä-
de, hvarvid hundarne äro bundna parvis efter hvarandra
vid en lång dragrem. Under kortare utflykter och då en-
dast en person skall dragas, användas små lätta slädar,
för hvilka då vanligen endast 5 eller 6 hundar äro spända
bredvid hvarandra, hvar och en med sin skilda dragrem
från släden.

Tsehuktscherna äro starkt bygda och i allmänhet nå-
got under medellängd, kvinnorna mest småvuxna, männen
icke sällan ganska resliga. Till sin ansikts- och hela
kroppsbildning utgöra de en öfvergång mellan de mongo-
liska och indianska folken. Ansiktet är vanligen ganska
bredt, de små mörkbruna eller svarta ögonen äro antingen
rättstälda eller sneda, näsan vanligen liten, men icke säl-
lan böjd, håret svart och rakt. Männen bära det kortklipt
på hjässan, som omgifves af en smal ring af hår längs
hårfästet. Kvinnorna bära det i två flätor, en ofvanom
hvartdera örat. Deras ansikte är vanligen tatueradt, hvar-
emot männen nästan alls icke tatuera sig.

Tsehuktscherna göra sina kläder af ren- eller själ-
skinn. Deras tält hafva formen af ett något oregelbundet
halfklot. Dess stomme utgöres af trästänger, öfver hvilka
ren- eller själhudar äro spända. Inuti detta runda tält
finnes en liten fyrkantig kammare också med väggar, tak
och golf af hudar. Denna lilla, af ett par tranlampor
upplysta och uppvärmda kammare är tschuktschens sof-
och matrum. Sofvande och rökande tillbringar han här
större delen af sin tid, då han icke är på fångst eller på
resor. Uti denna lilla kammare sofver om natten hela fa-
miljen, ofta 6, 7 personer tätt packade bredvid hvarandra
på golfvet. Visserligen är där då varmt, ja mycket varmt,
men tillika är luften alt annat än angenäm af oset från
tranlamporna och utdunstningarna från de osnygga invå-
narena. Uti samma kammare äta de alla sina mål, som
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bestå af rå fisk, rått eller kokt ren- eller själkött, själ-
späck och grönsaker. De sistnämda beredas på ett
egendomligt och för oss motbjudande sätt. Om somma-
ren samla tsehuktscherna växter. Dessa blandas sedan
med innehållet af renmagen, hvarigenom de komma till
jäsning. Den sålunda jästa gröna massan förvaras i fru-
sen form till vintern, då den ätes som ett slags spenat till
köttet. Inom det stora runda tältet äro på hvardera si-
dan om den lilla kammaren afskrankningar, hvilka tjäna
som förrådsrum. I dessa afskrankningar hålla tsehuk-
tscherna sitt husgeråd, sina kläder och redskap. Här för-
varas äfven mindre partier själkött, späck och fisk. För
större förråd hafva tsehuktscherna i jorden gräfda käl-
lare. Midt i tältet finnes en eldstad af några i ring lagda
stenar. Uppå denna koka tsehuktscherna sin mat uti en
gryta, som hänger ned ifrån taket, isynnerhet om somma-
ren, då man har lätt att finna drifved på stränderna el-
ler ris på tundran.

Tsehuktscherna äro ett godmodigt och fredligt folk.
De hafva dock icke alltid varit lika fredliga. Ännu un-
der förra århundradet utkämpade de många blodiga stri-
der med ryssarne, hvilka förgäfves försökte underkufva
dem och tvinga dem att betala skatt. Ännu i denna dag
veta de icke af något öfverherrskap, och endast de, som
komma till de ryska marknadsplatserna, betala för rättig-
heten att få handla en viss skatt i pälsvärk.

Något ordnadt samhällsskick synes knappast finnas
hos dem. De lefva tillsammans uti större eller mindre
byar, uti hvilka hvar och en är lika hög, om ock större
rikdom, klokhet och skicklighet i ett eller annat afseende
äfven här förlänar ett större anseende. Ett par höfdingar
finnas visserligen bland tsehuktscherna, men dessa hafva
troligen endast genom nyssnämda egenskaper och må-
hända äfven genom ryssarnes gunst kommit till denna
ställning. De behandlades af öfriga tschuktscher som
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jämlikar och tyktes icke åtnjuta något särskildt anseen-
de. Med hvarandra umgås tsehuktscherna mycket fredligt;
strider och gräl förekomma sällan. Oftast lefva de i en-
gifte, dock hafva förmögnare tschuktscher icke sällan två
hustrur. Hustrun betraktas som mannens jämlike. Me-
dan denne sysslar med fångst eller handel, sköter kvin-
nan hufvudsakligen de husliga göromålen. Barnen be-
handlas med stor kärlek och ömhet af föräldrarne. Endast
en del tschuktscher äro till namnet kristna. Största delen
äro hedningar. De tro att i hafvet, i sjöarne, på bärgen,
o. s. v. bo andar, åt hvilka de offra björn-, själ- och ren-
skallar, samt ibland äfven andra föremål för att erhålla
vissa fördelar, såsom t. ex. en god fångst eller en lycklig
resa. De äro mycket ärliga. Under Vegas öfvervintring
vid Beringssund hände det aldrig, att någonting skulle
hafva blifvit bortstulet, oaktadt dagligen en mängd tschuk-
tscher voro på däck. Äfven sina egna saker lämna de ofta
i månadtal utan eftersyn utan att behöfva frukta för, att
de skola komma bort. Dock synes bland tsehuktscherna
i en del afseenden råda en viss egendomsgemenskap.
Sålunda kan en främmande tschuktsch komma in i ett
tält, begära fram mat, äta och sedan fara bort utan att
tacka och utan att det faller någon in att göra anspråk
därpå.

Tschuktschernas förnämsta last är dryckenskap. För
brännvin kan man i de flesta fall få dem till hvad som
hälst. Då ryska regeringens förbud att sälja åt dem bränn-
vin nästan alls icke bevakas, begagna sig amerikanare af
denna uraktlåtenhet och sälja åt dem stora kvantiteter af
denna fördärfbringande dryck, som troligen inom en icke
alldeles aflägsen framtid kommer att såväl kroppsligt som
moraliskt förstöra och slutligen utrota detta präktiga, god-
modiga naturfolk.
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Kaukasien (Kavkas)
i

ijglpirådet emellan Svarta och Kaspiska hafvet eller
Kaukasien genomdrages från väster till öster af två

stora bärgssystem. Inom den norra delen befinner sig
stora Kaukasus, inom den södra lilla Kaukasus eller An-
tikaukasus. Dessa stå i förbindelse med hvarandra ge-
nom de Meskiska bärgen, som löpa från norr till söder.
Öster om dem ligger den breda Kuradalen, väster om
dem åter den äfven breda, men vida kortare, Riondalen.

Stora Kaukasus utgöres af två bärgskedjor, hufvud-
kedjan och bikedjan; den förra af dessa, som har en
längd af omkring 1,200 kilom., begynner på halfön Tä-
rnan vid Svarta hafvet och höjer sig hastigt, så att den
redan i omgifningarna af Elbrus når sin största höjd.
Anda till bärget Baba Dagh inom östra delen af Kauka-
sien bibehåller kammen en medelhöjd af omkring 3,000
meter, under det många toppar stiga vida högre, men
öster om det nämda bärget sänker sig kedjan hastigt, så
att den på halfön Apscheron vid västkusten af Kaspiska
hafvet endast uppträder under form af kullar. Det för
stora Kaukasus mest utmärkande är dess skarpa, taggiga
kammar och trånga dalar med branta sidor. De flesta
af dessa äro tvärdalar, med en riktning vinkelrät mot
bärgskedjan. Sjöar äro mycket sällsynta och ingen af
dem har ett större omfång. Floderna äro talrika och om
vårarne vattenrika, men på grund af sitt strida lopp icke
segelbara.

Ett helt annat utseende företer den södra delen af
Kaukasien, hvilken upptages af Armeniens och Adjerbeids-
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chans platåländer. Dessa stupa brant i väster emot Svarta
hafvet, i öster emot Kaspiska hafvet, och i norr emot
Rion- och Kuradalarne, hvaremot de i söder småningom
sänka sig emot det Mesopotamiska slättlandet.

Medelhöjden af dessa platåländer utgör omkring
2,000 meter; den norra randen af dem, begränsas af
lilla Kaukasus. Detta bärg höjer sig ganska ansenligt

Bagen.
Eken, hvetet o,
fruktträna.

Boken.

Vinrankan och
majsen.

Orangen, oli-
ven och de
ständigt grö-
na löfträna.

Växtgeografisk karta.

öfver högslätten, men når dock på långt när ej samma
höjd som stora Kaukasus, ej ens snögränsen. Ifrån detta
utgå åt söder afrundade bärgsryggar, hvilka sänka sig
småningom. Dessutom uppträda äfven en mängd enstaka
bärgskäglor, gamla vulkaner, som ej mera äro i värksam-
het. Såsom något anmärkningsvärdt bör framhållas den
mängd sjöar, som finnes här och af hvilka en del uppnå
en ansenlig storlek.
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Redan tidigare har omnämts att området emellan
stora och lilla Kaukasus upptages af Riondalen i väster
och Kuradalen i öster. Den förstnämda bildar en unge-
fär jämnbred slätt, där endast låga kullar afbryta enfor-
migheten, den senare åter vidgar sig alt mer mot öster
och sänker sig genom afsatser emot Kaspiska hafvet.

De Meskiska bärgen, hvilka förbinda stora och lilla
Kaukasus med hvarandra, nå en höjd af endast omkring
1,200 meter, men utöfva dock ett mycket stort inflytande
på nederbördens fördelning. De sydvästliga vindarna,
hvilka äro de förherskande, stryka öfver Svarta hafvet
och upptaga en stor mängd vattenånga. Denna afsätter
sig i form af regn på Rionslätten, på Kaukasus sluttnin-
gar samt på västsidan af de Meskiska bärgen. Dessa af-
stänga däremot nästan fullständigt Kuradalen från neder-
börden, hvilken är där så obetydlig att den inom de östra
delarne endast utgör en tiondedel af den i Riondalen.
Att denna olikhet i hög grad måste invärka på växtvärl-
den är naturligt. På Rionslätten täckas de öppna ställena
af en saftig gräsmatta, som ej ens under juli och augusti
förvissnar. Ursprungligen har hela slätten utgjort en
enda skog, men bebyggarena hafva inskränkt dess ut-
bredning. Där den än finnes utgöres den uteslutande af
löfträn, af hvilka eken, almen, linden, kastanjeträet, valnöts-
träet och vilda fruktträn äro de viktigaste. En stor del
af träna äro omslingrade af växter, som sträcka sig från
marken högt upp mot trätopparna. Dessa tillhöra fyra
arter, hvilka alla äro mycket allmänna, vinrankan, mur-
grönan, äfvensom tvänne, hvilkas botaniska namn äro
Clematis och Smilax. Fruktträn af många slag förekom-
ma öfveralt och såsom bevis på klimatets mildhet kan
omnämnas, att apelsinträet trifves på kall jord, äfven-
som att odling af bomullsbusken och tebusken, om ock i
liten skala, bedrifves.

På Kuraslätten saknas däremot, på grund af den
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ringa nederbörden, skog helt och hållet och endast vid
flodstränderna ser man enstaka trän eller trägrupper; gräset
gulnar redan i juni.

Om man vandrar uppför bärgen, ser man att sko-
gen, som till stor del betäcker sluttningarna, högre upp
tvärt upphör och ersattes af saftigt gröna ängsmarker,
samt att dessa i sin tur upphöra och småningom vika för
den eviga snön och isen. Där skogen upphör, ligger gränsen
emellan skogsregionen och alpregionen. Låtom oss i tan-
karna genomvandra dessa, men dessförinnan ännu kasta en
granskande blick på skogsregionen i dess helhet. Vi ob-
servera då två skarpt skilda bälten, ett undre bestående
af löfträn och ett öfre bestående af barrträn. Det ser på
afstånd ut som om barrskogsregionen skulle omedelbart
ansluta sig till den trälösa alpregionen, men i värklighe-
ten förmedlas öfvergången af ett bälte, där björken upp-
träder i glesa grupper.

Oni vi vilja genomvandra hela skogsregionen, så
kunna vi göra det med minsta besvär, om vi följa nå-
gon flod ända till dess källor, som upprinna i alpregio-
nen. Rion lämpar sig särdeles väl för detta ändamål;
vid den finnes en utmärkt väg, som genom Mamissonpas-
set leder öfver stora Kaukasus och som på norra sidan
fortsattes genom Ardondalen ända ner till steppen. Den
del af Rion, som genomflyter slätten, har en väst-ostlig
riktning, men vid staden Kutais gör floden en skarp böj-
ning mot norr och omgifves då af utlöpare från Stora
Kaukasus. Följa vi den mot norden, så finna vi att da-
len är ganska bred och att dalbottnen för det mesta upp-
tages af mais- och hvetefält, hvarjämte ganska stora byar
ligga nära hvarandra. Här och där träda kalkklippor
fram i dagen. De solöppna sluttningarna betäckas af täta
busksnår, men på jämnare och fuktigare ställen uppträ-
der en vacker löfskog, bildad hufvudsakligen af ek, alm,
kastanjeträn, lind, ask och lönnarter. På skuggiga bäck-
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stränder förekomma ymnigt buskar med ständigt gröna
blad, såsom ett slags lager, järneken och den pontiska
alprosen med sina stora röda blommor.

Ända till byn Utseri, som ligger omkring 1,000 me-
ter öfver hafvet, bibehåller landskapet samma utseende,
men där visar sig en förändring både hvad kulturväx-
terna och de vilda växterna beträffar. En stor del af de
trän och buskar, vi hittils sett, försvinna och andra upp-
träda i stället. Det höga, vackra bokträet blir förher-
skande, busksnåren bildas mest af hassel, al och videbu-
skar och de odlade fälten, som redan blifvit vida sällsyn-
tare, visa sig besådda med råg och korn hvaremot maj-
sen ej mera vill trifvas och litet högre upp alldeles för-
svinner. Äfven vinrankan, som allmänt odlas i lägre be-
lägna trakter, når här sin öfre gräns.

Vandra vi från Utseri norrut längs floden, måste vi
tillryggalägga öfver en mil, förrän vi träffa människobo-
ningar. En värklig 'urskog omger oss. Jämte boken
blifva barrträna allmännare och ersätta slutligen h. o.
h. bokskogen. Barrskogsregionen bildas af två granarter,
af hvilka den ena ej finnes i Europa och äfven de andra
saknas hos oss. De utmärka sig genom sina jättehöga
stammar äfvensom genom en annorlunda beskaffad bark,
andra barr och kottar än vår gran. Dalen är trång och
utsikten skymmes alldeles af den täta skogen, som trän-
ger ända ner till flodstranden; vid byn Glola finnas de
sista åkerfälten. Ännu vandra vi några timmar genom
urskogen, men slutligen glesnar den och vi befinna oss i
den leende björkregionen. Ännu en sista ansträngning
uppför den branta vägen och vi hafva nått trägränsen.
Uttröttade kasta vi oss ner och belönas för vår möda med
den på engång mest storartade och vidsträkta utsikt. Be-
trakta vi först den närmaste omgifningen, så finna vi att
marken betäckes af en tät gräsmatta, i hvilken en mängd
vackra örter och stora blommor med klara färger uppträ-

16
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da. Låta vi blicken småningom höja sig, så se vi, att
gräsmattan glesnar, att nakna fläckar visa sig jämte min-
dre snöfält och att slutligen den eviga snön och isen vid-
tager, lämnande endast de brantaste klipporna obetäkta.
Så långt ögat når i väster och öster se vi öfveralt snö-
och isbetäkta toppar och kammar af de mest olika for-
mer. Någon odling kan naturligtvis ej förekomma inom
denna region, men dock finnes där några små byar, hvil-
kas inbyggare lifnära sig med fårskötsel. — Samma
regioner, som finnas i Riondalen, uppträda äfven inom öf-
riga delar af Kaukasien. Skogsregionen är dock ej öf-
veralt lika väl utvecklad och bildas ej. af samma arter.
Sålunda är granen mycket sällsynt på nordsidan af stora
Kaukasus och ersattes där af tallen. Nämnas bör att det
äfven finnes alldeles skoglösa områden, t. ex. Dagestan
och det armeniska höglandet, där skogens frånvara be-
tingas af den ringa nederbörden.

11.

I Kaukasien tillhöra invånarne ej en folkstam, utan
man finner där en stor mängd olika folk med olika språk
och olika seder. Hvad slättbefolkningen angår, så bör
främst nämnas den Kartaliniska stammen, (som talar
det s. k. kartulispråket) och hvilken under medeltiden var
herre öfver större delen af området emellan stora och
lilla Kaukasus. Under tidernas lopp hafva emellertid bland
dem utbildat sig flere från hvarandra så afvikande dia-
lekter, att endast språkforskaren kan upptäcka deras
gemensamma ursprung. Med fäst afseende härå sär-
skiljer man grusiner, som bo öster om de Meskiska
bärgen, imereter, som bo väster om dessa bärg ända till
Tshenis Tskhali, en biflod till Rion, mingrelier emellan
nämda biflod och Svarta hafvet, gurier vid sydöstra hör-
net af samma haf och dessutom några små bärgsfolk:
svaneter, tuscher, pschaver och chevsurer.
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De kartalinska folken bildade under medeltiden ett
mäktigt rike, men genom inre tvister och olyckliga krig
med perser och turkar råkade detta så på förfall, att den
sista konungen i början af detta sekel frivilligt underka-
stade sigRyssland. Stammarne bekänna sig visserligen till
den grekisk-katolska läran, men i de otillgängliga delarne
af stora Kaukasus, där de tidigare nämda bärgsfolken bo,
hafva en mängd hedniska bruk såsom t. ex. offer bibe-
.hållit sig. Endast tvänne klasser eller stånd gifves det:
furstar och bönder. Folkbildningen står på en mycket
låg ståndpunkt, men sedan numera lugnare förhållande
inträdt i landet, kan man hoppas på en förändring till det
bättre.

Det är bekant, att sydlänningen i allmänhet är lat
och ej tänker på morgondagen, emedan naturen lätt gif-
ver honom det han behöfver. Detta se vi till fullo besan-
nadt i Kaukasien. På den yppiga Rionslätten, där jorden
med något arbete skulle gifva ymniga skördar, är folket
fattigt. Det lefver ej i byar, utan i små, spridda träkojor,
hvilka vanligen äro uppförda i skuggan af något valnöts-
trä. Hela deras egendom utgöres af ett litet majsfält,
en ännu mindre vingård, några svin, kor och getter samt, om
välståndet är större, några buffeloxar.

I de otillgängligaste och högst belägna delarne af
sydsidan af stora Kaukasus lefva två mycket egendomliga
folkstammar, svaneter i väster och chevsurer i öster.
Under en resa i Svanetien faller genast det egendomliga
byggnadssättet i ögonen. Husen äro uppförda af sten
och vid hvarje sådant finnes ett 70—80 fot högt torn med
skjutgluggar åt alla sidor; i tornet finnes 3—4 våningar
åtskilda af massiva bjälkgolf. Detta byggnadssätt har
sin orsak i förut rådande krigiska förhållanden. Det råa
klimatet tillåter endast i högst ringa grad åkerbruk, hvar-
för boskapsskötsel är befolkningens hufvudsakliga in-
komstkälla. Betesmarkerna gåfvo ofta anledning till tvi-
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ster emellan de skilda bya/na, hvilka ofta urartade till
värkliga krig i smått. Den ena byn bekrigade den andra
och då togo de belägrade sin tillflykt till tornen, från
hvilka de besköto sina fiender. Numera äro visserligen
förhållandena förändrade, men tornen stå dock kvar så-

som minnesmärken från den tid, som gått. — Trots sin
fattigdom vill svaneten ej höra talas om att lämna sin
hemort. Han känner endast sina bärg och är så rå och
förvildad, att han ej gärna skulle lämpa sig för andra
förhållanden. Redan i 12:te seklet blefvo de döpta, men
deras föreställningar om den kristna religionen äro ännu
högst dunkla. Deras kyrkor äro så små, att de endast
inrymma omkring 10 personer, hvarför största delen af
de besökande stå ute under gudstjänsten. Vid hvarje
kyrka finnes en liten byggnad, i hvilken allehanda offer,
hufvudsakligen horn af stenbocken, förvaras. Prästvär-
digheten är ärftlig och prästerna kunna sällan läsa. En
följd af folkets låga bildningsgrad är äfven att vidske-
pelse under många former förekommer.

Ett ännu egendomligare folk är chevsurerna. De
ständiga krig, i hvilka de förut varit invecklade med sina
grannar, hafva gjort dem till den tappraste folkstammen
i hela Kaukasien. Såsom något särskildt anmärknings-
värdt kan omnämnas den dräkt de ikläda sig, då de
draga ut i krig eller då det gäller firandet af någon fest.
Bålen betäckes af en pansar-skjorta, på hufvudet bära de
en hjälm af metall med ett nedhängande metallnät för
skyddande af ansikte och nacke. Armarna och benen
skyddas af metallskenor och händerna af pansarhandskar.
Genom denna dräkt erinra de om riddarne i medeltiden
och särskildt om korsriddarne, emedan de hafva för
sed att insy kors af olika färger på sin klädnad. De
äro visserligen döpta sedan århundraden tillbaka, men
deras föreställningar om den kristna religionen äro ännu
mera förvridna än svaneternas. De tro sålunda på till-
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varan af flere gudar. Enligt deras uppfattning bor en
gud i väster, en annan i öster o. s. v. Den största af
alla gudar är krigsguden, den närmaste Guds son. En
viktig plats i deras religiösa åskådningssätt intaga äng-
larne. De tro att en ängel bor i eken, en i bärgen, en i
jorden och att en skyddar egendomen. Besynnerligt är äfven
deras rättsväsendp. En' tjuf får ersätta det stulna sju-
faldt. Att stjäla skickligt anses ej vara någon skam, och
endast den ertappade tjufven föraktas. Vid slagsmål läm-
nas ersättning alt efter skadans betydenhet. Ett utslaget
öga betalas med trettio kor, ett afbrutet ben med tjugu-
fyra kor o. s. v. Har någon fått ett sår i ansiktet, så
betäckes sårytan med sädeskorn, och så många kor, som
där rymmas sädeskorn, skall gärningsmannen gifva i ska-
deersättning. Ett gevär har samma värde som tjugo kor,
en hingst motsvarar sju kor och en ko fyra får.

En sed, som ännu förefinnes äfven inom andra delar
af Kaukasien, är blodshämden. Har någon med eller
utan afsikt dödat en annan, så är han hemfallen under
blodshämden. Därmed menas att den mördades anför-
vandter antingen öppet eller ur bakhåll få döda honom.
Detta ger åter anledning till blodshämd från dennes an-
förvandters sida o. s. v. Ett mord kan visserligen förso-
nas med böter, men dessa äro så höga att de sällan kunna
erläggas.

En annan viktig folkgrupp bildar den turkisk -tä-
taris k a stammen, hvars medlemmar äro muhammedaner.
De bebo ej något bestämdt område, utan äro spridda öf-
ver största delen af Kaukasien, isynnerhet inom dess östra
och sydöstra delar. En del af dem utgöres af åkerbru-
kare, en annan del af nomader. Deras språk liknar myk-
ket turkiskan och de hafva många af turkarnes goda
egenskaper, de äro måttliga, uthålliga och ärliga. Ett
undantag bilda dock de, som tillhöra sekten Schia; de
uppfora sig bedrägligt och fiendtligt emot annorlunda tän-
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kände. Det är också hufvudsakligen de, som bilda röf-
varbanden vid den persiska och turkiska gränsen.

Ett i många afseenden märkvärdigt folk äro arme-
nierna, spridda öfver hela västra Asien, men dock huf-
vudsakligen beboende Armenien. Likasom judarne hafva
de under tidernas lopp blifvit i hög grad förtrykta, men
hafva det oaktadt genom sin slughet, sin smidighet, sin
ringa samvetsgrannhet och uthållighet förstått förvärfva
sig stora rikdomar, så att de i städerna hafva slagit un-
der sig så godt som all handel och på landsbygden ega
stora boskapshjordar. En armenisk by företer en ganska
egendomlig anblick. Byggnaderna befinna sig till största
delen under jordytan, så att taket endast höjer sig någon
aln öfver marken. Detta byggnadssätt har sin förklaring
i den nästan fullkomliga bristen på skog; af samma or-
sak måste som bränsle användas kamelspillning äfvensom
hvarjehanda buskarter.

Utrymmet medgifver icke att göra reda for alla de
många stammar, som bebo stora Kaukasus, hvarf or en-
dast de viktigaste kunna omnämnas. För att underlätta
öfversikten kunna vi fördela dem i tre hufvudgrupper,
den västra, den mellersta och den östra. Den västra
gruppen omfattar de folkstammar, som på södra sidan af
Kaukasus bebo bärgen ända till Elbrus och på nordsidan
till närheten af Vladikavkas. Den viktigaste af dessa var
förut tscherkesserna, hvilka dock egentligen bestodo
af en mängd små stammar med olika språk och olika se-
der. De bebodde bärgen från Taman till Pitzunda, äfven-
som skogstrakterna norr om bärgen. Efter ett ihärdigt
motstånd underkastade de sig ryssarne år 1864, men
största delen af dem föredrogo att lämna sitt fädernes-
land och utvandrade till Mindre Asien.

Väster om deras forna område bo kabardinerna.
Dessa, som under medeltiden voro kristna, men sedan
Öfvergingo till islam, gälla för att vara de ridderligaste i
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hela Kaukasien. Såsom ett bevis på det stora inflytande
de utöfvat må nämnas, att deras klädedräkt blifvit anta-
gen af nästan alla bärgsboar och t. o. m. af kosakerna-
Med ryssarne hafva de sedan långa tider lefvat i godt
förstånd, hvilket varit af så mycket större betydelse, som en
af hufvudvägarna öfver bärgen leder genom deras område.

Den mellersta delen af stora Kaukasus bebos af os-
se ter na, af hvilka en del äro kristna, en annan del mu-
hammedaner. Emedan en stor del af Ossetien är skoglöst,
äro byggnaderna uppförda af sten och äfven vid dem
finnas höga torn, hvilka under forna, oroliga tider an-
vändes såsom tillflyktsorter.

Den talrikaste folkgruppen är den, som bebor östra
Kaukasus, där deras anförare Schamyl under 26 år gjorde
ett förbittradt motstånd emot ryssarnes eröfringsförsök.
Denna folkgrupp sönderfaller i två hufvudstammar tsche-
tschenserna och dagestanerna, af hvilka de förra bebo
norra och de senare södra sidan af bärget. Tschets-
chenserna kunna ej berömma sig af något särdeles godt
namn, ty de sägas vara tjufaktiga, trolösa och bakslu-
ga, hvaremot dagestanerna erkännas vara de bäst be-
gäfvade af alla bärgsboar. Trots deras ofruktbara land
råder hos dem ett visst välstånd. De äro utmärkta jord-
brukare, hafva en egen industri och t. o. m. en egen
literatur. De äro alla-muhammedaner och det torde ej fin-
nas i hela Kaukasien något folk, som är så hängifvet sin
religion som de. De berömmas äfven mycket för ärlig-
het, gästfrihet och ett noggrant uppfyllande af gifna
löften.

Palmerna.
fcS>

"palmerna utmärka sig framför andra trän så väl ge-
P tA, *~

nom sin smidiga och kraftiga växt som för den stora
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nytta de göra människorna. De äro inhemska i jordens
heta trakter, förnämligast i södra Asien. För sin nyttas
och skönhets skull planteras de t. ex. i den djupa, varma
Jordandalen och i grannskapet af Döda hafvet, hvarför
den där belägna staden Jeriko ofta kallades „palmstaden".

Dessa i Palestina planterade palmer äro dadelpalmer,
hvilka ännu talrikare förekomma i Arabien, Persien,
Egypten och flere andra länder samt äro af stort gagn för
dessas inbyggare. Huru skulle araber och morer kunna
uppehålla sig i sina heta, sandiga,. skoglösa, ofruktbara
trakter, om de ej hade dadelpalmen?Af två dadelträn kan
en familj lefva nästan ett helt år. Frukterna, hvilka växa
tillsammans i stora kolfvar, sitta så tätt, att ofta två hun-
dra äro hopträngda på en kolf. Dadlarne äro stora som
sviskon. Det sockersöta och saftiga köttet omsluter en
hård, aflång kärna. Dadlarne ätas färska och torkade,
råa och inlagda samt beredda på mångahanda sätt. Är
träet ungt, erbjuder dess märg en välsmakande spis; på
äldre trän träffar man denna läckerhet endast i stammens
spets. De späda, ännu icke utvecklade bladen kokas som
kål eller insyltas till konfekt. Af saften beredes palm-
vin; af dadelns kärnor prä^sar man olja och mal.däraf
äfven mjöl till foder för boskapen.

Dadelpalmen, är en välsignelse för det land, där hon
växer. Lika stor, ja ännu större är den välsignelse, som
är nedlagd i kokospalmen, hvilken med sin smidiga, sex-
tio till hundra fot höga stam och sitt gröna hvalf tillika
är den skönaste prydnad för ett land. Hennes ursprungliga
fädernesland är sydöstra Asien. Enligt Indiska folksägner
„kan detta trä begagnas till nittionio saker, men den
hundrade kunna människorna ej uppfinna".

Ehuru stammen är pipig och böjlig, är han dock
stark och duger till bjälkar, spiror och master; barken är
naken, men försedd med ärr efter de affallna bladen. De
ihåliga palmstammarne tjäna till vattenrännor; af rötterna
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flätar man korgar och såll; nätväfnaden vid bladskaften
brukas till vaggor och omslag kring varor; af fibrerna i
barken och i nötens skal gör man tåg och rep. Löfvet
är den tama elefantens förnämsta föda. Bladkronans
hjärta — de spädaste bladen — väger tjugu till trettio skål-
pund, är välsmakande som späd kål och anses som en
läckerhet. Detta är den så kallade palmkålen eller palm-
märgen. Skär man bort denna, dör träet. Kronan består
af omkring tjugu blad. Hvarje blad liknar en stor pen-
na, är två till tre fot bredt, femton till tjugu fot långt.
Bladen begagnas att täcka tak med, till solskärmar, flät-
värk, korgar och skrifpapper. Snor man tillsammans bla-
den, kan man bruka dem till facklor; och förbränner
man dem, så erhåller man aska, hvaraf förträfflig tvål
beredes. Fordom begagnade rika hinduer de gröna bla-
den till bordduk, och maten inbars i hopflätade blad,
hvilka togos nya till hvarje måltid. Späda äro bladen
genomskinliga och brukas till lyktor. De starka bladner-
verna nytjas till mjärdar, käppar och kvastar.

Blommor och frukter, hvilka framkomma samtidigt,
användas på mångfaldiga sätt och äro oskattbara som
födoämnen. Nötterna äro stora som ett hufvud, mörk-
bruna, trekantiga, med ett tjokt skal. Mångfaldiga älsk-
lingsrätter tillagas i de indiska köken af nötterna, då de
ännu äro gröna och omogna; och „den goda matmodern"
— säger ordspråket —• »förstår att däraf åt mannen be-
reda en olika älsklingsrätt för hvarje dag i en hel må-
nad". Den klara saften i den fullbildade, gröna nöten är
den mest vederkvickande och svalkande dryck. Ur den
mogna nöten erhåller man den hvita, fasta, söta mandel-
kärnan, hvilken är stor som ett strutsägg, men ihålig.
Inuti denna befinner sig den mycket välsmakande kokos-
mjölken. Till och med härsk, hvilket hon lätt blir, kan
nöten begagnas på många sätt. Blandad med kalk skyd-
dar hon skeppens botten för maskar.
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Den starka oljan, som är ren och söt, liksom man-
delolja, när hon nyss är utprässad, har ett mångfaldigt
bruk. Hon nytjas till salva, till bakelser, till ljus och
tvål samt är af stort gagn för konstnären och slöjdidka-
ren. Den utprässade kärnan är det bästa foder för bo-
skapen och- göder åkern; den torkade kärnan förvaras i
förråd till föda och är en viktig handelsvara. Hos råa
folkstammar är kokosskalet nästan det enda drickskärlet;
blankgnidet infattas det ofta af förnäma i guld. Innan
blomhölstret ännu öppnat sig, gör man skåror däri och
aftappar sålunda saften, hvilken kallas palmvin. Kokos-
palmens saft är bättre än alla andra palmarters. Nyss
tappad är hon svalkande, vederkvickande och hälsosam;
efter en kort tid jäser hon och blir rusande; efter längre
tid, när hon jäst omkring ett dygn, gifver hon den bästa
vinättika, destillerad den bästa indiska arrak, inkokad
mycket socker. Altså synes ingen del af kokospalmen
vara utan nytta. Till och med veden i den gamla ko-
kospalmen rifves till pulver, blandas med saften i den
omogna nötens hylle till en deg, kokas i kokosskal, stekes
på elden och ätes.

Dessa trän höra således till de kostligaste skänker,
hvilka skaparen har gifvit folken i de heta luftstrecken.
Hvem skulle vid deras betraktande ej känna sig manad
att beundra Guds oändliga godhet, som nedlägger så rik
välsignelse i en enda växt?

Från en färd i öknen.

wW< år landsman, professor Georg August Vallin (f 1852),
under åren 1843-1849 gjorde flere ryktbara re-

sor i orienten, berättar från en af dem i ett bref till en
vän bland annat följande.
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Med den 12 december 1846 börjades för mig den
egentliga resan i öknen. Hittils hade nämligen vårt i Kairo
bakade bröd rakt till och vägen hade mera liknat en gata
än en öken; likaså hade vårt goda Nilvatten spisat till
ända hit, men nu låg framför oss Moses-källan med sal-
tigt, bittert ökenvatten. Denna årstid lider man dock ej
särdeles af törst och jag kan .ej påminna mig, att jag un-
der hela färden öppnade min vattensäck för annat än
matens och kaffets kokande; jag blef ock därför af be-
duinerna kallad sabbar och jämförd med dem. Tidigare
än vanligt stego vi upp följande morgon och tillredde
kaffe samt frukost. Emedan därvid förekomma nästan
öfveralt i öknen sig liknande och evigt återkommande
handlingar, vill jag en gång för alla bjuda dig på frukost
och kvällsvard i öknen i ett litet beduin-sällskap. Men
efter det skall gå för sig här, vill jag, såsom i orienten
är vanligt, börja dygnet med solens nedgång, icke med
dess uppgång. Tänk dig således att du färdats hela dagen
i en öken, dels ridande en gumpande kamel, dels spatse-
rande på bara fötterna i en sol, ungefär sådan som hos
oss den hetaste rötmånadssol, utan andra förfriskningar
än då och då en pris snus samt tämligen lifligt glam
med beduinerna; framför dina ögon ligger ett förtorkadt
landskap med vissnade örter och nakna bärg, eller Röda
hafvets lugna yta. Huru lindrig än din möda må hafva
varit, så försäkrar jag, att du dock med otålighet väntar
solens nedgång; ju lägre solen sjunker, desto oftare upp-
repar man till sällskapet frågan, om vi ej snart skola
stanna till nattläger. Beduinen, som sällan har brådtom
i fall hans kamel ej lider af hunger eller törst, nekar ej
att villfara en sådan begäran; han stannar så snart man
vill i någon dal, där han finner något, om ock sparsamt
foder för sitt älskade djur samt bränsle till sin kvällsvard.
Platsen är nu vald till natten, beduinen tager i grimskaftet
och leder sitt ök (som under hela dagen fått gå fritt, utan
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ledning, blott då och då med käppen påmint att påskynda
sin långsamma gång) till den plats han anser vara bäst,
vanligen i skygd af någon ökenbuske. Han ropar åt ka-
melen ikh ikh! bultar den på nacken med sin hand eller
käpp, om den är motsträfvig, för att få den att falla på
knä; det försiktiga djuret står ofta länge trampande och
skrapande med foten, för att jämna marken samt för att
ej stöta sig då det faller ned med sin tunga börda, där-
jämte upprepande tysta suckar eller högljudt vrålande.
Är kamelen ostyrig och ej vill sänka sig på den plats
beduinen valt, så tager han den i svansen och styr så-
lunda sitt ök efter behag. Den fäller sig slutligen varsamt
ned på framknäna, derefter lika varsamt på bakknäna,
hvilande sitt stora skråf på dessa och på en tjock brosk-
knöl under buken emellan frambenen. Flinkt afkastas
packningen, djuret tillätes stiga upp samt får nu gå att
söka sig foder af öknens örter och buskar. Knapt har
beduinen lössläpt sitt ök och lämnat det åt sig själft, in-
nan han beger sig till närmaste buskar för att hämta
bränsle; snart återkommer han med en dryg börda af torra
rötter och stammar eller ock torr kameldynga, som rikli-
gen finnes öfveralt i öknen, slår med sitt stål eld i fnöske,
och blåser upp den i torra stjälkar. Alt detta går ganska
fort, inom en minut har man framför sig en lågande brasa.
Aftonen må vara kall eller het, så värmer sig beduinen
dock alltid vid brasan, först händerna, sedan fötterna
dem han stoppar midt i flamman och ibland nytjar såsom
eldgaffel till att jämka om bränderna; slutligen lyfter han
upp långskjortan och stiger öfver brasan, låtande lågan
slå upp mot magen och ryggen. Däraf känner han sig
lifvad och uppfriskad från sin trötthet, samt beger sig åter
ut för att hämta mera bränsle, tillräckligt för aftonen och
följande morgonen. Emellertid har jag satt mig att
bränna kaffe samt att mala eller rättare gnugga det med
en tjock stör i en krukmakareburk, ty på detta sätt pre-
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pareras den kostehga Mokkabönan vanligast i dessa trakter.
Vanligen har jag kaffet färdigt, då mitt följe hämtar den
sista bördan ved. En god kopp kaffe är den kostligaste
dryck i öknen, ehuru det är svart och här oftast inta-
ges utan socker. Sedan kaffet är förtärdt, börjar man
tänka på kvällsvarden. Förut på mina resor sysselsatte
jag mig aldrig med någon kokning, utan lämnade detta
bestyr åt mitt följe; men under denna färd har jag hvarje
afton kokat en panna ris med peppar och lök samt afredt
med litet mjöl. Denna anrättning, midt emellan välling
och gröt, öfvergjuten med smör, har under hela denna
resa utgjort min kvällsvard utan ombyte. Mina måltider
intager jag aldrig ensam, utan alltid i sällskap med mina
följeslagar, och glömmer icke att åt alla närvarande ropa
bismillah (i Allahs namn!); sådan är nämligen beduinens
sed, hvarför jag hos dem skaffade mig stort beröm för
detta mitt uppförande. De kallade mig arab och beduin *)
samt åtskilde mig strängt från stadsboarna, hvilka de
hata. Snart ha vi med näfvarna gröpt vår risgröt till slut
och medan jag gnuggar mina händer torra, fattar bedui-
nen vår lilla kastrull och slickar den ren i ordets egent-
liga bemärkelse. Under alt detta måste beduinen hålla
ögonen på sitt ök, där det spatserar emellan buskarne;
det händer nämligen ofta att kamelen stryker af och flyr
bort från sin herre. Sedan djuret gjort sitt sparsamma
aftonmål, knäfälles det på den plats dess herre utsett,
vanligen nära invid hans sida, och dess smalben bindas
ihop med dess lårben medels ett rep, för att sålunda
hindras ifrån att om natten stiga upp och spatsera bort.
Alla viktiga göromål äro nu slutade, hvarför sällskapet
sätter sig till kaffet för att med glam fördrifva aftonen,

Beduinen och orientalen i allmänhet sofver mindre än vi,
ty vanligtvis går man icke till sängs före midnatten, hvarken

*) Sina resor i Arabien företog Vallin under namn afAbdol Valin.
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i öknen eller i städerna. Samtalet rör sig mest omkring
äfventyr på resor, eller frikostiga män, huru många får
och getter de slaktat för ankomna gäster, huru många
fat ris- eller hvetegryns-gröt de satt fram för sådana.
Beduinens håg leker oupphörligt på mat, isynnerhet kött
och smör, af hvilket sistnämda skirdt han är i stånd
att dricka en half eller hel mark, Vidare talar han om
sin stams förhållande till andra stammar, men vanligen
blott med beduiner, ty få andra känna dessa förhållanden.
I allmänhet är han högst pratsam; vare sig under färden
eller hvilan är han nästan aldrig tyst, om han blott har
någon att spraka med. Befinna sig två beduiner tillsam-
mans, så spraka de oupphörligt; men med en stadsbo,
som ej rätt förstår hans språk eller öknens förhållanden,
går han ofta tyst hela dagen, svarar dock alltid om denne
öppnar samtalet. Burkhardts *) ord, att beduinen "under
en het dag håller sig tyst för att ej torka sin strupe, har
jag aldrig funnit besannade; tvärtom är hans mun oupp-
hörligt i rörelse; när samtalet afstannar begynner han
uppläsa verser eller sjunga. Af verser eger hvar och en
ett stort förråd, och deras framsägande är ganska enkelt och
rent, i mina öron vida skönare än den deklamation, hvilken
hos oss instuderas såsom konst. Åhöraren upprepar van-
ligen versens sista ord, troligen för att göra rimmet bättre
senteradt. Sångerna röra sig omkring samma ämnen
som deras samtal, nämligen plundringståg mot fiendtliga
stammar, frikostiga män o. s. v. Under glam och sång
har nu ungefär tre timmar af natten förgått, då man
småningom tillreder sin bädd.

Kort före solens uppgång stiger man vanligtvis upp
med orden: jag bekänner att ingen Gud finnes förutan
Allah, och jag bekänner att, Muhammed är hans profet.
Dessa ord upprepas för öfrigt tidt och ofta. Därefter begyn-

*) En resande i Arabien.
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ner tillredningen af kaffet och frukosten. Är tillgången
på föda ymnig, äter beduinen mycket. Om än aldrig så
mätt, vägrar en beduin aldrig att äta, hvad man sätter for
honom, men om han ingenting har, kan han ofta lefva
tre dagar och därutöfver utan all föda. Ger man honom
mycket, stryker alt med, men ger man honom litet, är
han lika nöjd. Däri liknar han sin trogna kamel, åt hvilken
Herren gifvit mera tålamod än åt något annat djur.

Mekka och Medina.
r>

s/en arabiska halfön hör till de minst bekanta delar af
jorden. Dess bild på kartan vittnar med sina stora

tomrum om luckorna i vår kunskap om islams födelse-
land. Forntidens mäktiga eröfrare ledde sina skaror förbi
denna ogästvänliga bygd, ty här stod föga att vinna och
endast sällan beträdes den i våra dagar af någon euro-
pés fot, Om de tätare bebodda trakterna och städerna
hafva vi dock, tack vare modige mäns ansträngningar, er-
hållit kunskap och sålunda hafva äfven de hemligheter,
hvilka döljas inom de heliga orterna Mekka och Medina,
blifvit afslöjade.

Uti en trång af kala klippor omsluten dal ligger det
heliga Mekka, profetens födelseort, den plåts, hvilken
hvarje troende måste hafva besökt åtminstone en gång i
sin lefnad, så framt han vill dö lugn. I dess södra del
höjer sig den stora moskén Beit-Ullåh (Guds hus), som
inrymmer den berömda kaaban. Hela tempelbyggnaden,
genom hvilken Mekkas trånga klippdal bommas igen,
bildar en långdragen fyrkant i nordost och sydväst, den
är 250 steg lång och 200 steg bred. Norra sidan bildas
af en fyrdubbel pelarrad; de andra bestå af tredubbla
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kolonnader, ofvantill förenade genom hvalf. Pelarsalens
tak uppbär en stor mängd kupoler, hvilkas antal uppgår
till 152. Längs hela raden hänga glaslampor ned, hvilka
samtliga antändas under ramadan (fastetiden). De älsta
pelarne äro huggna ur den vid Mekka vanliga stenen, do
nyare äro af marmor, granit och porfyr, för det mesta
skänker af de troende, men bland pelarna finnas äfven
antika arbeten från de förstörda grekiska och romerska
templen i Syrien och Egypten. Kaaba är en liten bygg-
nad af ungef. 35 fots höjd. Muhammedanerna tro att Abra-
ham (Ibrahim) varit den förste uppbyggaren af Kaaba
och att hans son Ismael därvid varit honom behjälplig.
På norra sidan finnes en trappa, längs hvilken man stiger
ned i hälgedomen. I byggnadens nordöstra hörn, icke
långt från dörren, finnes den berömda »svarta stenen".
Sagan berättar att den af Gud öfverlämnades åt Abraham
såsom tecken på synnerlig nåd. Det är bevisligen en li-
ten meteorsten och har sålunda värkligen kommit från
himmelen. Genom de miljoner kyssar stenen emottagit
är den alldeles afnött och glänsande. På västra sidan
om kaaba befinner sig den gyllene rännan, som upptager
det undergörande regnvattnet. Alla yttersidorna af kaaba
äro beklädda med ett omhölje af svart sidentyg, som
hvarje år på storsultanens bekostnad ersattes med ett
nytt. Den gamla beklädnaden tages bort under buller
och bång; infödda och främmande, gamla och unga slås
och brottas för att kunna få en trasa af tyget. Ja, pil-
grimerna samla till och med det dam, som lagt sig på
väggen under beklädnaden och sälja det efter sin hem-
komst som någonting heligt. En likartad handel drifves
äfven med vattnet ur den heliga brunnen Zemzem.

De många konstiga ceremonierna gör det svårt för
en otrogen, d. v. s. en icke muhammedan, att besöka Mek-
ka, men med ännu större faror är ett besök i Medina för-
bundet. Staden ligger vid den stora arabiska öknens
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rand, tätt invid en bärgskedja, som genomstryker land-
skapet från norr till söder. Den ligger likaledes i det
heliga kustlandskapet, i Hedsjas. Medina är en omsorgs-
fullt af sten uppbygd stad, men har många smala gator,

Medina.

i hvilka härbärgen öfveralt stå att hyra för de pilgrimer,
som vallfärda till profetens graf. Den förnämsta gatan
leder från Kairoporten till den stora moskén. Under det

17
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Mekka med sina 45,000 invånare kan anses som en stor
marknads- och handelsplats, förefaller Medina däremot
som en stilla och anspråkslös ort; den räknar endast
16,000 invånare. Denna stillhet står i öfverensstämmelse
med stadens karaktär, ty Medina vill anses som den he-
ligaste ort i orienten, emedan den hyser den stora moskén
med Muhammeds graf. Byggnaden, påminnande om mo-
skén Mekka, ehuru mindre, bildar en öppen fyrkant med
ett litet hus i midten. Uti moskéns ena hörn finnes Mu-
hammeds af flere dyrbara inhägnader omgifna graf. Pro-
fetens likkista är öfverdragen med siifver och tillsluten
af en tung marmorhäll, som har till inskrift: »I Guds namn
skänk honom din nåd". Rundt omkring grafvar den hänga
glaslampor, som påtändas hvarje afton och måste brinna
till morgonen. Fordom förvarades här stora skatter, men
dessa borttogos i århundradets början af en fiendtlig sekt,
de mäktiga vahabiterna, som eröfrade Medina.

Hinduerna.

j£fc/e infödda på den Västra Indiska halfön utgöras af
draviderna och hinduerna. De förre, efterkom-

mande till Indiens urinvånare äro mörka, men skilja sig
från negrerna, hvilka de mycket likna, genom sitt släta
hår. Man anser dem äfven företräda en särskild språk-
grupp. Hinduerna, som invandrade till landet under en
långt senare tid, äro ljusletta och tala språk, som här-
stamma från det gamla sanskrit. Brahmaläran äfvensom
kastväsendet äro gemensamma för alla hinduiska stam-
mar. På få ställen i världen griper religionen så in i
alla lifvets enskildheter som i Indien, men just därför är
det också förnämligast den, som gifver hindulifvet dess
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egendomliga prägel. Ehuru Brahmaläran här är urgam-
mal, är den dock icke dessa trakters ursprungliga tro,
först småningom började man tillbedja Brahma såsom den
högste guden, från hvilken alt leder sitt ursprung och
till hvilken alt vänder åter; samtidigt finna vi lärorna
om själens föruttillvara, om själavandring, och kastvä-
sende hyllade. Då Gud skapade människan — så för-
tälja de heliga skrifterna (vedas) — frambragte han brah-
minen (prästen) af sitt hufvud, xatran (krigaren) af
sin arm, vaisyan (handtvärkaren) af sin länd och su-
dran (bonden) af sina fötter, och kastväsendet bör där-
för ej uppfattas blott såsom en borgerlig inrättning, utan
betraktas såsom en af gudomen själf stiftad, oförän-
derlig gradskilnad. Af de nämda kasterna intaga de tre
första rena och två gånger födda" en högre plats än
sudran, som är bestämd att träla för dem.

Redan tidigt började reformatoriska rörelser att skaka
det indiska, samhället och från sjätte århundradet f. Kr.
gjorde Buddhaismen stora framsteg. Dess stiftare Sakya
Muni, bestred offertjänstens betydelse, fordrade tillträde
till prästämbetet för en och hvar, som kände en inre kal-
lelse utan hänsyn till kast och förklarade själens tillintetgö-
relse i den eviga döden såsom dygdens lön för det jor-
diska lifvets smärta. De förbittrade brahminerna sökte
på alt sätt tränga buddhaismen tillbaka och lyckades ge-
nom uppställandet af treenighetsdogmen och en praktfull
gudstjänst åter samla många affälliga. Af det eviga ur-
ämnet — så berättas det — framstod i tidernas morgon
den treeniga guden (Trimurti), som gifver sig tillkänna
såsom skapare (Brahma), uppehållare (Vischnu) och till—-
intetgörare (Siva). Dessa gudomligheter uppträda under
många skepnader; dessutom finnes det änglar och onda
andar i öfverflöd, ja hinduen antager tillvaran af öfver
300 miljoner gudar!

Liksom brahmaläran under tidernas lopp undergått
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väsentliga förändringar, så är äfven förhållandet med
kastväsendet. Efter brahminernas åsikt äro de andra ka-
sterna utdöda, men det finnes dock ännu icke så få, hvilka
påstå sig vara afkomlingar af de tvänne första kaster-
na. Ehuru genom engelsmännens inflytande kasttvånget
ej mer är så tryckande som förr, stå ännu de olika sam-
hällsklasserna strängt söndrade från hvarandra. Till in-
gen af kasterna höra de olyckliga parias (kastlösa),
hvilka såsom afskum och förbannade äro föremål för det
gränslösaste förakt. När parian ser en brahmin på af-
stånd, måste han genom varningsrop göra denne uppmärk-
sam på sin närvara, ty skulle brahminen vara nog olyck-
lig att komma i beröring med honom eller blifva träffad
af hans skugga, är den därigenom åstadkomna besmittel-
sen så svår, att den endast genom de allvarligaste böner
och tvagningar kan aftvås. Till och med sudran drager
i betänkande att röra vid en paria, och använder den
mera fördomsfrie europén en sådan stackars varelse i sin
tjänst, måste han lägga hans lön till honom på jorden
och ej räcka honom handen, ty i sådant fall skulle han
som en besmittad skys af det öfriga tjänstfolket. I sam-
manhang härmed påminna vi om tillvaran af de från In-
dien härstammande zigenarne (tattarena), hvilka ännu mån-
genstädes i Europa anses för fågelfrie, djupt föraktade
människor.

Af det ofvan meddelade torde det vara klart nog,
att Brahmaläran ej hör till de religioner, som förmå skapa
lycka och välsignelse bland sina bekännare. Genom kast-
väsende och själavandringklafbinder den människan både
här i lifvet och efter döden, hindrar all samhällsutveck-
ling och låter blott genom en lycklig slump den naturliga
fallenheten och begåfningen komma till sin tillbörliga rätt.
Den omspinner lifvet med en väf af religiösa ceremonier,
böner och reningar, sätter den himmelska saligheten i
tankens död samt alstrar rå sinlighet vid sidan af den
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fruktansvärdaste späkning. Den indiske fanatikern för-
söker döda köttets frestelser genom den rysligaste själf-
martering: han håller sin arm utsträkt, till dess den blif-
ver förlamad och styf, han färdas till de stora vallfarts-
orterna genom att rulla sig fram utmed marken, han lå-
ter krossa sig under gudavagnens hjul eller dränker sig
i Gangesflodens heliga vatten. En sådan mörk tro håller
ännu omkring 200 milj. människor i sina bojor!

Också konsten i Indien står nästan uteslutande i re-
ligionens tjänst och har liksom literaturen en egendomlig
fantasirik karaktär; vi påminna blott om segerpelarena,
de kupolformiga vårdarna öfver heliga mäns stoft samt de
storartade i klipporna urhålkade templen, t. ex. de vid
Ellora nordost om Bombay. Under nyare tider har man
uppfört talrika fristående tempel (pagoder) med rikt utsi-
rade torn och pelargångar.

Med undantag af staterna i Himalaya, nämligen Ni-
pal och Butan, står för öfrigt så godt som hela Västra
Indiska halfön, Kaschmir inberäknadt, under engelsk öf-
verhöghet och styres af en vice konung. De franska be-
sittningarna Pondichery och Carical hafva jämförelsevis
ringa betydelse och till och med de portugisiska Goa och
Diu äro i våra dagar mycket obetydliga. Alt det öfriga
är således britisk besittning; hufvuddelen bestående af
omedelbara provinser och ett mindre område, bebodt af
ungef. 48 milj. människor, medelbart styrdt af inhemska
furstar, men stående under engelsk öfverhöghet.

Kasta vi slutligen en blick på näringarna så visar
det sig att åkerbruket nu såsom fordom är landets vikti-
gaste förvärfskälla; företrädesvis odlas ris och hvete, bom-
ull, opium och indigo samt kaffe och té. Industrin har
under senare tider gått märkbart tillbaka på grund af den
starka införseln af engelska varor, företrädesvis bomulls-
tyg (!). Däremot har handeln nått en utomordentlig ut-
sträckning, sedan genom briternas försorg talrika lands-
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vägar och järnbanor blifvit anlagda. Varuomsättningen är
stor både på de inhemska marknaderna och i hamnstä-
derna, hvilka besökas af hundradetal europeiska skepp.

Tibet.

mjjLämnet Tibet är ej kändt af det folk, som bebor det-
samma. Tibetanerna kalla landet Bodjul och kine-

serna Tse-tsang eller Si-fan.
Det egentliga höglandet reser sig i form af ett vid-

sträkt cirkelsegment öfver de kringliggande låglanden.
Naturen har här danat en jättefästning. Den vida slätten
företer ett dystert och sorgset utseende; höjdförhållandena
och klimatet hafva tvungit vegetationen inom trånga grän-
ser. Där finnas hvarken trän eller odlade fält, hvarken
blommor eller frukter, det är till och med lätt att räkna
de gröna fläckarna inne i de breda, med kisel och rull-
sten öfversållade fördjupningarna. Höglandet har ett full-
ständigt fastlandsklimat d. v. s. om vintern ytterligt kallt
och om sommaren ytterligt varmt. Termometern sjunker
om vintern i medeltal 25 a 30 grader under fryspunkten;
redan i november äro alla floder och sjöar täkta med is
och i april förmå solens strålar ännu ej smälta detta vin-
tertäcke.

Tibetanerna tillhöra den stora mongoliska rasen;
men i många hänseenden skilja de sig från sina bröder,
de egentliga mongolerna och kineserna. De äro liksom
alla bärgsboar storväxta och starkt bygda. Öppna och rätt-
framma i ord och handling, i alt som icke sammanhän-
ger med religionen, draga de alltid det kortare strået i
umgänge med de bedrägliga kineserna. Männen älska
gymnastiska öfningar och fruktas som tappra krigare af
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sina grannar. Såsom lastdragare visa tibetanerna en för-
vånansvärd uthållighet.

Ett tibetanskt hus är uppfördt af bruten sten utan
något som hälst bindemedel, och fönsteröppningarna, som
endast stängas med bräder, ligga sparsamt och oregel-
bundet fördelade öfver hela ytan äf de ofta mycket höga
väggarna. Rummen äro mörka och smutsiga. I det so-
tiga taket finnes en fyrkantig öppning till genomgång för
röken; eldstaden finnes i en fördjupning i marken. Sto-
lar och bänkar äro kända endast genom hörsägen. En
skröplig träställning, som uppbär några ohyflade bräder,
utgör de mera välmåendes säng, de fattiga sofva på bara
marken.

Befolkningens förnämsta näringsmedel kallas i hela
landet dsamba. För tillagningen af denna rätt kokas
först en stor mängd teaffall flere timmar i en kittel; detta
hälles i ett i beredskap hållet smörfat, innehållande där-
jämte något salt. Till denna blandning, fördelad i små
träskålar, sättes rostadt kornkli, hvaraf med händerna
rullas runda bållar, hvilka omedelbart förtäras med stor
smak. Träskålen rengöres enligt bruket med tungan och
bäres omsorgsfullt likt en relik på bara bröstet. Dess-
utom förtära tibetanerna med förkärlek rökt kött af sina
husdjur: jack (ett slags hornboskap), får, svin och höns.
Rökning af opium är en omtykt njutning.

Liksom tibetanerna hafva en egen skrift, så hafva
de äfven en egen tideräkning, oaktadt deras astronomiska
kunskaper äro hämtade dels från indierna, dels från ki-
neserna. Deras skrift bildades samtidigt som buddhais-
men i 17:de århundradet infördes från Indien till Tibet.
F. n. är det sistnämda landet den egentliga hufvud-
orten för Buddhas anhängare. Prästkasten är här den
herskande, ja hela landet står under dess främste mäns
de tvänne påfvarnes öfvervälde. De benämnas Dalai-Lama,
»all majestäts ädelsten" och Teschu-Lama »all lärdoms
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ädelsten". En tredje buddhaistisk påfve Tharanat-Lama,
som residerar i Urga i Mongoliet, står i rang långt under
sina tibetanska ämbetsbröder.

När en af desse heliga män dör, betyder det endast
en formförändring, ty den aflidnas själ flyttar genast in
i ett nyfödt barns kropp. Lamaerna, så benämnas alla
präster, förstå alltid att finna just rätta barnet, och det
är märkvärdigt: alltid bland föräldrar utan inflytande.
Men på detta sätt förebygges den möjligheten, att sönerna
af ansedda och rika familjer få öfvertaga makten. När
den unge Dalai-Lama påträffas, slå träna och blommorna
i närheten af hans hydda ut och från klipporna framfly-
ter mjölk och honing! Barnet uppfostras från spädaste år
så, att han under hela lifvet fortfar att vara ett strängt
öfvervakadt barn. Prästerna finna det i sitt intresse, ty
det är prästkasten i sin helhet, som styr landet. Dalai-
Lama är blott ett medel i dess hand. Regentens välsig-
nelser, som de troende när och fjärran hasta att köpa, är
en af statens förnämsta inkomstkällor.

Utom de två nämda kyrkliga storheterna finnas i Ti-
bet och Mongoliet ytterligare 103 »odödliga", förestån-
darne för de förnämsta klostren. Deras eviga tillvara
grundar sig likaledes på själens växlande uppehåll i skilda
människokroppar. Klostren äro spridda öfver hela landet
och hvart och ett bildar för sig en af flere tusen präster
bebodd stad. I betraktande af de rikdomar, som pilgri-
merne årligen tillföra klostren, är det ej besynnerligt, att
två tredjedelar af Tibets befolkning tillhöra prästkasten.
Att upptagas till lama erbjuder ej häller stora svårighe-
ter. Fadern rakar sin sons hufvud, köper honom en brun,
grof kåpa, hänger ett radband af små kulor kring hans
hals och sänder honom i lära hos en äldre präst. Efter
några månader är han lama. Sådana människor äro in-
skränkta hufvuden, som under trycket af en oförstådd
lära trifvas i landet likt ogräs och under skyddet af sin
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dräkt bedraga och utplundra folket såsom trollkarlar
och spåmän. — Ingen präst, ingen tibetan försummar nå-
gonsin sin bönmaskin, hvilken han för med sig öfveralt.
En dylik maskin utgöres af en rund låda af bleck, i hvil-
ken finnes några på pergament skrifna böner samt en vef.
Ju häftigare denna sättes i rörelse desto ifrigare böner
uppstiga till himmelen. Praktiskt och rikt folk hafva an-
förtrott bönmaskinerna åt rinnande vattens outtröttliga
kraft d. v. s. inrättat bönkvarnar!

Det inflytande, som prästerskapet utöfvar på landet
och dess afsöndrade ställning, är utomordentligt stort. In-
gen tibetansk bonde kan kalla den grund, hvarpå hans
hus står eller den jord han odlar för sin egen. Jorden
är endast ett lån af prästerskapet, som kan jaga bort ho-
nom därifrån, så snart han ådrager sig dess misshag. I
prästernas makt och obegränsade myndighet öfver folket
får man söka grunden till de hittils oöfverstigliga skran-
kor, som spärra landet på alla sidor. Lamaerna veta, att om
en europé kommer in, följa snart andra i spåren. Därför
tillätes ingen västerlänning beträda landet och än mindre
besöka hufvudstaden, Lhasa.

Kejsaren i Kina säges vara landets öfverherre, men
är det blott till namnet; den kinesiska regeringens be-
fallningar efterlefvas ej i Tibet. I Kina anser man skyl-
digheten att som sändebud uppehålla sig i Lhasa vara
jämbördig med en förvisning.

Hufvudstaden Lhasa, »andarnes hem", är belägen på
11,000 fots höjd i en liten fruktbar dal. Husen äro bygda
af sten, tegel och lera och tämligen regelbundet gruppe-
rade. I förstäderna finnas lummiga trägårdar inhägnade
med oxhorn. Invånarne i staden uppges vara 80,000. —

Ett par verst utanför är Dalai-Lamas palats Potola beläget
på ett bärg. Tempel följer efter tempel ända från bär-
gets fot upp till dess topp, hvarest den jordiska gudo-
mens förgylda palats reser sig.
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Kineserna.

jX\ör fyra tusen år sedan, då ingen bildning ännu nått
Europa, bestod uti Kina ett ordnadt kultursamhälle,

som genomgått de utvecklingsskeden, hvilka långt senare
förestodo världens öfriga civiliserade, nationer. Medvetna
om detta försprång af årtusenden, se kineserna fortfarande
med föraktfullt medlidande ned på »Västerns barbarer"
och om man blott dömde efter folkets yttre uppträdande,
vore man värkligen frestad att tillerkänna dem denna
högsta bildningsrang, som de så stolt fordra att få intaga.
Ingenstädes är umgängesskicket artigare och hjärtligare
än i Kina, ingenstädes låter folket lättare leda sig genom
en vädjan till dess mänskliga värdighet. Kineserna äro
af naturen slutne, men uppmärksamma och välvilliga, och
européer hafva genomrest rikets folkrikaste provinser,
utan att de någonsin kunnat beklaga sig öfver den minsta
ohöflighet. Men det är framför alt i skolorna den kine-
siska karaktären framträder till sin fördel; här visa sig
eleverna sådana de skola förblifva hela sitt lif: läraktiga,
outtröttliga, raska och redan medvetna om sin värdighet
af bildade män.

Brist på själfständig beslutsamhet är det fel, som
ställer kinesen under européen. I sin kamp med lifvet
räknar han mindre på djärf framgång, än på ett ihärdigt
passift motstånd; faror locka honom icke och i sina ord-
språk och sånger prisar han ej krigarens bragder, utan
arbetets ära och fredens välsignelser *).

Inom det kinesiska samhället är, som bekant, kret-
sen af anhöriga mycket nära förenad. Statsskicket inom

*) Den kinesiske skalden saknar ett personligt ideal, det är som
om han alltid talade i en familjs eller ett folks namn.
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„De hundra familjerna" hvilar, enligt Confucii lära, ute-
slutande på förhållandet mellan föräldrar och barn; å ena
sidan oinskränkt makt, å den andra offervillig lydnad,
befäst och hälgad af traditioner och lagar. Dessa band
äro så starka att man ofta, i af nöd och fattigdom hem-
sökta trakter, sett ynglingar erbjuda sig att lida dödsstraf-
fet i stället för någon rik brottsling. Han vinner sålunda
för sin familj ett par tusental mark, och som rättvisan är
tillfredsstäld blott ett hufvud faller, dör han för bödelns
hand, välsignad af sina föräldrar och lycklig öfver att
hafva fyllt sin sonliga plikt.

Altsedan den kinesiska familjens stiftande fastställa
lagar och bruk kvinnans djupa underlägsenhet under
mannen. »Kvinnan bör vara blott en skugga och ett tro-
get eko", och om hon råkar misshaga sin man, står det
honom fritt att sälja henne eller jaga henne bort. Ett
tecken på den ringa tanken om kvinnans värde i Kina, är
den förkrympning af fötterna, som miljoner flickor få
underkasta sig. Vid fem eller sex års ålder inlindas fo-
ten i bindlar för att hindra musklernas utveckling, ty en
kinesiskas sko får på inga vilkor vara längre än 7 V 2 cen-
timeter, om hon skall kunna räkna på inträde i samhäl-
lets bästa kretsar. En naturlig gång blir följaktligen
omöjlig för henne, och hon måste röra sig framåt med
små, vacklande steg, samt balansera med armarna för att
behålla jämvikten. Det är denna gång de kinesiska poe-
terne likna vid pilträets vajande, då det röres af västan-
vinden!

»Etiketten är alla dygders källa", säger man i Kina,
och ingen lärdom anses fullständig i »det himmelska ri-
ket", om icke därmed är förenad kunskapen om alla re-
ligiösa och världsliga ceremonier. En väluppfostrad kines
afväger på förhand hufvudets böjningar, stegens längd,
ögonlockens sänkning och röstens klang. Men de talrika
revolutioner, som skakat det kinesiska riket, visa att un-



268

der detta sirliga formväsende döljer sig ett vaket intresse
för lifvets kraf. Ett mäktigt inflytande utöfvas i Kina af
de s. k. houi eller hemliga sällskap, hvilka räkna sina
medlemmar bland alla samhällsklasser. T. o. m. tig-
garene hafva bildat föreningar med särskilda stadgar,
högtidsdagar och fester. År 1848, vid tidpunkten för de
stora europeiska omstörtningarna, började i Kina ett upp-
ror, som, från att hafva varit en enkel religionstvist, snart
utvecklade sig till ett allmänt krig, där nya läror och gamla
företrädesrättigheter våldsamt drabbade samman. Sedan
freden återstälts, fortlefva ännu de politiska föreningarna
för att värka för Kinas sociala pånyttfödelse. Den gamla
satsen, att Kinas förtidiga utveckling har förbrukat dess
kraft, har visat sig vara en orättvis beskyllning.

Sedan tusentals år odla kineserne sin fruktbara jord,
utan att dess ymniga afkastning förminskats. För när-
varande tjäna dess produkter icke blott till uppehälle åt
de hundratal miljoner människor, som bebo det himmel-
ska riket, utan de underhålla därjämte en betydande ut-
rikes-handel. Den kinesiske jordbrukaren undersöker icke
kemiskt åkerfälten och utsädet såsom den europeiska
agronomen, han känner icke till de utmärkta engelska
jordbruksredskapen, men en lång erfarenhet har visat ho-
nom jordmånens egenskaper, och han ersätter bristen på
dugliga värktyg genom en otroligt högt uppdrifven skick-
lighet. Risodlingen intager en så framstående plats i det
kinesiska riket, att åttonde delen af all upparbetad mark
utgöres af risfält. Den olika beskaffade jordmånen gif-
ver näring åt skilda risarter och inbyggarne odla till och
med uppe på klippsluttningarna ett slags bärgsris, som
vattnas blott af det rikliga regnet. Norr om Hoang-ho
äro hvete och hirs de allmännast förekommande sädessla-
gen och hvarje familj underhåller, rundt omkring bygg-
naden, en trägård med utsökta frukter och köksväxter.
Men denna Kinas allmänna fruktbarhet har ernåtts blott
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med uppoffring af landets skogar. I det öfverbefolkade
riket skulle de vilda träslagen upptaga altför stort ut-
rymme och de hafva därför så fullkomligt utträngts af
odlade växter, att kineserne till och med äro tvungna att
från Nord-Amerika införa virke för tillvärkningen af lik-
kistor. Bränslet består uteslutande af tort gräs, halm el-
ler trärötter, som användas med otrolig sparsamhet och
vintertid söker man icke skydda sig mot kölden genom
att uppgöra eld, utan blott genom att begagna två eller
tre tjocka pälsjackor ofvanpå de öfriga kläderna.

Ängar äro i Kina lika sällsynta som skogar. Mar-
ken har altför mycket värde, för att människan skulle
betjäna sig däraf genom att uppföda slaktdjur, då sam-
ma jordsträcka, som gifver näring åt en miljon nötkrea-
tur, kan alstra säd nog för tolf miljoner människor. Se-
dan långt tillbaka i tiden hafva »de hundra familjerna"
vetat draga nytta af hästen och oxen såsom husdjur. En-
ligt sägnen skulle en kejsare, Fo-hi, redan för 53 århun-
draden sedan tamt »de sex djuren", som främst tjäna män-
niskan: hästen, oxen, svinet, hunden, fåret och hönan.
Ankorna, som simma omkring på floder och dammar i
flockar uppgående till 3 eller 4 tusen, utgöra en viktig
handelsartikel; man prässar dem mellan två bräden såsom
en växt i ett herbarium och sänder dem på detta sätt
ända till rikets aflägsnaste provinser. Gräshoppor, silkes-
maskar och ormar ingå i de fattiges föda, under det olika
slags stråldjur och ätbara svalbon framsättas, som läk-
kerheter på den rikes bord.

Ingen klass vördas af »de hundra familjernas" folk
högre än jordbrukarne, och kejsaren själf måste fordom
hvarje år plöja och beså trenne fåror, för att sedan er-
bjuda himmelen skörden, som ett offer på hela folkets väg-
nar. Men om ock kejsaren sålunda stundom får företrä-
da hela den åkerbrukande befolkningen, så besitter lik-
väl bonden själf med full eganderätt det fält han odlar
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och lämnar det i arf åt sina efterkommande. Kronans
egendomar ligga nästan alla utom det egentliga Kinas
gränser i Mongoliet och Mandschuriet, den nuvarande re-
gent-familjens hemland.

Marco Polo *) och andra forskningsresande under för-
gångna tider; framhålla med beundran kinesernes tyger,
metallarbeten och öfriga utsökta handtvärksalster i jäm-
förelse med arbeten, som då utfördes i Europa. Numera
är det blott i några enskilda industrigrenar, som det
himmelska rikets söner icke blifvit upphunna eller förbi-
gångna af »Västerns barbarer". — Landet eger stora rikdo-
mar i salt, stenkol och metaller och fastän grufarbetet
ännu står på en låg stånd-punkt, intager Kina redan den
sjätte platsen bland de land, som frambringa stenkol. I
Mandschuriet och mångenstädes i Kina bearbetas koppar-
och järngrufvorna enligt europeisk metod, och afkastnin-
gen har därigenom mångdubblats. Kineserna äro värk-
lige mästare i legering (blandande) af olika metaller:
koppar, tenn, bly, zink, arsenik, siifver och guld, som de
sammansmälta efter behof. Främst bland de industripro-
dukter, på hvilka »den yttersta, Östern" fortfarande har
monopol, stå de lackerade arbetena. Deras värde härrör
icke blott af den utmärkta fernissan och befolkningens
skicklighet, det är äfven en följd af, att arbetsfördelnin-
gen i Kina icke tillämpas så strängt som i Europa, utan
hvarje föremål är en ende arbetares värk, som han till
alla dess delar utfört. — Sedan slutet af det sjätte sek-
let omtalas i de österländska skrifterna boktryckeri-kon-
sten såsom allmänt känd, men det stora antalet språk-
tecken gör det svårt för kineserna att begagna sig af rör-
liga typer, vid tryckningen af annat än tidningar och
mindre skrifter där samma tecken ofta förekomma.

*) Venetianaren Marco Polo t 1324 känd för sina resor i östra

Asien.
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Då det »himmelska rikets" alstringsförmåga så godt
som fullständigt motsvarat landets behof, har handeln
med utlandet länge förmedlats blott af några få skepp.
Det var ingen grundsats hos nationen att afstänga sig
från beröringen med andra folk, men européerne: portu-
giser, spanjorer, holländare och engelsmän kommo till
Kina nästan som eröfrare, med hot på läpparna och han-
den på kanonluntan, hvarför landet för att skydda sig
mot desse »främmande barbarer", gjorde sig otillgängligt.
Handeln med opium förökade den ovilja regeringen i
Peking hyste för européerne. Är 1800 utgaf kejsaren ett
förbud mot införseln däraf, men giftet spridde sig det
oaktadt oemotståndligt. Det ost-indiska handelskompaniet
hade redan skaffat sig mäktige bundsförvandter i miljoner
rökare, och sedan den engelska regeringen i Hindostan
öfvertagit handeln med Kina, har importen af opium tio-
dubblats. Det är ej utan skäl kineserne beskylt »de röd-
håriga barbarerne" att ockra på infödingarnas svaghet för
att förnedra och förgifta dem.

Trots hårdnackadt motstånd, har det himmelska ri-
ket småningom tvungits att öppna flere af sina hamnar
för främmande fartyg och f. n. äro 19 sjöstäder upplåtna
för européer, jämte det jordlotter afståtts åt barbarerne
för uppförandet af bostäder och varumagasin. På södra
och sydvästra gränsen mot det inre Asien hafva de svår-
tillgängliga vägarna tilsvidare omöjliggjort inrättandet af
en internationell (mellanfolklig) handelsplats, under det
Ryssland i nordväst har konsulater i de dschungariska
och mongoliska städerna. Likaså har Ryssland, utan
krigsförklaring, lyckats tilltvinga sig Amurflodens vänstra
strand och Mandschuriets kust ända till Korea.

Engelsmännen, som förmedla 3A af Kinas handel
med utlandet, utöfva obetingadt det största inflytandet på
rikets sjöfart. Det andra rummet intogo fordom ameri-
kanarne, men de fördelar desse, i täflan med större och
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bättre utrustade handelsflottor, småningom förlorat, hafva
de förslagne kinesiske köpmännen klokt förstått tillegna
sig, så att rörelsen å flere hamnar, nu uteslutande går un-
der kinesisk flagg.

Teet är jämte silket den viktigaste handelsvara, hvar-
med Kina förser Västerns folk och Nya världen. År 1878
utskeppades 114,800,000 kilogr. te, motsvarande ett värde
af omkring 234,000,000 mark, och dock förbrukas årligen
en ännu större mängd inom själfva riket. Bland den
lägre befolkningen får teet ersättas af pilblad, som utbre-
das i solskenet för att undergå en lätt jäsningsprocess,
samt därefter torkas såsom tebladen. Denna industri har
t. o. m. i vissa trakter fått en större betydelse genom att
pillöf ofta inblandas i det te, som är afsedt för Europas
behof.

Tack vare ångfartygen, har beröringen mellan de
kinesiska kuststäderna betydligt ökats, men vägarna och
kanalerna i det inre landet äro sämre nu än för fyra el-
ler femhundra år sedan, då de 21 präktiga »kejserliga vä-
garna", vittnade om Kinas framskridna civilisation under
medeltiden. Regeringen i Peking motsätter sig fortfa-
rande inrättandet af järnvägar uti det himmelska riket.
Som skäl för sin ovilja mot de engelske ingeniörernes
planer gifva mandarinerna, att miljoner bärare och rod-
dare, som nu förmedla varutransporten, genom barbarer-
nes olycksbringande uppfinning, blefve arbetslöse. Den
värkliga orsaken är, att byggandet af järnvägar betydligt
skulle öka främlingarnas inflytande i Kina och gifva dem
fotfäste äfven i det inre landet. Emellertid blifva förde-
larna af ett järnvägsnät i »den yttersta Östern" år för år
alt mera påtagliga, och landets försvar kan t. o. m.
omöjliggöras, om det ej blir möjligt att hastigt samla mi-
litärstyrkan på den punkt, där den bäst behöfves.

Främlingarna äro få i Kina. Om man äfven in-
beräknar missionärer och resande, uppgår deras antal
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blott till 5000, och likväl har handel, industri, seder och
tänkesätt rönt inflytande af dem i mycket högre grad än
kineserne själfve ana. I hamnstäderna hafva de gifvit
upphof åt ett nytt språk »pidgeon-english", till stor del
bildadt af portugisiska ordstammar och äfven begagnadt
af infödingarne. Stolta öfver sin uråldriga civilisation,
äro kineserne ingalunda frestade att efterhärma de en-
gelska bruken. »Vi spöka icke ut oss med underliga eu-
ropeiska dräkter, såsom japaneserne, för att likna de röd-
hårige barbarerne", säga de visserligen, men de upp-
skatta fullkomligt de fördelar de kunna draga af västerns
uppfinningar och inrättningar. Med undantag af manda-
rinerna, som hafva privilegier att bevara, och därför på
alt sätt söka bibehålla den gällande ordningen, inser mas-
san af folket klart, alt hvad den kan vinna genom känne-
dom om utlänningarnes konst och industri. Europeiska
skolor hafva öppnats i kuststäderna och tusentals veten-
skapligaarbeten hafvaredan blifvit öfversatta till kinesiska.

Med afseende på storleken är kinesernes utvandring
till främmande länder ett mycket mera beaktansvärdt förhål-
lande, än främlingarnes invandring till Kina. Utanför den
»kinesiska muren", i Mongoliet och Mandschuriet, finnas
stora kinesiska kolonier, med åtminstone 13 miljoner in-
vånare och antalet kineser, spridda kring världens öfriga
delar, uppgår till öfver 3 miljoner. Den kinesiska emi-
grationen erhåller en egendomlig karaktär genom att den
nästan uteslutande består af män. Kvinnorna lämna
aldrig frivilligt sitt fädernesland, och fastän sålunda full-
ständiga kinesiska kolonier blott undantagsvis kunna grun-
das i utlandet, utgöra det himmelska rikets söner icke
desto mindre, tack vare sin outtröttliga arbetsamhet, en
viktig del af befolkningen, hvar de än må slå sig ned.
Uti den engelska kolonin i Singapor, äro kineserne er-
kändt oumbärliga för handeln och industrin. I Queens-
land, Nya Syd-Wales, och Ost-Australien däremot sö-

18
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ker befolkningen på alt sätt befria sig från dessa, altför
arbetsamma, nyktra och sparsamma, medtäflare. Den ki-
nesiska regeringen har nödgats ingå ett fördrag med För-
enta Staterna, som begränsar kines, undersåtars rätt att
nedsätta sig på amerikanskt område, och styrelserna på
Filippinerna och de holländska öarna sätta äfven hinder
i vägen för den kinesiska invandringen. Men öfverskot-
tet af befolkningen i Kina söker sig oemotståndligt nya
uppehållsorter, och numera kan emigrationen häjdas hvar-
ken af skatter eller yrkesförbud.

»Himmelens son", själfherskaren öfver dessa ofant-
liga människomassor, fordrar och åtnjuter såväl inom,
som utom det himmelska rikets gränser, en underdånig
dyrkan af sina trogna barn. »Darren och lyden!" så slu-
tar kejsaren af Kina sina upprop till sitt folk, och den
sonliga vördnaden för nationens »fader och moder" bju-
der undersåtarne att blindt följa herskarens minsta vink.
Äfven kejsaren måste dock böja sig under Confucii före-
skrifter, och lagen har t. o. m. stält vid hans sida tvänne
censorer, hvilka dock, förrän de börja sina andragan-
den, som en nåd begära att blifva halshuggna, ifall de-
ras ord hade den olyckan att misshaga monarken. Till
rikets högsta värdigheter kan man stiga blott genom af-
läggandet af en sene examina, hvilka berättiga till olika
hedersgrader. De högsta ämbetsmännen, mandarinerna,
äro indelade i 9 klasser och skiljas från hvarandra genom
färgen på knapparna i deras spetsiga officiella hufvudbo-
nader. Det är såsom utöfvare af rättskipningen manda-
rinerna äro mest fruktade, ty den kinesiska strafflagen är
kortfattad, klar och logisk, men omutligt sträng och grym.
Inom sitt område eger mandarinen obegränsad makt. Men
det händer likväl, då befolkningens långmodighet sättes på
altför svåra prof, att invånarne sammansluta sig mot
sin öfverhet, och denna måste då, så godt först som sist,
böja sig under folkets vilja. Mandarinerna hafva ingen
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militärmakt för att upprätthålla sina rättigheter, ty den
kinesiska armén är jämförelsevis fåtalig och krigaryrket
står i öppen strid både med nationens grundsatser och bö-
jelser. »Af godt järn gör man icke spikar och af en
duglig karl icke en soldat", säger ett sant ordspråk, och
det är ju äfven genom fredliga idrotter Kina nått den ut-
vecklingshöjd, det nu, sedan årtusenden, intager.

Korea (Tchaosien)

lELalfön Korea, som från kontinenten skjuter fram mel-
lan det Japanska och Gula hafvet, har äfven mot

fastlandet en bestämd, naturlig gräns. Likasom Italien,
hvarmed man, såväl beträffande landets utsträckning, som
dess allmänna skapnad, kan jämföra den asiatiska half-
ön, afskiljes Korea från fasta landet af en alpkedja, Tai-
pei-chan eller »det stora hvita bärget", och genomstrykes
därjämte af en bärgskam från norr till söder. Den enda
lätt farbara väg, hvarigenom det inre Korea står i direkt
samband med kontinenten, befinner sig i nordväst invid
kinesiska gränsen, men här hafva de båda grannrikena
själfmant hindrat all samfärdsel, genom att afskilja ett
bredt neutralt område, hvars odling och bebyggande vid
lifsstraff är förbjudet. Emellertid tyckes det som om det
14,000 kv. kilometer vida bältet numera började eröfras af
kulturen. Nybyggare från Kina och Korea hafva redan
grundlagt några byar på det förbjudna området, och på
den senast utgifna kinesiska kartan, upptagas stränderna
af floden Yalon-kiang såsom bebodda.

Det är icke ovanligt att länder ytterst i öster bland
främlingar äro bekanta under namn, som aldrig användas
af infödingarne själfva. Så betecknade »Korea" ursprung-
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ligen blott ett af halföns många småriken, och vid slutet
af fjortonde seklet, då landet trädde under kejsarens af
Kina öfverhöghet, antogs för hela området officielt benäm-
ningen Tchaosien, d. v. s. morgonljusning, med anledning
af landets läge öster om det himmelska riket.

Ända in på 1600-talet ansågo de europeiska geogra-
ferne Korea vara en ö och först i nutiden hafvä engelska,
franska, amerikanska, ryska och japanska sjömän tagit
reda på enskildheterna af halföns kustbildning. Känne-
domen om det inre landet har åter främst vunnits genom
de kristne missionärer, hvilka sedan 1835 sökt sprida sin
lära på Korea. Det är med ledning af deras uppgifter man
kan beräkna att Tchaosiens ytinnehåll antagligen uppgår
till 237,000 kv. kilometer, d. v. s. hälften af Frankrike.

Fastän på trenne sidor omflutet af hafvet, delar halfön
Kinas och Mandschuriets kontinentala klimat, en omstän-
dighet, hvars orsak måste sökas i Gula hafvets och Pets-
chili-buktens, ringa djup. Till och med ide sydliga provin-
serna faller termometern vintertid flere grader under frys-
punkten och i mellersta Korea visar den ända till — 25 °.

Enligt missionärernes enstämmiga berättelser möter
ögat öfveralt i det inre landet bärg, än nakna och spet-
siga, än täkta af ogenomträngliga skogar. Den viktigaste
bärgskedjan utgår från Taipei-chan och bildar gränsen
mellan de mindre vattendrag, hvilka hafva sitt utlopp i
nordost och de, som i sydvästlig riktning utflyta invid
Yalon-kiang. Halföns antagligen högsta bärgstoppar resa
sig norr om hufvudkedjan och äro kända under det ge-
mensamma namnet Paiksan. Dalarna, som stå i samband
med hvarandra genom farliga hålvägar äro små och trånga
och endast invid kusten finnas obetydliga slätter. Koreas
bärg innehålla ofantliga rikdomar; guld, siifver, tenn»
koppar och isynnerhet järn finnes i öfverflöd, men stränga
förbud hafva utgifvits mot hvarje försök att draga nytta
af dessa naturens skatter, för att ej därigenom ägga grann-
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folken till fiendtligheter. I somliga trakter äro klipporna
bevuxna med täta skogar af alm, pil, björk och tall, hvil-
kas farliga snår gifva en fristad åt talrika vilda djurar-
ter. Men de dyrbara pälsvärken locka inbyggarne att
trotsa faran och hvarje vinter, då snön är tillräckligt fru-
sen för att kunna bära jägaren, men gifver vika under
vilddjurens tunga steg, bedrifves björn-, vildsvins- och
tigerjagt i stor skala.

I följd af ofullständiga uppgifter kan Koreas invåna-
reantal icke bestämdt angifvas. Med säkerhet uppskattas
det dock till 12 ä 15 miljoner, mycket ojämt fördelade på
halföns olika trakter, ty medan det nordliga bärglan-
det är så godt som öde, grundläggas i de fruktbara södra
provinserna ständigt nya byar och köpingar af idoge ris-
odlare och djärfve fiskare. Befolkningens utseende bär
icke prägeln af någon bestämd typ; vid sidan af den s. k.
mongoliska rasens utskjutande kindknotor, sneda ögon
och kopparfärgade hy, finner man här malajens ovala
ansiktsform och matta, nästan grönaktiga hudfärg. Före-
ningen af de båda raserna måste dock försiggått redan
långt tillbaka i tiden, ty språkets dialekter erbjuda endast
obetydliga olikheter. Regeringens och de bildades språk
är kinesiskan, men uttalet har på Korea blifvit så förän-
dradt, att det himmelska rikets söner icke kunna göra sig
förstådda utan tolk. I samhällsskick, bildning och seder
närmar sig Tchaosien likaledes Kina så mycket som möj-
ligt, och blott några få urgamla bruk kvarstå nu, som
skarpa kontraster mot de herskande åsikterna. Medan
uti »det stora och rena kejsardömet" hela nationen, be-
traktas som en enda stor familj, hvars alla medlemmar
kunna höja sig till statens viktigaste ämbeten, sönderfal-
ler Koreas samhälle i skarpt skilda kaster med olika fö-
reträdesrättigheter. Giftermålet åtföljes icke af långa sym-
boliska ceremonier, såsom hos kineserne; så snart brud-
gummen erlagt köpesumman, bortför han sin egendom,
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som han hädanefter kan behandla fullkomligt godtyckligt.
Hos de fattige försiggår död och begrafning med lika li-
ten högtidlighet som bröllopet, men de högre klasserna
iakttaga noggrant en mängd stränga föreskrifter. Sorgen
efter föräldrar räcker 3 år, under hvilka sonen betraktas
såsom död för den yttre världen; tre gånger om dagen må-
ste han brista ut i snyftningar, och umgängesseden tillåter
honom ej att svara på de frågor, som ställas till honom.

Konungen i Tchaosien är själfherskare öfver alla
sina undersåtar och dessa egna honom en värklig dyrkan.
En vink af monarkens hand är nog, för att en i onåd
fallen minister måste döda sig med gift. En skild målar-
skola underhålles i hufvudstaden för att lära konstnärer
afbilda herskarens heliga drag. Och dock hvilar denna
oinskränkta makt på osäker grund; konungen vågar icke
röra vid någon af de förnämes rättigheter för att icke
ägga hela klassen emot sig. Själf böjer han sig ödmjukt
under kejsarens af Kina öfverhöghet; då han afsänder en
ambassadör till Kina, knäfaller han fyra gånger och brän-
ner rökoffer.

Styrelsens residens Hanyang är mera kändt under
namnet Seoul, som helt enkelt betyder »hufvudort". Det
är en stor stad med mellan 100 och 150 tusen inv.,
belägen vid Seoul-floden och af betydande bärg skyddad
mot de kalla, nordvästliga vindarna. Af anmärknings-
värda byggnader eger Seoul blott det kungliga palatset
och sin akademi, där 500 studenter åtnjuta undervisning.
Den förra hufvudstaden Sounta, som under sextonde sek-
let förstördes af japaneserna, har under senaste tid åter-
fått betydelse såsom nederlagsort, och Tchaosiens offi-
ciella geografi upptager därjämte ännu 106 städer, be-
lägna i olika delar af landets 8 provinser.

Så godt som afstängdt från handel med utlandet,
odlas i Korea blott alster,, som kunna förbrukas inom
dess gränser. Ris, majs, tobak och bomull intaga fram-
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sta rummet bland landets produkter. Ända till 1876 mötte
all handel med grannländerna ofantliga svårigheter, men
detta år lyckades japaneserne tilltvinga sig tillträde till
hamnstaden Fousan i halföns södra del, och fyra år se-
nare öppnades äfven Gensan på Koreas nordöstra kust för
handel med samma land. Dessa förändringar vittna om
att Tchaosien nu står vid en kritisk tidpunkt i sin ut-
veckling, och angifva, att det åldriga afstängningssyste-
met småningom måste vika för kulturens inflytande ge-
nom främmande folk.

Vi tillägga att Förenta staterna numera skaffat sig
tillträde till Japan och i slutet af år 1883 lyckades det
äfven för England och Tyskland att vinna rätt till han-
del på flere kuststäder.

Japan och dess invånare.
6*

apanska riket upptager en yta af 7,300 kvadratmil och
bebos af omkr. 36 miljoner människor. Det består af

öarna: Jesso, Nippon, Sikoku och Kiusiu samt ett par tu-
sen holmar. Jordmånen är i allmänhet bärgig och många
betydande vulkaner finnas. En af de högsta är Fusi-jama
på Nippon; den besökes årligen af tusentals pilgrimer. Lan-
dets många floder hafva ett kort, men häftigt lopp. — Ja-
pans klimat är regelbundet och sundt. Detta i förening
med invånarnes flit har gjort Japan till ett af de frukt-
baraste länder i världen. Fältens bevattning öfvervakas
sorgfälligt af särskildt därför bestämda personer. De
brantaste bärgsluttningar, afdelade i terrasser och om-
sorgsfullt bevattnade, gifva rika skördar, och äfven på
de mest oländiga ställen mötes ögat af små åkerstycken
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Under februari, mars och april täckas redan fälten
af blommor, och i maj månad äro människorna flitigt
sysselsatta på åker och äng; ögat förtjuses af en leende
grönska, hvilken, antagande rikare färger i juni, förkun-
nar sommarens ankomst. Bamburöret, palmen och banan-
träet utbreda sina prydliga grenar; orangen och tusen
andra doftande växter uppfylla luften med sin vällukt.
I juli inbärgas den första skörden, och den strax därpå
inträdande regntiden bereder jorden för det andra utsä-
det. I september och oktober bilda höstblommorna en
ny vår, och den slutligen inträdande vintern bereder na-
turen en kort hvila. Många frukter uppnå en fabelaktig
storlek. Man har t. ex. ofta sett hvitbetor af 3 fots längd.
Många sydliga växter och frukter hafva genom japaneser-
nes omsorgsfulla trägårdsskötsel blifvit inhemska, så att
detta egendomliga land genom den mest fulländade konst
blifvit förvandladt till den skönaste trägård.

Liksom odlingen af te är af stor vikt för Kina, är
den äfven det i Japan. Tebladen afplockas från plantorna
tre till fyra gånger om året. Antingen torkas de i luften,
upphettas i kittlar och sammanrullas, genom hvilket för-
faringssätt man vinner det s. k. gröna teet, som har en
bäsk smak, eller underkastas bladen efter den första
upphettningen en lindrig jäsningsprocess, hvarpå de tor-
kas på kopparplåtar öfver eld; detta, det s. k. svarta teet.
beredes nästan uteslutande för utförsel. De först af-
plockade bladen lämna den bästa tesorten. Karavanteet,
som i allmänhet har rykte om sig att vara det bästa, där-
för att det icke lidit något genom en transport till sjös,
förekommer för öfrigt alldeles ej i Europa. Det ryska
teet, som går och gäller för karavante, sändes från Japan
naturligtvis sjövägen eller från Hankou öfver Schanghai
till Tiensin eller Peking och först härifrån genom Mon-
goliet och Sibirien till Europa *). Genom prässning af

*) Teet infördes hit först i 17:de århundradet af holländarne.
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teaffallet får man det s. k. tegelteet, hvilket användes som
skiljemynt i Mongoliet och Tibet.

Japans vattendrag äro fiskrika, och äfven fåglar och
däggdjur förekomma i stor mängd. Bufflar, oxar och kor
finnas, men användas endast såsom lastdjur, emedan re-
ligionen förbjuder japaneserna att förtära deras kött. De
talrika hästarne äro af liten, men kraftfull ras. Åsnor,
mulåsnor, elefanter och kameler äro obekanta. Svin äro
fåtaliga, men hundar och kattor finnas i oändlighet. I
bärgstrakterna träffar man hjortar och äfven björnar af
ansenlig storlek. Kräldjuren äro ej talrika, men insekter
förekomma i stor mängd.

Man antager att ur invånare i Japan utgjordes af de
ännu där boende ainoerna. Deras utseende skiljer dem på
det bestämdaste från Högasiens stammar. Etnografen Mul-
ler hänför dem till gruppen polarfolk (se pag. 6), till hvil-
ken han bland andra äfven räknar tschuktscher, kam-
tschadaler, eskimåer m. fl. Ännu för några årtionden
fans det spridda ainoer på Nippon, men numera är detta
lilla folkslag om 27,000 själar inskränkt till det inre af
ön Jesso. De yttre kännetecknen för en aino är den låg-
växta, vanligen 5 fot höga, kroppen, den kopparbruna fär-
gen och det yfviga tjocka håret. Men ej blott hufvudet
är omgifvet af hår, utan hela kroppen är betäkt af mer
än tums långa täta hår. Hufvudskallens bildning påmin-
ner genom hög panna, starkt utvecklad näsa och ögonens
ställning om européernas. — I andligt afseende stå aino-
erna mycket lågt; de kunna hvarken läsa eller skrifva.
Bostäderna äro usla hyddor, hopfogade af vass, halm
och björkbark. De förvärfva sitt uppehälle som daglö-
nare, fiskare eller jägare. Klädedräkten utgöres af hudar
eller plagg af basttyg. Deras födoämnen äro hjortkött,
fisk, ris, hirs och lök. Såsom egendomligheter i deras sed-
vänjor kunna nämnas tatueringenaf läpparneoch den dyrkan
de gemensamt med många nordasiatiska folk egna björnen.
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De egentliga japaneserne äro välväxta, viga och hän-
diga. Deras hudfärg är gulaktig och öfvergår stundom
till brun. Hufvudet är stort; ögonen smala och djuptlig-
gande; håret svart och näsan kort och tjock. Folket är
förståndigt, försiktigt, godmodigt och vänligt. Hvad de-
ras bildning beträffar, hafva de bland alla österländska
folk uppnått den högsta grad af förfining. Uti industri,
konst och vetenskap öfverträffa de för närvarande kine-
serna, ehuru de egentligen varit detta folks lärjungar.
I åkerbruk äro japaneserna mästare och hafva äfven
gjort stora framsteg i konsten att förarbeta metaller. De-
ras vapen äro båge, pilar, sabel och gevär. Äfven deras
målningar och teckningar visa stor konstfärdighet. Pap-
per göra de af mulbärsträns och andra träns bark; men
det är så tunt, att det kan tryckas blott på en sida.
Läsa och skrifva kan hvar och en äfven af den lägsta
folkklassen. Japaneserna äro äfven älskare af sång.

Den herskande religionen är buddhaismen. De ja-
panska templen sakna fönster; så att blott det svaga ljus,
som framtränger genom försalarna, kastar ett dystert sken
öfver raden af afgudabilder. Folket hembär sina gu-
dar fisk och ris såsom offer.

Undergifvenhet och lydnad äro utmärkande egen-
skaper hos japaneserna. Underdånighet mot föräldrar in-
präglas hos barnen redan i ungdomen. De ringare buga
sig djupt för de förnäma och lyda dem blindt. Afven
sina jämlikar hälsa de alltid med största höflighet. Van-
ligen böja de öfre delen afkroppen framåt och lägga där-
vid händerna på sina knän eller ännu längre ner, om
vördnadsbetygelsen är djupare. Alla tjänstemän, hvilka
ej kunde fullgöra herskarens uppdrag, vare sig genom
eget förvållande eller af missgynnsamma omständigheter,
voro förr pliktige att beröfva sig lifvet genom magens
uppskärande. Detta bruk är nu afskaffadt.
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Ända till senaste tid har Japan stått under tvänne
furstar, en andlig, kallad mikado, som närmast var att be-
trakta som en öfverstepräst, och en världslig, som bar nam-
net siogun (storfältherre), men hvars makt var betydligt
inskränkt af den rika länsadeln. År 1868 förskaffade
sig mikadon högsta myndigheten, tuktade länsadeln och
genomförde viktiga reformer, som afsågo att bringa lan-
det närmare europeiska kulturen; därjämte har han fri-
villigt gifvit sitt folk en författning, som redan år 1875
trädde i värkställighet.

Likasom i flere andra asiatiska länder hafva euro-
péerna först i detta århundrade lyckats vinna tillträde till
riket Japan. Portugiserna, hvilka år 1543 upptäkte det,
försökte förgäfves att sluta handelsförbindelser med in-
vånarene; det var holländarne, som i midten af vårt sekel
vunno tillträde till staden Nagasaki. Numera stå dessu-
tom Jokahama, Tokio och fyra andra hamnar öppna för
de europeiska makternas skepp.

Alla resande lämna Japan hänförda af landet och
dess invånare. Det veta japaneserna väl och lägga sig
därför vinn om att hos främlingarna bibehålla ett fördel-
aktigt intryck. Detta bemödande gör sig gällande före-
trädesvis i Jokahama (65,000 inv.), de europeiska affärs-
männens hufvudkoloni i Japan. Staden ligger vid Tokio-
viken vid en ypperlig hamn. I dess södra del hafva eu-
ropéerna sina privatbostäder och fabrik, "i den norra
åter bo japaneserna. Här finnas otaliga tehus och en
stor teater. Från Jokahama går en smalspårig järnväg
längs hafskusten till hufvudstaden Tokio, befolkadt af
825,000 inv. Midt i staden reser sig kejsarpalatset om-
gifvet af en stenmur. Här residerar den nuvarande mika-
don Mutsuhito, känd för sin ofvannämda storartade värk-
samhet i syfte att likställa sitt folk med européerna*)-

*) Att icke alla hysa högatankar om det moderna Japan, framgår af
följande ord af tyskenKreitner, som nyligen besökte landet. Han säger:
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I denna asiatiska hufvudstad finner man sålunda talrika
skolor, mtfseer, ja till och med ett universitet. Den ja-
panska hären är öfvad och beväpnad på europeiskt vis.
Genom telegrafledning och Världspostföreningen står Ja-
pan i direkt och snabb förbindelse med västerns folk.

Om vindarna.

ijjMed en vind förstår man en rörelse i luften; den är
starkare eller svagare alt efter den hastighet hvar-

med luftens*) smådelar skynda fram. I närheten af jord-
ekvatorn finnes ett smalt bälte, där störingar i luften
högst sällan förekomma; man kallar denna trakt vind-
stillans bälte. På ömse sidor om detta utbreda sig de zo-
ner, där de jämna, alltid från samma håll blåsande, pas-
sadvindarna herska. Det är på hafven man egentligen
kan iakttaga dem. Störingar i deras uppträdande fram-
kallas stundom genom mäktiga hvirfvelvindar, kallade cyk-

«Det talas vanligen så vackert om Japans framsteg i både kul-
tur och annat. För min del anser jag alt dylikt tal icke ega någon
djupare, värklig.grund. Visserligen är det sant, att hvarje ny uppfin-
ning omfattas af japaneserna med förundransvärdt intresse, men oftast
lägges den lika hastigt å sido utan att man däraf drager några förde-
lar. Utan gensägelse är japanske kejsaren — för öfrigt en utomor-
dentligt, bildad man — besjälad af de ädlaste tänkesätt om sitt rike
och sitt folk, men vid utförande af sina reformplaner kan han ej
räkna på bistånd af sina ämbetsmän, hvilka icke kunna fatta saker-
nas betydelse. — Den japanska befolkningen är ej välsignad med rikdo-
mar; hon framsläpar i värkligheten ett ganska ömkligt lif. Endast få
familjer äro så välmående att de kunna bestå sig ris; två tredjedelar
af befolkningen måste nöja sig med bohvete och fisk.»

*) Luften är en blandning af syre och kväfve.
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löner i Västindien och teifuner i Ostindien. Norr och
söder om passadvindarnas områden utbreda sig ända till
polerna de föränderliga vindarnas zoner. Här råder stor
ombytlighet i väderleken och oväder förekomma ej säl-
lan. Ju mer man närmar sig norden ökas stormarnas an-
tal. Det har blifvit uträknadt, att under 400 dagar upp-
träder ej någon storm vid ekvatorn, hvaremot inom sam-
ma tid 13 stormar rasa mellan 10° och 20° och 160 mel-
lan 50° och 60°.

Vindarna uppkomma på följande sätt. Luften, söm
har (mätbar) tyngd, utöfvar följaktligen ett tryck, men
detta är ej lika stort öfver alt. Där trycket är ringa, är
luften förtunnad, altså måste hit tillströmma luft från de
ställen, där det finnes mera för att jämvikten skall åter-
ställas. Orsaken att denna ånyo lätt rubbas beror främst
af solens invärkan. Då solstrålarna starkt uppvärma ekva-
torialtrakterna, stiger den varma, lätta luften uppåt och
ersattes genom svalare från norr och söder; sålunda upp-,
stå passadvindarna. Hvad som betingar deras riktning,
hafva vi förut angifvit (sid. 2). Det finnes sålunda orter^
där lufttrycket är lägre och andra där det är högre än
öfver de närmaste omgifningarna. De förra benämnas
centra eller medelpunkter för barometer-minima*) och
de senare centra för barometer-maxima.

»Under det en ort beherskas af ett barometer-mini-
mum, äro vindarna omväxlande till riktning och styrka,
ej sällan öfvergående till storm, himlahvalfvet är meren-
dels molnbetäkt och nederbörden riklig. Det låga luft-
trycket byter emellertid plats; man kan säga, att det stän-

*) Såsom kändt är barometern ett instrument, som brukas vid
uppmätning af lufttrycket. Dess användbarhet beror därpå, att luf-
ten sättes i tillfälle att komma i beröring med en kvicksilfverpelare,
hvars motsatta ände befinner sig i lufttomt rum och sålunda ej är ut-
satt för tryck. Luftens olika tyngd bestämmer kvicksilfrets höjd, som
vanligen angifves i millimeter.
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digt befinner sig på vandring och detta är orsaken till de
inträffande förändringarna af vindens riktning och styr-
ka, som äro utmärkande för vårt skenbart regellösa och
nyckfulla klimat. De många barometer-minima, som träffa
vårt land, komma alla nästan utan undantag ifrån något
väderstreck emellan sydväst och nordväst och röra sig
emot något väderstreck emellan nordost och sydost; ba-
norna äro alltid mer eller mindre krokliniga. Att flere
dylika korsas inom Finland är en gynnsam omständighet
för vårt klimat. Den bidrager nämligen att tillföra oss
Atlantiska hafvets ljumma luft och förorsakar sålunda,
att Finland bland alla länder på jorden, näst den för
åkerbruk föga tillgängliga kuststräckan i Norge, har i
förhållande till sin latitud det mildaste klimat. Medel-
hastigheten för barometer-minima i Finland är för året
47 mil under dygnet, sommartid röra de sig långsammare
och vintertid snabbare. — Området för ett barometer-
maximum utmärker sig däremot genom klart väder med
svaga vindar ellerj vindstilla, genom kalla dagar om vin-
tern och heta om sommarn". (N. K. Nordenskiöld).

Efter denna kortfattade allmänna öfverblick af vin-
darna såsom de vanligen uppträda på jorden, vilja vi
egna några ord åt vissa säregna bland dem. Genom om-
sättningen af varm och kall luft uppkomma landvind och
hafsvind. Då solen en sommardag belyst en hafskust har
denna upptagit mycket värme; vi kunna pröfva det med
handen, bärget och sanden äro så upphettade att de brän-
na. Luften harä däremot ej i lika hög grad kunnat upp-
taga värmen, det iakttages om vi t. ex. träda i skuggan.
Den varma jorden uppvärmer i sin tur det öfverliggande
luftlagret, detta utvidgar sig genom värmen, blir lättare
och höjer sig uppåt. Frisk luft strömmar i stället till
från hafvet, d. v. s. sjövind blåser upp. På kvällen och
natten blir förhållandet motsatt, hafsvinden dör ut och
ersattes genom en landvind, hos oss kallad »morgonnor-
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dan", som uppstår därigenom att luften öfver den lätt af-
kylda marken såsom kallare söker sig väg fram öfver
det ännu sedan dagen varma vattnet. En följd af detta
förhållande är att det blåser hafsvind i de tempererade zo-
nerna under sommaren och landvind under vintern. Tyd-
ligast kan man dock iakttaga detta vid Indiska hafvet,
där i stället för den regelbundna passadvinden råda half-
årsvindar: nordostmonsunen och sydvästmonsunen.

En ofta omtalad vind är Samum, som uppträder i
Sahara. Turkarne kalla den Samiel, giftvinden, och egyp-
terna Chamsin, hvilket ord i koptiska språket betyder 50.
Orsaken till denna benämning ligger däri, att Chamsin
vanligen blåser under de första 50 dagarna efter vårdag-
jämningen. Fordom trodde man att Samum förde med
sig giftiga beståndsdelar genom luften, emedan den fram-
kallade illamående och en outsläcklig törst, men en när-
mare undersökning af saken har gett vid handen, att
detta obehag framkallas genom hettan och en mycket
ökad kropps-utdunstning. Det enda sätt som står kara-
vanerna till buds, för att i 50° C. skydda sig för den
brännande vinden och sandregnet, är att de resande hölja
ansiktena och krypa ihop i lä om sina liggande lastdjur.
Lyckligtvis blåser Samum sällan längre än ett par tim-
mar i sänder och den egentliga hvirfveln eller sandpela-
ren dröjer blott några minuter öfver samma ställe. En
med afseende å dess värkningar å människan likartad
vind är Sirokko som höst och vår uppträder i Italien.
Södra Spaniens ökenvind kallas So lano.

Till de varma vindarna hör äfven Föhn i Schweiz.
Länge har man ansett att denna skulle härstamma från
Afrika, men detta är ej fallet. Doktor Hann har nyligen
lyckats förklara dess uppkomst. Antydningsvis nämna vi
blott följande. En fuktig uppstigande luftmassa afkyler
sig för hvarje stigning på 100 meter en half grad C. un-
der det att ett luftlager, som sjunker nedåt, vinner i vär-
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me en hel grad för hvarje 100 m. På en plötslig om-
sättning af luften i dalen med annan från bärgen beror
således att en het vind begynner blåsa; denna är Föhn.

Häftigast och mest förödande af alla vindar upp-
träda de redan nämda cyklonerna i Västindien, Boningar,
hundraåriga trän, skepp, alt förmår den rasande orkanen
störta. Den 20 juli. 1825 härjade en cyklon ön Guade-
loupe. Alla skepp på redden sänktes utom ett, som lyf-
tes upp ur vattnet och led skeppsbrott i luften. Flere
hus slogos i spillror och delar af krossade möbel slunga-
des ända till 10 mil åt sidan. Man såg äfven huru som
ett tjöckre bräde kastades mot en palmstam, så att ett
mer än fots tjokt trä helt afskars. — Stormen på Ha-
vanna år 1864 krossade och sänkte 150 skepp i hamnen.

Läran om företeelserna i luften eller väderleken kal-
las Meteorologi.

Petroleumindustrin i Kaukasien.

|W)lja förekommer på flere ställen bland Kaukasusbärgen,
'^■^men de rikhaltigaste lagren finnas dock på halfön

Apscheron, som skjuter långt ut i Kaspiska hafvet. På
denna finnas redan 450 borrhål, af hvilka dock endast 200
äro i värksamhet. Dessa borrhål, hvilka år 1875 knap-
past gåfvo 60,000 tunnor råolja lämnade redan år 1884
1,141,540 tunnor. Således en oerhörd tillökning på några
år, och afsättningen skulle troligen ännu kunna fyrdubblas,
om tillräckliga transportmedel stode till buds.

Borrarbetena äro icke alldeles ofarliga. I det ögonblick,
då borren träffar på det underjordiska nafta-lagret, upp-
står ofta en springbrunn d. v. s. oljan sprutar upp i pelar-
form under trycket af den underjordiska gasen, hvarvid det
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ibland är mycket svårt att blifva herre öfver denna olje-
flod. Det har till och med inträffat, att borrapparaten
blifvit med' våldsamhet utslungad ur borrhålet af gasen,
och att den därvid rykt med sig taket på det öfver borr-
hålet bygda skjulet. Ibland händer det också att oljan
for med sig en myckenhet sand, så att borrhålet förstöres
och rören göras obrukbara. Slutligen inträffar det någon
gång, att oljan icke eger kraft att drifva sandpelaren upp
ur borrhålet. Detta blir då helt och hållet tillstoppadt och
man måste åter börja från början. Ofta sprutar oljan
icke alls upp. Man upptager den då med tillhjälp af äm-
baren, såsom vatten ur en brunn, eller också medels pum-
par. Den mest gifvande källan är den s. k. Karmilitsa
(amman), hvilken under fem års tid dagligen gifvit 164
tunnor och ännu i dag uppkastar 65 till 80 tunnor.

Franske ingeniören Sape, som flere gånger genom-
rest trakten omkring Baku, beskrifver öppnandet af ett
borrhål på följande sätt:

»Under vår första resa till Baku fingo vi se upp-
komsten af en fontän i Balakhang. Den nedtill fyratio
centimeter i genomskärning mätande naftapelaren sprutade
30 till 40 meter upp i luften, livarvid lerklunsar, vägande
två till tre kilogram *) slungades med upp, -hvilket i ett nu
förstörde skjultaket. Oljan föll åter ned. såsom ett fint
regn och utbredde därvid en oangenäm lukt. Jorden dar-
rade på mer än hundra meters omkrets. Källan var, hvad
man kallar, intermittent: den flöt under en half timme,
afstannade därpå under en lika lång tid och bröt sedan
fram ånyo. Det kostade mycken möda att blifva herre
öfver densamma. Den levererade dagligen 640 tunnor."

En daglig afkastning af 50 tunnor anses för rätt lö-
nande; källor, hvilka gifva mindre än 10 tunnor, öfver-
gifver man däremot i regeln. Enligt förebild från Penn-

*) Ett kilogram — 2 skålpund 11 lod l.i kvintfn.
19
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sylvanien ledes oljan från Apscheron-källorna genom
rör till Baku, där de flesta oljedestillationsanstalter fin-
nas. Vi skola något närmare skärskåda tillgången
därvid.

Det är bekant, att nafta eller råpetroleum är full-
komligt obrukbar. Man måste först på ett särskildt sätt
raffinera den, därur utdraga den egentliga lampoljan
och slutligen så mycket som möjligt draga nytta af
återstoden. I detta afseende står den kaukasiska rå-
oljan efter den amerikanska. I Pennsylvanien vinner
man i medeltal 70 procent lampolja, i Kaukasien högst
30. Här spela följaktligen biprodukterna en mycket
viktigare roll, och häraf följer, att försöken att tillgo-
dogöra dem hufvudsakligen företagits i Ryssland.

Råoljan kommer till den svarta staden — så kallas
den del af Baku, där destilleringsanstalterna befinna sig
— i de förut omtalade rören och uppsamlas där i väldiga
behållare, rymmande ända till 7,500 tunnor. De största
tillhöra bolaget Nobel & C:o, hvilket ensamt levererar åt-
minstone hälften af den ryska petroleumoljan. Ur dessa
behållare ledes oljan till destilleringsanstalterna, där den
sönderdelas i sina tre beståndsdelar. Den första delen af
behandlingen gifver en tung olja, som i allmänhet benäm-
nes »benzin". I början viste man icke, hvad man skulle
göra med denna olja och bolaget Nobel uppbrände hvarje
vecka oerhörda kvantiteter däraf, emedan det icke ville
sälja sådan till den svarta stadens små fabrikanter, hvilka
förfalskade den renade jordoljan med benzin och bragte
sålunda varan från Baku i misskredit.

Den andra beståndsdelen är den till belysning be-
stämda petroleumoljan; den tredje utgöres af återstoderna
d. v. s. det som blir öfrigt vid åtskiljandet af benzinet
och lysoljan. I början användes dessa återstöder endast
till eldning af destillationsapparaterna, hvarvid de afgåfvo
moln af en svart rök, som betäkte alla föremål på tio mils
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omkrets med sot och gaf den svarta staden dess namn.
Numera har man icke blott lyckats att förbränna denna
rök utan äfven att på ett fördelaktigare sätt använda bi-
produkterna. Däraf beredes först och främst en maskinolja,
som icke blott är billigare än annan maskinolja utan äf-
ven eger fördelen af att frysa först vid mycket låg tem-
peratur. Dessutom användas återstoderna i stort till eld-
ning af ångmaskiner och lokomotiv. Numera eldas ång-
fartygen på Kaspiska hafvet och Wolga- äfvensom en
stor del af de ryska lokomotiven med mineralolja. Oljan
ligger i en behållare i närheten af pannan och inkommer i
eldningsrummet genom ett rör, som slutar strutformigt.
Den kommer därigenom i beröring med den insugna luften
och brinner utan explosion lika lugnt som i en lampa.

Baku var förut en helig stad för eldsdyrkarne, hvilka
antände den från jorden utströmmande gasen och tillbådo
lågan. Numera dyrka invånarne på sin höjd petroleum-
oljan, hvars genomträngande lukt redan kännes på ansenligt
afstånd från staden. På långt håll varseblef man äfven
förut det svarta molnet, som sväfvade öfver staden. Nu-
mera är dock, såsom sagdt, molnet nästan försvunnet, och
himmelen strålar lika härligt blå som före oljeaffärens be-
gynnelse. Himmelen är till och med altför blå, då det aldrig
regnar om sommaren, hvilket gör det omöjligt att odla
jorden. Från maj månad skådar ögat åt alla sidor endast
den torra jorden och här och där med en saltskorpa be-
täkta, hvita fläckar. Ända till senaste tid hafva stadens
gator icke varit stenlagda och den ofta förekommande
nordostvinden dref upp väldiga dammoln, dem man sökte
dämpa på äkta Baku-vis. Gatorna blefvo nämligen
öfverspolade med återstoden af naftans första destillation,
hvilken icke var dyrare än vatten. Om vintern förvandlade
sig dammet till en smutssörja, i hvilken åkdonen sjönko
in ända till hjulaxlarne. Numera äro de för öfrigt ganska
snygga gatorna belagda med granit, och man kan utan
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fara beträda dem under regntiden. På högtidsdagarna
illumineras staden på så sätt, att man bränner nafta i för-
djupningar, som göras långs gatorna.

Baku har omkring 25,000 invånare, och befolkningen
skulle hastigt tilltaga, om man skulle förlägga den rykt-
bara marknaden i Nischni-Novgorod till stranden af det
Asien närmare liggande Kaspiska hafvet, hvarom ofta
varit fråga. Invånarne äro mest perser, tartarer och ar-
menier. Ett litet antal ryssar äro regeringens tjänste-
män eller äro liksom ett fåtal af svenskar och finnar an-
stälda vid oljebolagen.

Såsom man kunde förutse, hafva grundläggarne af
petroleumindustrin i Baku vid Kaspiska hafvet, likasom
deras amerikanska föregångare, haft att kämpa med svå-
righeter vid transporten af den icke ofarliga produkten
till afsättningsorterna, och alla hinder äro på långt när
ännu icke öfvervunna. Till år 1883, då banan Baku-Tiflis
öppnades, kunde den kaspiska jordoljan icke föras till
Svarta hafvet. Det enda afsättningsområdet utgjorde i
följd däraf det inre Ryssland med Kaspiska hafvet och
Wolga såsom transportled, d. v. s. en väg, som åtminstone
under fyra månader af året var tillspärrad af is. I när-
varande tid föres ännu, största delen af den kaukasiska
bärgoljan, omkring 35 miljoner centner, öfver Astrakan
och Tsaritzin ut i världen.

Träkärl användas endast vid transport af raffinerad
och därför ganska värdefull petroleum, och detta emedan
trä i de kaukasiska olj eländen står ganska högt i pris.
Men vanligen sker transporten, utan någon särskild inpack-
ning i kärl, i s. k. cisternfartyg eller cisternvagnar. De
därtill afsedda järnfartygen rymma på sin höjd tusen tun-
nor. På mellandäcket uppradas petroleumkärlen, hvilka
för återfärden kunna ersättas af annan frakt. Själfva
lastrummet åter, dit man helt enkelt pumpar in oljan, är
förmedels väggar, löpande i fartygets längdriktning, in-
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deladt i tre behållare. Detta är ovilkorligen nödvändigt,
emedan den flytande lasten annars vid fartygets rullning
skulle störta åt den ena eller andra sidan och sålunda
ofelbarligen åstadkomma en kantring. Emedan oljan vid
högre temperatur utvidgar sig, fyllas icke behållarne helt
och hållet. Dessa stå genom ventilationsrör i förbindelse
med den yttre luften och genom dem ledes den sig utveck-
lande brännbara gasen ut i det fria.

Tyvärr kunna dessa fartyg i följd af sin djuplek icke
befara Wolga. De måste stanna vid mynningen, där de-
ras innehåll omlastas i flodfartygens behållare. Dessa
aflämna åter sin last på vissa stationer vid flodstran-
den, isynnerhet i Tsaritzin, ändpunkten för de ryska
järnvägarna. Härifrån befordras sedan petroleumoljan per
järnväg till det inre af Ryssland och på senaste tider äf-
ven till Tyskland.

Egypten.

.J^gypten med sina vasallstater Nubien, Sennaar, Kordo-
fan och Darfur omfattar ett område af 41,000 geogr.

kv. mil med en befolkning af bortåt 17 milj. invånare.
Af dessa bo 6 3!i milj. uti det egentliga Egypten till Vadi
Halfa i söder.

Mer än någon annan grupp af befolkningen är det
araberna, som gifva det hela dess utmärkande karak-
tärsdrag. Araberna äro antingen bofasta eller tältaraber;
de senare eller beduinerne äro den oblandade afkorn-
man af de äkta araberne med alla de nomadiserande
ökensönernas nationalegenheter samt goda och dåliga
egenskaper. Men af de arabiska invandrarne och eröf-
rarne blandade sig många med de egyptiske infödingar-
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ne, d. v. s. de gamla egypternas redan mycket urartade
afkomlingar; på sådant sätt uppstod den stora mas-
san af de nuvarande fellahs eller plöjarne, samt de
arabiska krämarne och yrkesidkarne i staden. Men å
andra sidan bevarade sig äfven en del af infödingarne*
liksom en del af araberne, oblandade. De förra äro de
nuvarande kopterna, afkomlingarne i rätt nedstigande
led af de gamla egypterna, som utvärtes bekänna kristen-
domen, men därjämte iakttaga många muhammedanska
bruk. De föda sig i allmänhet som skrifvare, notarier,
bokhållare hos enskilda och på lägre platser i statens
tjänst; dock gifves det äfven rika koptiska jordägare och
köpmän. Alla anses de som mycket knipsluga och be-
drägliga. De araber, som bevarade sig oblandade, äro i
allmänhet de nuvarande tält- och ökenbeduin er ne. Till
näringsfång hafva de boskapsafvel (isynnerhet får och
kameler) karavanrörelse (transport af varor), beredande
af träkol, förfärdigande af palmflätvärk, hvartill ända till
Mehemed Alis tid äfven kom röfvarhandtvärket. Euro-
péer och levantiner (greker, syrer, italienare, fransmän, en-
gelsmän, tyskar, så torde de ordna sig efter antalet) hafva
till större delen i sina händer grosshandeln och sjöfarten,
bank- och industriföretagen, värdshusen och apoteken i
nedre Egyptens större städer; de idka bokhandel och an-
nan bodrörelse eller äro de läkare, språklärare, professo-
rer och till en mindre del konstnärer. Dessutom står ett
icke ringa antal européer, isynnerhet italienare och frans-
män, i regeringens tjänst. Gränslöst föraktade som ju-
darne äro af moslims, kunna de icke förkofras så yppigt
här som i andra länder.

Såsom bekant utgör Egypten en vasallstat under
sultanen i Konstantinopel, men emedan denne ej förmår
häfda sin värdighet utom sin hufvudstad, är herskaren
öfver den gamla Nildalen, khediven kallad, sin egen
herre. Svårare än mot sultanen har han under de sista
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åren haft att värja sig och sitt land mot européernas och
särskildt Englands inflytande.

Egyptens fördelaktiga läge,.bördiga jord*) och rik-
domen på historiska minnen göra att detta land mycket
besökes af såväl handelsfartyg som skådelystna främlin-
gar. Egypten är rikare på städer än något annat afri-
kanskt land. Vid Medelhafvets kust nära deltas västra
gräns ligger den gamla berömda handelsstaden Alexan-
dria (Iskenderieh), som grundlades af Alexander den
store och i forntiden var lika namnkunnigt genom sin ly-

Sfinxen.

sande vetenskaplighet som genom sin omfattande handel.
Den n. v. staden består af tvänne väsentligen olika de-
lar: det europeiska kvarteret med breda, raka gator, präk-
tiga stenhus och trägårdar samt det arabiska kvarteret
med smala gränder och låga hus utan fönster. Enligt
folkräkningen år 1882 uppgick invånarantalet till 230,000.

*) Inom denna korta skildring af Egypten hafva vi ej ansett
det nödvändigt att redogöra för Nilflodens förhållande till jordbruket
samt landets fornminnen, emedan alt detta, såsom både i historien och
geografin framstäldt, torde vara allmänt bekant.
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Från Alexandria kan man efter en 5 timmars järnvägs-
resa komma till hufvudstaden Kahirah (Kairo — 375,000
inv.). Från det högt liggande citadellet (fästningen) har
man en härlig utsikt öfver staden med dess oregelmäs-
siga byggnadsmassor, minareter och kupoler, dess trägår-
dar, öppna platser och brokiga människovimmel, hvari
ståtliga turkar till häst blanda sig med svartklädda kop-
ter, araber, negrer och europeiska turister, under det att
vatten- och kaffeförsäljare skrika i kapp med kameler,
och åsnor och taskspelare, danserskor och ormtjusare bi-
draga att gifva lif och lust åt det hela. Vattenbärarenas
stora antal beror af den omständigheten, att stadens hela
befolkning är hänvisad till Nilvattnet, emedan brunnarna
endast lämna en dålig saltig vätska. Infödingarna påstå
att Nilens vatten är det bästa i världen och säga, att
»den som en gång druckit ur Nilen, den längtar städse
tillbaka till Egypten".

Den tredje i ordningen af de egyptiska städerna är
Damiat (Damiette), som har betydlig utförsel af ris.
Suez vid Röda hafvet och Port Said vid Medelhafvet
utmärka ändpunkterna af den storartade Suezkanalen och
äro stadda i rask tillväxt.

Man kan egentligen ej vidare tala om näset vid
Suez, som förenar Afrika med Asien; den direkta förbin-
delsen till lands är upphäfd genom Suez-kanalen, hvilken
på ett utmärkt sätt fyller sin uppgift att förena Asien
och Europa. Den 22 mil långa kanalen gräfdes under
ledning af den franske ingeniören Lesseps och öppnades
för trafiken år 1869. Den har en bredd, som växlar mel-
lan 70 och 130 steg. Den är dock icke segelbar i hela
sin bredd; det egentliga farvattnet är utmärkt genom på-
lar. För hvar s:te sjömil äro inrättade mötstationer, eme-
dan på grund af farvattnets smalhet endast ett- fartyg i
sänder kan passera sträckan mellan två sådana stationer.
Dessa äro förbundna med hvarandra genom telegrafled-
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ning. Att rörelsen å kanalen är ganska liflig framgår af
uppgiften att den under år 1884 passerades af 3284 fartyg,
hvaraf ungf. 4/s voro engelska. Det förtjänar i samband
härmed nämnas, att engelsmännen gärna önska komma i
besittning af Suezkanalen; men tils vidare hafva de öf-
riga europeiska makterna ej tillåtit dem lägga beslag på
denna mellanfolkliga väg mellan gamla världens tre huf-
vuddelar, oaktadt engelska regeringen redan under många
år spelat en förmyndares roll i det af inre oordningar
och dåliga affärer försvagade Egypten.

Sahara.

il^huru Sahara, liksom Nord-Afrika öfver hufvud taget
hvarken med hänsyn till växtlighet, djurlif eller be-

folkning har den säregna afrikanska natur, som först i
Sudans slätt-trakter kommer till utveckling, är det dock
såsom jordens största ökenland (115,000 geogr. kvadrat-
mil) och för sina högst märkvärdiga naturförhållanden af
så stort intresse, att det alltid måste intaga en framstå-
ende plats vid hvarje skildring af Afrika.

Oaktadt redan de gamla romarnes område gränsade
till Sahara och öknen således bort vara dem bekant, hy-
ste man ända till midten af detta århundrade oriktiga fö-
reställningar därom. Man ansåg Sahara vara ett vid-
sträkt lågland med få oaser och nästan öfveralt takt af
flygsand. Nu för tiden har man genom talrika undersök-
ningar på stället kommit till kunskap om, att Sahara huf-
vudsakligen består af högslätter, skilda från hvarandra
genom djupa dalar, att det utom mångfaldiga mindre
bärgpartier tillika innehåller flere större bärgländer, näm-
ligen Borgu, Tibesti, och framfor andra Air (6000 fot),
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att flygsanden ingalunda är så allmänt utbredd, som man
fordom antog och att oasernas antal är mycket större än
man trodde. Att den fina, rödaktiga flygsanden täcker
vida sträckor af öknens bärgbotten, och att den i Libyska
öken bildar dyner af mer än 130 meters höjd, är utom alt
tvifvel och många dagar å rad hafva karavanerna ingen an-
nan syn än himmel och sand; men man finner också nakna
eller stenbetäkta platser. Sahara är hvarken så öde el-
ler så enformigt, som äldre berättelser omtala. Markens
former erbjuda ej ringa omväxling, liksom också växt-
lifvet, om än inskränkt till vissa mindre områden, inga-
lunda kan sägas vara utdödt, och dock gör öknen med
sin ofantliga utsträckning ett så vildt, människofiendtligt
liflöst intryck, att dess öde natur ovilkorligen framkallar
allvarliga tankar.

När solen går upp sätter sig karavanen i rörelse.
Värmen stiger hastigt och vållar vid middagstiden en
tryckande hetta, som förvirrar den resandes sinnen, här
och där träffar tåget en flyende antilop, som lik en
skugga pilsnabt förlorar sig i fjärran, men ingen upp-
friskande fläkt afkyler det feberheta blodet. Omsider af-
tager värmen, och de långa skuggorna förkunna, att af-
tonen närmar sig. Glödande sjunker solen bakom sand-
hafvets böljor, under det att karavanen lägrar sig för att
söka hvila, brasorna spraka muntert i den kyliga natten,
och efter en tarflig måltid sträcker man sig makligt i
sanden utan att bry sig om den kringstrykande hyenans
tjut, som än närmare än fjärmare ljuder genom öknens
stillhet.

Öknen saknar regn, men är dock ingalunda i sak-
nad af underjordiska, vatten. E.tt nät af vattenådror väl-
ler fram under jordytan på sådana ställen, där underla-
get består af lera; det samlar sig på lägre ställen i större
mängd och enär det befinner sig under tryck, alldenstund
det kommer från en högre nivå, bryter det sig igenom, där



299

omständigheterna det tillåta och sålunda uppstå naturliga
springbrunnar. År 1856 begynte fransmännen göra brunns-
borrningar, som till infödingarnes glädje lyckades för-
träffligt, ty där det underjordiska vattnet kan bringas upp
till jordytan, där uppstår snart en leende oas; vattnets
mängd är i allmänhet riklig och beskaffenheten tillfreds-
ställande, ehuru smaken är något saltaktig. Detta bevisar
att ej blott ökensanden utan äfven det djupare, fasta
grundlaget är starkt salthaltigt. (Tuaregerna drifva stor
handel med salt från Sahara). Drager man sig till minnes
flygsandens starka utbredning i Sahara och sammanstäl-
ler man därmed det märkliga faktum, att man funnit den
vanliga hjärtmusslan inne i öknen på en höjd af öfver 1000
fot, så blir det väl knappast något tvifvel om Saharas
forntid*); under den föregående jordperioden har detta jor-
dens största ökenland åtminstone till en del varit takt af
haf, och det är således på en gammal hafsbotten, som
»öknens skepp" nu hafva sin gång. Fråga har varit å
bane att genom en kanal från Medelhafvet åter lägga den
del af norra Sahara, som ligger lägre än hafsytan under
vatten, men detta storartade företag, som ganska säkert
skulle åstadkomma viktiga förändringar i klimatet och af
innanhafvets stränder göra bördiga trakter, är ej än på-
börjadt.

Marokko.

mellan Medelhafvet, Algeriet, Såharaöknen
och Atlantiska oceanen, genomskuret af den stcra

*) I motsats härtill anse andra geografer t. ex. d:r Josef Cha-
va.nne, att den stora afrikanska sand- och stenöknen uppkommit ge-
nom solstrålarnas och orkanernas söndersmulande invärkan på sand-
stenen, hvilken bildar öknens fasta botten.
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bärgskedjan Atlas, badadt af breda floder, utsträcker sig
Marokko. Detta land, hvarest omätliga slätter utbreda
sig, hvarest alla klimat herska, där naturen, liksom af för-
kärlek sått ovärderliga rikdomar, detta land, som genom
sitt geografiska läge är bestämdt att blifva en handels-
väg emellan inre Afrika och Europa, är befolkadt af om-
kring åtta miljoner invånare: berber, morer, judar, negrer
och européer, kringspridda på ett vidsträktare jordområde
än Frankrike. Berberna, som utgöra det egentliga infödda

folket och äro upprori-
ska och okufliga, lefva
i Atlas' otillgängliga
bärg, nästan oberoende
af de kejserliga myndig-
heterna. Araberna, lan-
dets eröfrare, hafva sla-
git sig ned på slätterna
och lefva som nomader
och herdar samt hafva
ännu icke förlorat stolt-
heten hos sin forntida
karaktär. Morerna, van-
släktade araber, här-
stammande från Spa-
niens morer, bebo stä-
derna och hafva i sina
händer alla rikdomar,

Ädelkorall från Medelhafvet.

ämbeten och nästan all handel. Negrerna, som uppgå
till ett antal af omkring femhundra tusen, komma från
Sudan och äro till största delen tjänare, arbetare och sol-
dater. Judarne, hvilka äro ungefär lika talrika som neg-
rerna, härstamma mest från de under medeltiden från Eu-
ropa bannlysta judarne och kunna sägas vara mera för-
trykta, hatade och förföljda här än uti något annat land
i världen; de idka konster och handtvärk, köpslå och lif-
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nära sig på tusen olika sätt genom sin medfödda slug-
het, smidighet, krypande ödmjukhet och ihärdighet, samt
finna godtgörelse för det förtryck, de lida, uti egandet af
de penningar, som de lyckas snappa från sina förtryckare
Européerna, som den musulmanska ofördragsamheten så
småningom trängt tillbaka mot kusten ifrån det inre af
kejsardömet, uppgå knapt till två tusen uti hela Marokko.

Denna olikartade, kringspridda, oförenliga befolkning
är styrd eller rättare förtrykt af en militärisk styrelse,
som utsuger statens lifskrafter. Stammar och byar lyda
under scheiker, städer och distrikt under kaider, större
provinser under päsch or, hvilka senare i sin tur lyda
under sultanen. Denne Muhammeds ättling, öfverstepräst,
öfverdomare och värkställare af den lag, han själf stiftar,
kan frift efter sina nycker förändra rikets mynt, skatter,
vikt och mått, och oinskränkt förfoga öfver sina under-
såtars lif och gods. Under trycket af denna styrelse och
den musulmanska religionen kan i själfva värket alt det,
som i andra länder rör sig och går framåt, icke annat än
här stå orörligt eller falla i ruiner. Handeln är hämmad
genom en mängd förbud att utföra eller införa varor och
genom lagstiftarnes nyckfulla ändringar. Näringsfliten,
begränsad uti sin värksamhet genom de hinder, som äro
lagda på handeln, står alldeles på samma punkt, som då
morerna blefvo drifna ur Spanien. Jordbruket är häm-
madt genom grymma skatter och maktlöst i följd af den
hindrade utförseln. Vetenskapen, trykt under Koran och
fördärfvad af vidskepelsen, inskränker sig äfven i de an-
seddaste skolorna till ett litet antal elementarregler, så-
dana som inlärdes redan under medeltiden. Det finnes
hvarken någon tidningspräss eller några böcker eller geo-
grafiska kartor. Till och med språket, som består af en
förfalskad arabiska, framstäldt genom ett ofullständigt
och föränderligt skrifsätt, urartar mer och mer. Folkka-
raktären deltager i detta allmänna förfall; den gamla mu-
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sulmanska odlingen aftager och försvinner. Marokko,
denna Islams yttersta förmur mot väster, den forna me-
delpunkten för en stor monarki, som herskade från Ebro-'
floden till Sudan, från Niger till Baleariska öarna, som
berömde sig af sina blomstrande akademier, sina ofantliga
bibliotek, sina ryktbara lärda och sina fruktansvärda
härar och flottor, är numera blott och bart en liten, nä-
stan okänd stat, full af elände och ruiner, som med sina
sista krafter spjärnar emot den europeiska civilisationens
inbrott, men som ännu uppehälles på sina undergräfda,
vacklande grundvalar af de civiliserade staternas inbördes
afund. —

Marokkos betydligaste handel med Europa drifves med
England, därnäst med Frankrike och Spanien, hvilka tre
länder införa till Marokko spannmål, metaller, socker, té,
kaffe, silke, ylle- och bomullsväfnader, och i utbyte in-
föra från landet ull, lädervaror, frukter, blodiglar, gummi
och vax. Den inre handeln är ganska betydlig, om och
mindre än grannskapet med Centralafrika borde frambringa.
Den omfattar mattor, väfnader, skärp, snörmakeriarbeten
och alt, som tillhör en arabisk och morisk dräkt, armband,
fotringar af siifver och guld, vidare lerkärl från Fez,
mosaiker, parfymer och rökelse.

Äldre, regelbundnare och ansenligare är handeln med
Centralafrika. Stora karavaner aftaga flere gånger om
året dit, medförande väfnader från Fez *), engelska klä-
den, venezianska glasarbeten, italienska koraller, krut,
vapen, tobak, socker, små tyska speglar, holländska hack-
knifvar, tyrolska askar, engelska och franska stål- och
järnsaker samt alt, som samlas under vägen genom Sa-
haras oaser. Dessa karavantåg äro ett slags vandrande

*) Mössorna af röd yllefilt, jämte de mera omfångsrika turba-
nerne, de mest använda hufvudbonader, hafva fått sitt namn af sta-
den Fez.
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marknader, i ty att på rasterna under resan olika slags
europeiska handelsvaror utbytas mot svarta slafvar, guld-
sand, strutsfjädrar, hvitt gummi eller kåda från Senegal,
gyllene nipper från Nederländerna, hvilket alt sedermera
försäljes till Europa och Orienten.

Marokko är hufvudporten till de rika af Niger
vattnade länderna. Då den en gång öppnas, skall den
europeiska och den centralafrikanska handeln här mötas.
Emellertid utkämpa f. n. civilisationen ocn barbariet en
lång kamp vid dess tröskel.

Negrer och kaffrer.

jJxordom antog man, att hela Afrika var befolkadt af en
enda ras, negrerna, men denna förmodan har ej

visat sig vara riktig. Negerrasens område utgöres af den
del af mellersta och västra Afrika, hvars gräns går öfver
följande ställen: från Senegal öfver Timbuktu och Tsad-
sjön, sedan åt norr mot Fezzan och Darfur, härifrån i mot-
satt riktning uppfor Nilen till Ukereve-sjön samt slutli-
gen rakt västerut till Atlantiska hafvet. Detta område
mätes af ungf. 50 längdgrader och 10—15 breddgrader.

De egentliga negrerna äro fördelade på en oerhördt
stor mängd stammar. Vi anföra endast några såsom exem-
pel: volofferna bosatta längst i väster, mandingoer-
na, hvilka fordom voro ett afAfrikas mäktigaste folk, infö-
dingarne i Aschanti, Dahome, Haussa, Vadai, kanori
i Bor nu, dink a-stammen på västra stranden af Bahr-el-
Abiad, de åkerbrukande bong oer na, monbuttu m. fl.

Både i lekamligt och andligt afseende är negertypen
högst egendomlig. Skelettet är smalt, bröstkorgen och
bäckenet sammantrykta; de särskilda kotorna äro jämfö-
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relsevis grofva, armarna och benen långa samt fötterna
platta. Hvad hufvudet beträffar, är hjärnan mindre än
hos européerna, näsroten starkt intrykt, käkarna stora och
framskjutande med snedt utliggande framtänder. Läp-
parna äro mycket tjocka och högröda. Hudfärgen är
mörk, växlande från ebenholts-svart till brungul, glatt,
illaluktande, bevuxen med kort ulligt eller krusigt hår.

Negerns karaktär liknar det outvecklade barnets.
Plötsliga öfvergångar från liflig glädje till högsta bedröf-
velse äro vanliga; inbillningskraften är stark. Negern
lefver blott för dagen, han hvarken sörjer öfver den tid
som gått eller grubblar öfver den som kommer; hans lycka
ligger- i den nuvarande stunden. Negern är godmodig.
Med öppen hand och öppet hjärta emottager han sina
gästvänner och delar med sig mat och dryck. Sina fien-
der dödar han och — uppäter, om det så passar sig. Öf-
ver hufvud taget måste man säga, att negrerna äro mindre
begåfvade än andra raser, hvilka lefva under likartade
förhållanden. De äro hvarken uppfinningsrika eller före-
tagsamma; de äro nöjda med det tillstånd, hvari de be-
finna sig oah hafva svårt att fatta någonting, som de ej
kunna se och höra. Man kan på goda grunder antaga,
att negrernas andliga underlägsenhet och osjälfständighet
varit en af orsakerna till att de sedan urminnes tider af
andra folk användts såsom slafvar. Deras civiliserande
stöter på stora svårigheter. »Negern låter tukta sig, men
blott sällan värkligen uppfostra sig".

Låt oss nu följa negern i hans hem och se huru han
har det. De yttre naturförhållandena, främst klimatets och
jordmånens beskaffenhet, äro i allmänhet bestämmande
för människorna. Sålunda går negern naken, emedan luf-
tens värme gör kläder obehöfliga, Äfven boningarna kunna
vara mycket enkla, de böra blott lämna skydd för reg-
net, De uppföras vanligen i form af bikupor och bestå
af en stomme af trä öfvertäkt af blad bark, halm, bam-
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burör eller något ämne, som står lätt att fås. Husgerå-
det utgöres af några mattor, säckar, skålar samt oftast af
en större mortel af hårdt trä eller en kvarnsten för sön-
derkrossandet af sädeskornen.

Negern hämtar sin föda både ur djur- och växtri-
ket utan att förakta något, som möjligen är ätbart. Köt-
tet, lika godt om det är färskt eller ej, fortares vanligen
kokt eller till hälften rostadt på elden. Mjölk använ-
des mångenstädes, ehuru ofta med besynnerliga tillsat-
ser. Af sädesslagen förtäras allmännast hirs, majs och
durrah. Tobak och palmvin äro omtykta njutningsmedel.

Sina flesta näringsmedel erhåller negern af jordbru-
ket och boskapsskötseln. Jagt och fiske idkas undan-
tagsvis och då för att sälja de erhållna produkterna åt
främmande. Handeln i gränstrakterna är i allmänhet
ganska liflig. Hvad odlandet af jorden beträffar, så sker
detta på ett högst underhaltigt sätt. Marken upphackas
af kvinnorna på ett djup af några tum, hvarefter säden
ditkastas, utan att ogräset blifvit aflägsnadt eller gödsling
försiggått. Torkan förtär därför ej sällan brodden och
hungersnöd blir den vanliga följden.

Grannsämjan stores lätt och krig blifva följden;
dessa slutas dock lika hastigt som de börjat, sedan skade-
ersättning i form af boskap blifvit gifven af den förlorande
parten. De vanligaste vapnen utgöras af båge, pilar,
spjut och klubbor. Krigsfångarna hållas som slarvar
af negrerne.

Negerfamiljerna äro stora; en neger tager sig så
många hustrur han kan föda. Den fattige åtnöjer sig
med en. Såsom hos de flesta naturfolk ingås äktenskap
på grund af köp. De gifta kvinnorna, hvilka amma sina
barn inpå 3 och 4 året, utföra alt arbete utom hus och blifva
därför snart gamla.

Hvad negrernes religion angår, så utgöres den mera
af en det ondas tjänst än det godas tillbedjan. De anse

20
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att den gode anden, som skapat världen, aldrig skadar
människorna, hvarför man ej behöfver bekymra sig där-
om, hvaremot de onda andarnas vrede måste blidkas ge-
nom offer och gåfvor. »Medicinmannen" eller trollkarlen
eger naturligtvis framför andra konsten inne att uppen-
bara det fördolda och bestämma på hvad sätt offren böra
ske. Af ganska många negerstammar har emellertid islam
blifvit antagen och det ser ut, som om denna lära, mera
än någon annan, komme under den närmaste framtiden
att spridas i Afrika.

Flere familjer äro förenade till en stam, öfver hvil-
ken en höfding herskar. Dennes makt grundar sig i de
flesta fall på hans duglighet som krigare, men man har
äfven sett exempel på, att den längste eller fetaste mannen
utsetts till stammens öfverhufvud. Höfdingevärdigheten
medför inga särskilda fördelar såsom skatter eller jord-
besittning, tvärtom måste höfdingen genom fester och
skänker förmå stammens män att deltaga i krigståg. En
dylik patriarkalisk författning förekommer emellertid blott
på sådana trakter, där stammen lefver i det ursprungliga
naturtillståndet, oberörd af främmande förhållanden. Öf-
veralt där negrerne sammanstött med folk af annan ras
har en sammanslutning af flere smärre stammar skett.
Den gemensamma höfdingen äras som en konung och ut-
öfvar dennes makt utan någon som hälst inskränkning.
På sådana despotiska negerkonungar, som omgifva sig med
prakt och göra anspråk på gudomlig värdighet, är Afrika
tyvärr rikt. Fursten i Dahomey är härpå ett utmärkt exem-
pel. Han är i ordets fulla betydelse herre öfver land och
folk, han kan, när det honom så för godt synes, afrätta
hela familjer och indraga deras egendomar.

Den andra stora hufvudgruppen af de afrikanska fol-
ken utgöres af kaffrerna eller Bäntu-folken, hvilka
bebo den del af Afrika, som ligger sydost och söder om
negrernes område. Härifrån undantages dock den sydli-
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gaste delen, bebodd af hottentotter, buschmän och
europeiska kolonister. Man anser att kaffrerna uppkom-
mit genom en blandning af negrer och för länge sedan
invandrade hamitiska stammar. Af Bantu-folken nämna
vi följande hufvudgrupper:

egentliga kaffrer, såsom Zuluerna (vid kusten)
i söder;

betschuaner, 23 stammar från 28° till 16° sydlig
bredd;

dama-folken, väster om de förstnämda, fördelade
på ova-herero, ova-mbo o. a.;

am a-ton ga vid Delagao-viken;
suahelier, vid östra kusten ända upp mot somali-

folkets boningsplatser;
monyamvesi-stammen *) sydväst om suahelierna;
kongofolken, vid Afrikas västkust.
Beträffande kaffrernas kroppsbyggnad och utseende

är det svårt att uppställa en allmängiltig typ. Öfver huf-
vud taget finner man hos dem ej så fula och ojämt ut-
vecklade former som hos negrerne. Hudfärgen är van-
ligen brun. — Kaffrerna äro ett nomadfolk; de lifnära
sig genom boskapsskötsel och jordbruk. Deras hyddor
äro rymliga och bilda byar. Kvinnorna sköta fälten och
tillreda maten, hvaremot männen vårda boskapen och till-
värka kläder och husgeråd. I krig äro kaffrerna mycket
tappra, sina fångar hålla de ej som slafvar, ty slafveriet
är ibland dem okändt. Sin höfding ärar kaffern, men
yttrar i folkförsamlingen fritt sin åsikt om dennes sty-
relse. Kaffern är språksam och glad, men ej med denna
ohäjdade, tanklösa barnaglädje som utmärker negern. Ej
häller är han som denne fetischdyrkare; den endareligion
man kan spåra hos kaffrerna är vördnaden för de döda.

*) Män af denna stam voro Stanleys följeslagar under färden
genom de svartes världsdel.



308

Genom de svartes världsdel.

nlåland de modiga män, som i våra dagar egnat sin tid
och sina krafter åt undersökningen af obekanta län-

der, måste såsom en af de främste nämnas Henry Stan-
ley. Denne man (född 1840) uppfostrades i England,
men lämnade efter sin fosterfaders död hemmet för att
inträda i Förenta Staternas krigstjänst. Några år senare
finna vi honom såsom resande medarbetare vid den stora
amerikanska tidningen »Newyork Herold". I denna egen-
skap var det han grundlade sitt stora rykte. Han före-
tog nämligen på tidningens bekostnad en resa till Afrika
för att uppsöka den berömde engelska missionären och
Afrikaresanden David Livingstone, från hvilken inga un-
derrättelser ingått under åren 1866—1869. Efter stora
svårigheter nådde Stanley den 3 nov. Ujiji vid sjön Tan-
ganjika och fann där den sjuke och modfälde Livingstone,
som man allmänt trott vara död. Tillsammans med honom
befor han norra delen af den stora sjön och nådde i mars
1872 välbehållen utgångspunkten för sin färd kustland-
skapet Zanzibar, därifrån han återvände hem.

Efter Livingstones död den 1 maj 1873 sysselsatte
sig hela världen med den viktiga frågan, hvem som skulle
fullborda hans värk. — Stanley blef mannen. På uppma-
ning af egarena af tidningarna »Newyork Herold" och
»Daily Telegraph" åtog han sig att företaga en ny forsk-
ningsfärd genom Afrika. Utan lång tidspillan börjades
utrustningen. Vapen, lifsmedel, tågvärk och vetenskap-
liga instrument uppköptes och därtill lades stora massor
af sådana saker, hvilka kunde användas såsom mynt vid
byteshandeln med infödingarne, nämligen bomullstyger,
glaspärlor, mässingstråd m. m.

Intresset för resan var stort; icke mindre än fem-
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tontusen personer i Amerika och Europa erbjödo sig så-
som deltagare, men Stanley behöfde endast tre hvita; han
valde engelsmännen bröderne Pocock och Barker, alla tre
modige och starka unge män. Skaran af infödde, hvilka
som bärare skulle medfölja, var däremot stor. Den räk-
nade, med ingrepp af 36 kvinnor och 10 gossar, tillsam-
mans 356 personer. Den 17 nov. på morgonen bröt tåget
upp från staden Bagamoyo i Zanzibar på Afrikas ost-
kust. De första timmarne förgingo under rask gång;
alla voro ännu uthvilade och vid godt mod. Men skrat-
tet och sorlet förstummades, då man närmade sig Kinga-
nis floddal.

»Snart" — berättar Stanley därom — »blifver den
bländande solens glöd öfverväldigande. Leden brytas och
råka i oordning, man klagar öfver den förskräckliga het-
tan, hundarna fnysa och flämta af törst. Oaktadt våra
uppspända parasoller gingo vi européer med blossande
röda ansikten och svettdrypande pannor; våra tunga yl-
lekläder förorsakade oss en känsla af nära nog dödlig
vanmakt. Vi skulle gärna hafva velat hvila, men den
rödbruna, försmäktande dalens solbrända slätter kunde för
ingen del locka oss därtill".

Då de resande ändtligen nått flodens stränder, hop-
sattes den af fem delar bestående storbåten »Lady Alice"
och öfverfarten företogs. Under de följande dagarna pas-
serade man tätt befolkade näjder, bevuxna med tamarind-,
boabab- och sykomorträn. Flere motigheter förekommo
nu. Tvänne af hundarna dogo och af bärarne hade ett
femtiotal rymt, medtagande den i förskott utbetalade lö-
nen och sina gevär. Endast genom vidtagande af kraf-
tiga åtgärder lyckades Stanley att afstyra förnyadt ofog.
— Den 23 dec. inträdde regntiden så plötsligt och häf-
tigt, att en bred torr flodbädd, å hvilken de resande be-
funno sig, inom en half timme förvandlades till en bru-
sande ström. Nu började för Stanley och hans folk en
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tid af outsäglig nöd och vedermöda. »Jag befinner mig",
skref Stanley juldagen 1874 till en vän, »i ett litet ge-
nomvått, smutsigt tält och anställer betraktelser öfver min
bedröfliga belägenhet. Under en marsch är regn mycket
obehagligt. Det gör de leriga gångstigarna slippriga och
de förut tunga bördorna ännu tyngre. Det gör oss själfva
missmodiga, våta och frusna, därjämte äro vi hungriga.
På tio dagar har jag ej smakat en bit kött. Min föda
är kokt ris, te och kaffe och snart måste jag, liksom
mitt folk, åtnöja mig med mjölsoppan, infödingarnes na-
tionalrätt. På 38 dagar har jag förlorat i vikt 46 skål-
pund. Utom de lidanden, som förorsakas af det för-
skräckliga regnvädret och den knappa födan måste vi
underkasta oss det ledsamma arbetet att pruta med de
snikne höfdingarne om den röfvarsold de fordra af oss
för att fritt få passera deras områden". — Under sådana
omständigheter drog karavanen endast långsamt framåt.
Den 17 januari afled den ene af bröderne Pocock i tyfus
och flere af bärarena sjuknade. Något senare hade för-
lusten blifvit än större; 20 man hade aflidit och 89 rymt.

Såsom resans närmaste mål hade Stanley fattat i
sikte Viktoria- eller Ukerevésjön, en af de stora Nilsjöar-
na. Innan han dock nådde densamma, hade han att öf-
vervinna beväpnadt motstånd. Han anfölls af flere ska-
ror spjutbeväpnade infödingar och under striderna med
dem förlorades 24 man i döda. — Med mod och uthållig-
het gick det dock framåt. Vägarne blefvo något bättre
och traktens rikdom på naturprodukter, såsom säd, pota-
tis, meloner, tobak m. m. gjorde att lifsmedel lätt kunde
anskaffas. Ressällskapets belåtenhet förhöjdes än mer, då
»den hvite mannen med den frikostiga handen", såsom
Stanley kallades af sina följeslagar, särskildt belönade
alla dem, hvilka hittils utmärkt sig genom duglighet och
kraft. Efter att 133 dagar varit på vägen, nådde man i
slutet af februari den stora Victoria-nyanza(-sjön), på
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hvars strand Stanley välvilligt mottogs af traktens höf-
ding. Här beslöt man att rasta; ett större läger upprät-
tades för hufvuddelen af skaran, under det Stanley, åtföljd
af 11 män, företog en längre färd kring sjön. Man hade

Brygga öfver en afrikansk flod.

väl försökt att afråda honom genom uppgiften, att det
behöfdes en tid af åtta år att kringsegla den väldiga ytan,
men det afskräkte ej den modige mannen. Han reste och
nådde lyckligt, efter att hafva utstått stormar och strider
med infödingar och flodhästar, sjöns nordvästra strand,
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där den mäktige konung Mtesa i Uganda bodde. Denne,
som af andra européer skildrats som en grym och rofgj-
rig furste, emottog den lilla expeditionen med stor utmär-
kelse och välvilja. Stanley fann att Mtesa hade arbetat
på att göra sitt folk bekant med kulturfolkens uppfinnin-
gar och varor, och med nöje lyssnade den afrikanske mo-
narken till Stanley, då denne i korthet framstälde den
kristna läran. — Efter att 53 dagar hafva varit på utfär-
den nådde den lilla truppen hufvudlägret. Här hade god
ordning och vänskap uppehållits med infödingarne, tack
vare Pococks kloka och bestämda uppträdande. De få
hvita männen hade dock åter minskats med en; Barker
hade aflidit i frossa.

Nu gälde det att få hela den stora skaran lyckligt
transporterad öfver sjön till Uganda. Svårigheten bestod
till en början i anskaffandet af båtar och folkets rädsla
för färden på vattnet, men dessa öfvervunnos, ehuru ett
par bristfälliga båtar sjönko, hvarvid en del af skjutför-
rådet gick förloradt och några af männen drunknade.
Konung Mtesa, till hvilken de årar Stanley begagnat un-
der den första utflykten hämtats såsom stulna, hade antagit
att någon olycka drabbat hans nye hvite vän och utsändt
folk för att undersöka förhållandet. De utskickade träf-
fade efter några dagar expeditionen och följde sedan
Stanley under upprepade strider med fiendtliga infödingar
till Uganda.

Afresan härifrån fördröjdes något, emedan Mtesa för
tillfället befann sig i krig med upproriska undersåtar på
en ö i grannskapet. Stanley blef sålunda i tillfälle, att
ej blott åse utan äfven själf deltaga i ett afrikanskt krig.
Han gjorde det genom att gifva goda råd åt fursten,
hvars trupper flere gånger blifvit tillbakaslagna. Genom
en på Stanleys uppmaning bygd, simmande fästning in-
jagades hos öboarne en sådan fruktan, att de frivilligt
gåfvo sig. Kort därpå lämnade Stanley med sina män
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Uganda. Konung Mtesa hade dessförinnan gifvit honom
stora skänker och öfvergått till kristendomen samt lofvat
bygga en kyrka.

Under sin vidare färd nådde expeditionen Karagvé,
där den jättelike konung Rumanika vänskapligt emottog
den. Stanley erhöll här många värderika upplysningar
om folken i det inre Afrika, men därjämte äfven sådana,
hvilka ej voro pålitliga. Sålunda berättade konungen med
allvarsam min om ett folkslag »med så långa öron, att
det ena användes som matta att sofva på och det andra
som täcke till skydd mot solen". Några dagar senare
blef Stanley i tillfälle att sammanträffa med Mirambo, en
af central-Afrikas mest fruktade röfvaranförare. Mötet ut-
föll så till ömsesidig belåtenhet, att amerikanen och afri-
kanen ingingo blodsbrödraskapet och begåfvade hvarandra
med skänker.

Juni och juli månader använde Stanley att när-
mare undersöka Tanganjika. Han fann, att sjön år för
år blir större. Något utlopp för densamma lyckades han
ej påträffa; att floden Lukuga, såsom upptäktsfararen
Cameron sagt, förde sjöns vatten ut åt väster till Lualava
(äfven kallad Livingstone-floden) fann han ej vara be-
sannadt. Kort därpå fattade Stanley ett viktigt beslut.
Han bestämde sig för en närmare undersökning af Lualavas
lopp; ingen hade sig bekant, med hvilket haf denna väl-
diga flod stod i förbindelse. Till en början träffade han
öfverenskommelse med en arab, Tippu-Tib, att denne mot
en dryg ersättning med fyrahundra man skulle följa ho-
nom 60 dagsresor framåt från staden Njangve. Den 5
nov. 1876 började det djärfva tåget. Ingen hvit man hade
förut beträdt dessa trakter och nu ämnade Stanley åt-
följd af en skara fega, ständigt misströstande, infödingar
bana sig väg igenom en världsdel, befolkad af krigiska,
människoätande vildar.

Svårigheterna började genast. Båtbärarene blefvo ut-
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mattade och sjukdomar infunno sig. Det var ytterst svårt
att framtränga i denna skog af ormbunkar, spjutgräs och
rör, blandade med vilda vinrankor, tamarinder, dadel-, olje-
och solfjäderspalmer m. fl. skiftande arter. På marken vim-
lade det af ormar, tusenfotingar och miljoner af myror
och skalbaggar. Tippu-Tib sade: »Detta land skapades
ej för att resa uti. Det skapades för usla hedningar, mar-
kattor och vilda djur. Jag kan ej följa med längre".
Först efter mycket öfvertalande lyckades Stanley att ännu
förmå honom att följa vidare 20 dagsmarscher. Färden
företogs under de senare dagarne med mindre besvär af
den del af skaran, som i båtar reste nedför floden, men
ej med mindre faror, ty dageligen anfölls den af fiendt-
liga infödingar. —

Om vi nu här närmare skulle redogöra för expedi-
tionens vidare framfart, så blefve det en följd af skildrin-
gar af alla upptänkliga faror och lidanden människor få
att utstå i fiendeland, men utrymmet medger det ej. Hän-
visande till Stanleys egen skildring af sin färd »Genom
de svartes världsdel" nämna vi blott, att han efter oer-
hörda mödor slutligen lyckades i sitt förehafvande. Han
vann visshet om, att Lualava är öfre loppet till den
väldiga Kongo, som utflyter i Atlantiska hafvet. Dess
mäktiga strömfåra och många vattenfall genomskära frukt-
bara näjder, som vänta på odlare.

Färden företogs, som vi hafva sett, under faror och
med stora förluster. Äfven den andre af bröderne Pocock
dukade under förr än målet, den Atlantiska oceanen, den
11 augusti 1877 nåddes. Resan från Zanzibar hit hade
tagit i anspråk 999 dagar och under denna tid hade en
väg af något öfver 11,000 kilometer blifvit tillryggalagd.

Stanleys resa genom Afrika var följdrik. Det all-
männa intresset riktades på de svartes världsdel; nya ko-
lonier anlades och Kongostaten, detta på mellanfolkliga
fria öfverenskommelser grundade samhälle, bildades.
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Kongo-staten.

(rjGfcelgiens upplyste konung, Leopold 11, inbjöd år 1876
ett antal af de mest framstående geograferne i Europa

för att i Briissel rådslå om fortsatta forskningar i Afrika
och sätten för denna världsdels civiliserande. Ombud för
sju stater sammanträdde och man beslöt att bilda ett
stort mellanfolkligt sällskap — Internationella Kongoassoci-
ationen — hvilken tog till sin uppgift att inrätta en rad.
af stationer från östra kusten till det inre af landet och
undersöka samt utveckla världsdelens tillgångar. Någon
större betydelse erhöll detta sällskaps arbeten ej, förrän
Stanley återvändt från sin resa genom de svartes världsdel.
Den modige amerikanen hade utstakat och till först
befarit en af Afrikas kungsvägar, nu gälde det att för
framtiden säkerställa färder därpå och draga den största
nytta af de nyss upptäkta länderna. Genast då Stanley i
januari 1878 landsteg i Marseille, voro honom till mötes
tvänne budbärare från konung Leopold, hvilka meddelade,
att denne regent ämnade göra någonting af väsentlig
nytta för Afrika och att han räknade på Stanleys bistånd.
Härmed började enrad afunderhandlingar, hvilka—oaktadt
Stanleys i början visade obenägenhet att återvända till
en världsdel, där han med nöd undgått döden i tusen
former — slutade med att den outtröttlige Afrikaresanden
i spetsen för en ny välförsedd expedition den 14 aug. 1879
begynte sin färd uppför Kongo, för att enligt hans egna
ord »utmed dess stränder utströ civiliserade små samhällen
och på fredlig väg eröfra och underkufva landet, inom
hvars gränser den europeiske köpmannen vänligt skulle
trycka den afrikanske köpmannens hand, där rättvisa,
lag och ordning skulle herska och mord, laglöshet och
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den grymma byteshandeln med slafvar för alltid skulle
upphöra."

Under de följande månaderna finna vi Stanley grund-
läggande nya stationer såsom Vivi, Leopold-ville och ingå
fördrag med infödingarne. Därjämte företog han under-
sökningar af Kongos stränder och mynningarna af de
många tillflöden den mäktiga floden emottog.

Från de följande åren nämna vi blott, att Stanley med
mod och uthållighet arbetade vidare på det värk, han
påbörjat. Slutstenen härpå lades år 1884, då de större
europeiska kulturfolkens ombud samlades i Berlin för
att besluta om Kongolandets öde. Efter långvariga öfver-
läggningar enade man sig slutligen om förslaget, att Kon-
gobäckenet skulle afskiljas från det öfriga Afrika såsom
en skild fristat, floden skulle fritt få befaras af alla na-
tioners fartyg, och med lika rätt skulle medlemmar af
alla folk få nedsätta sig inom detta neutrala område och
där drifva handel eller industri. Till ledare af Kongo-sta-
tens angelägenheter borde utses ombud (en internationell
kommission) från skilda länder, hvilka därjämte egde att
skydda missionärer och forskningsresande samt utrota slaf-
handeln. — I början af år 1885 utsågs Belgiens konung,
Leopold 11, af tacksamma medborgare till den nya statens
furste under namn af Kongo-statens suverän. Sedan dess
hafva talrika skaror af européer stält sig i den nya
statens tjänst. Denna har tyvärr redan kraft många offer,
ty klimatet är mycket hett.

Kongo-staten har följande gränser: I väster, på en
alldeles obetydlig sträcka norr om Kongo-flodens mynning
Atlantiska hafvet; i söder, samma flods nedre lopp till
Noki, härifrån åt öster och sydost bifloden Kuango samt
längre österut sjätte graden sydlig bredd till sjön
Bangveolo; i öster en linje öster om sjöarna Tangan-
jika, Ukereve och Mvutan; i norr vattendelaren mellan
Nilen, Schari, Niger-Binue och Kongo samt slutligen sist-
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nämda flod från ekvatorn till närheten af femte bredd-
graden. Detta väldiga område på 2,5 milj. kv. kilom. är
enligt Stanleys uppskattning befolkadt af 35—40 milj. inv.

Amerikas indianstammar.

vj\L ord-Amerikas indianer äro i allmänhet ett kraftigt
välskapadt folk, med rödbrun hud, skarpa anlets-

drag, litet eller intet skägg och slätt, svart hår. Språken
äro, för så vidt man känner, alla anhangsspråk och bok-
stafsskriften är fullkomligt okänd. Kulturen står öfveralt
lågt, men så har ej alltid varit fallet. Vid tiden för eu-
ropéernas ankomst till »Nya världen" hade ett folk i
väster, aztekerna, i Mejiko bildat en stat, som godt
kunde mäta sig med samtida i Gamla världen. Deras
hufvudstad Tenochtitlan, omgifven af trägårdar och åker-
land, inrymde 300,000 inv. och egde kanaler, stenlagda
gator och storartade palats. Med tillhjälp af hieroglyfer
upptecknade de sina lagar och sin historie; de hade grund-
liga astronomiska kunskaper och brukade en egendomlig
tidräkning, enligt hvilken de indelade året i 18 månader,
hvar och en med 20 dagar. Men hela denna märkvärdiga
kultur — om inhemsk eller utländsk är ovisst — är nu
länge sedan försvunnen. En europeisk halfkultur har un-
der århundraden varit herskande i Mejiko och aztekerna,
som tvungits att underordna sig de öfvermäktiga spanjo-
rerna, hafva nedsjunkit till att lefva såsom arbetare och
mindre jordbrukare. Folkdräkten har helt och hållet för-
ändrats och har under senare tider sin hufvudsakliga
prägel i den bredskuggiga hatten och veckrika kappan,
hvarjämte katolicismen aflöst den blodiga hedendomen med
ett vimmel af hälgonbilder och processioner.
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Liksom Syd-Amerikas indianer med hänsyn till ut-
seende och språkliga förhållanden öfver hufvud taget fö-
rete mycken likhet med Nord-Amerikas, så voro äfven
här Kordillerernas högländer århundraden före spanjorer-
nas ankomst platsen för en delvis högt utvecklad civilisa-
tion: invånarne i den gamla Incastaten i Peru kände
väl till åkerbruk, industri och byggnadskonst. Lämnin-
garna af Manco Capac's borg och solens tempel i Cuzco
samt storartade vägbyggnader bevisa detta. —

Nord-Amerikas barbariska indianfolk *) gå med ra-
ska steg sin undergång till mötes. Redan vid européer-
nas ankomst voro dessa jägarfolk föga talrika och blo-
diga inbördes strider, företrädesvis om rätten till jagtmar-
kerna, minskade antalet, men européerna hafva dock den
väsentligaste skulden i det stora ödeläggelsevärket, som
åtminstone på Förenta Staternas område snart skall hafva
tillintetgjort hvarje spår af ursprungligt indianlif. Genom
en vidsträkt användning af den starkares rätt, genom att
utså tvedräkt hafva de hvita under århundraden arbetat
på den ursprungliga befolkningens fullkomliga utrotning:
koppsjukdomen, som européerna förde med sig, har kraft
offer i tusental och brännvinssupandet har ödelagt, hvad
svärd eller farsot sparat. Af de omkring 16 miljoner in-
dianer, hvilka efter en visserligen mycket hög beräkning
i slutet af 1400:talet skulle hafva lefvat i Förenta Sta-
terna, äro enligt nyaste uppgifter ej mera än något öfver
300,000 kvar!

Men detta ringa antal är ej likformigt fördeladt. På
östra sidan om Mississippi, där de vidsträkta skogarna
ännu under förra århundradet genljödo af indianernas

*) Såsom de viktigaste må anföras Oregon folken längst mot
nordväst, athabaskerna inemot Hudsonviken, lenaperna söder
därom, irokeserna öster om Huronsjön, dakotaherna omkring Mis-
souri samt komancherna i Texas och Utah.
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stridsrop, är den europeiska kulturen nu nästan ensamt
rådande och först på de stora grässlätterna (prärierna)
långt på andra sidan floden når man lämningar af den
fordom mycket talrikare indianbefolkningen. Hos de kri-
giska dakotaherna finna vi den oförfalskade indianens
okufliga frihetskänsla, hans kalla allvar och stilla, smy-
gande gång, nu såsom fordom är han en underlig bland-
ning af hjälte och bof och pinar sin fiende med samma
känslolösa lugn, hvarmed han själf utsätter sig fÖr de fruk-
tansvärdaste plågor. Hämd är för honom en lika så he-
lig plikt som gästfrihet och tacksamhet och när det gäl-
ler att tillfredsställa sitt hat, är han ej nogräknad med
medlen, men på samma gång är han icke otillgänglig för
ädlare känslor.

Vid en skildring af indianernas kulturtillstånd, som
i en ovanlig grad är egnadt att låta oss känna barbariska
samhällsförhållanden i allmänhet, må först och främst de-
ras religiösa åskådningssätt granskas. Såsom världens
och människolifvets skapare och styresman dyrkas »den
store anden", i hvars land den aflidne får beträda tju-
sande marker, som vimla af det präktigaste villebråd.
Jättar, troll och dvärgar sägas äfven finnas; också de
aflidnas andar spela en viktig roll och hota stundom de
efterlefvande i skepnad af farliga djur, såsom björnar,
skallerormar men hvilka det dock genom användning
af passande »medicin" (d. v. s. besvärjelser) lyckas hålla
i tukt! Gudstjänsten består i vilda danser och underliga
processioner. Vid träffande af hvarje vänskaplig Öfver -

enskommelse rökes under tystnad högtidligt »fredspipan".
Den röde mannens begåfning är ingalunda ringa. I

slughet och förställningskonst lär han näppeligen finna
sin like, och de mera framstående höfdingarne hafva nä-
stan alltid utmärkt sig genom en hög grad af vältalig-
het; därtill kommer en ej ringa poetisk begåfning, hvil-
ken gifver sig till känna i åtskilliga krigssånger och sa-
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gor. Hans kunskaper sträcka sig däremot blott sällan ut
öfver hans egna praktiska iakttagelser och, frånsedt vissa
enklare hieroglyfer, känner han för öfrigt ej till skrift-
liga minnesmärken. Samfundsförhållandena äro af en
tämligen lös natur och höfdingens inflytande är ganska
tvifvelaktigt, så vidt det ej har sin grund i framstående
personlig duglighet. Äfven med hänsyn till klädedräkt,
familjelif, sedvänjor och lefnadssätt visar indianen sig som
ett äkta naturbarn. Af skinn tillvärkas tältet och de fle-
sta klädesplaggen hos de stammar, som föga komma i
beröring med de hvite. Såsom prydnader användas huf-
vudsvalen (skalpen) af slagne fiender, fjädrar, horn och
brokiga färger, hvarmed kroppen bestrykes. Familjelifvet
är naturligtvis mycket rått, och mannen behandlar sina
hustrur hufvudsakligast som trälar, själf sysselsätter han
sig blott med krig och jagt; tillfälligtvis idkas något fi-
ske och åkerbruk, för så vidt detta sistnämda låter" fö-
rena sig med ett kringvandrande lif. Där försök blifvit
gjorda att förmå indianerna att öfvergifva jägarelifvet och
blifva jordbrukare har detta utfallit mindre väl och torde
detta hufvudsakligast bero därpå, att indianerna ej dess-
förinnan gjort sig förtrogna med nomadlifvet, hvilket
bildar den naturliga öfvergången mellan jägarens och
jordarbetarens sysselsättning.

Kasta vi en blick på Syd-Amerikas vilda indian-
stammar, som både i kroppsligt och andligt hänseende fö-
rete en väsentlig likhet med Nord-Amerikas, hvilka lik-
som dessa sistnämda ofta ombilda hufvudet genom olika
slags sammanprässning, icke försmå människokött och
till gudomens ära underkasta sig det mest utsökta själf-
plågeri, så finna vi här oftare exempel på ett bofast lif.
De krigiska araucanerna i södra delen af Andesbärgen
idkade sedan långt tillbaka åkerbruk liksom de gamla
peruanerna; de gräfde kanaler, använde gödningsmedel
och underhöllo hjordar af lamadjur och detta göra de än-
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nu. Pampasfolken äro högväxta och kraftigt bygda,
lefva nästan uteslutande af kött och hafva, sedan de kom-
mit i besittning af hästar, blifvit likaså ifriga ryttare som
mellersta Asiens nomader. I Brasilien förekomma åtskil-
liga horder, hvilka höra till den stora guazani eller tu-
pistammen utom flere mindre, mera ensamt stående folk,
t. ex. botokuderna, hvilka äro kända för det egendom-
liga sätt, hvarpå de med tillhjälp af indrifna träbrickor
utvidga sina öron och underläppar. — Karaiberna i
Guiana hafva fordom också befolkat de små Antillerna,
hvarifrån de dock blifvit undanträngda efter européernas
ankomst. De voro fordom beryktade såsom djärfva sjö-
röfvare och kannibaler och kunna väl ännu i denna dag
ej fritagas för människoätande; numera sysselsätta de sig
jämväl med åkerbruk, industri och handel.

För att karaktärisera söderns indianer tillägga vi
här ett utdrag ur löjtnant G. Bove's skildring från hans
expedition 1881 till Patagonien och Eldslandet.

»Eldslandet kallas, såsom bekant, den vidsträkta ar-
kipelag, som ligger mellan Magelhaens sund och Kap
Horn. Intet land är kanhända mera deladt och genom-
skuret afkanaler, sund, vikar och bukter än denna ögrupp.
Höga bärg, betäkta af en evig snö, omätliga isfält, då-
nande vattenfall, täta och alltid grönskande skogar, branta
klippor och vackra dalgångar, alt detta tillsamman ger åt
landet ett så omväxlande utseende, att det i naturskönhet
torde öfverträffa de mest berömda alpland. Eldslandet be-
bos af trenne folk, alacaluf och jagan i väster och
söder, samt ona i öster och norr.

Historiskt vet man föga om dessa folk, men äfven
en blott ringa kännedom om dem leder till den tron, att
de härstamma från Patagonien. De förra hafva vandrat
ned från Andernas västra sluttningar, de senare hafva
kommit från pampas-slätter. Enligt missionärernas upp-

21
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gift skulle alacaluf räkna omkring 3,000, ona 2,000 och
jagan 3,000 människor.

Jagan-folket kallar sig själft jamana; »iamana" bety-
der i deras språk »mänsklig varelse". De äro småväxta,
männen i allmänhet af medelstorlek eller något litet där-
öfver, under det kvinnorna blott sällan nå upp till vanlig
längd. Deras ansikten äro platta, breda och fylliga, kind-
benen skarpt framstående, pannan låg och bred öfver ögon-
linjen. Näsan är stor och platt, ögonen i regeln djupt
svarta, små, oroliga, rinnande, med ett dystert uttryck;
läpparna tjocka och nedhängande. De hafva starka kä-
kar med vackra tänder. Deras hår är rakt, svart och
groft. De hafva lyckligtvis ännu ej lärt konsten att ta-
tuera sig, men de måla sig i stället. Vanligtvis anbringa
de parallella linjer öfver ansiktet från ögonen till hakan,
snirklar på näsa och kindben och de underligaste teck-
ningar på bröst och armar. För att undvika besväret med
en långvarig toalett, bestryka dock de flesta hela kroppen,
ansiktet och håret med en eller flere färger.

Dessa prydnader och en kappa af skinn öfver ax-
larna, fasthållen med ett band om halsen, utgöra en elds-
ländares hela beklädnad. Somliga hafva icke ens den
lilla kappan, utan med bart bröst, bara armar och bara
ben trotsa de väderleken i ett land, som är utsatt för häf-
tiga stormar, snö under tio månader af året och för ett
nästan dagligt häftigt regn, och i sina eländiga hyddor,
finna de knappast mera skydd. Dessa bostäders uselhet
är en följd af det nomadlif, som eldsländaren måste fö-
ra. Deras hyddor hafva i allmänhet formen af ett half-
klot. Två öppningar på motsatta sidor lämna tillträde till
dem. I midten är eldstaden, och vid sidan af denna an-
tyda några mindre grenar eller en handfull gräs sofplat-
serna. I allmänhet äro bostäderna förlagda till de stäl-
len, som äro mest skyddade för de starkaste och kallaste
vindarna, men hvilket skydd kunna de erbjuda de stackars
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invånarne under en snöig augustinatt, då termometern vi-
sar 10° — 15° under fryspunkten. Kölden tvingar dem att
sofva invid brinnande eld, som mycket ofta förorsakar
svåra brännskador.

Hafvet lämnar eldsländaren hans hufvudsakliga föda.
Fiskar, musslor, kräftor, hafsfåglar med få ord, alt hvad
hafvet kan erbjuda, bildar deras matsedel. Den, som blott
lefvat någon tid bland dessa stackars infödingar, kan
göra sig en idé om de strider, de måste utkämpa för att
skaffa sig äfven det minsta för sitt underhåll. Om som-
maren förse skogarna dem med ett tjugutal svampar och
två eller tre ätbara örter. I denna sträfvan för födan
tillkommer kvinnan den hårdaste lotten. Hon är hos elds-
ländarne snarare en slafvinna än en följeslagerska. Hon
måste göra de hårdaste arbeten, hon måste fiska, ro ka-
noten och underhålla elden".

Eskimåerna i Grönland.

TjLhskimåerna innehafva f. n. hela den ytterst mot nor-
den belägna delen af Polar-Amerika, härifrån undan-

tages endast en liten, af tschuktscher bebodd, landsträcka
norr om Beringssund. Detta ofantliga område är befol-
kadt af knappast mer än 20- till 30,000 invånare. De af
dem, som vistas på Grönlands västkust, äro kristna och
hafva en viss civilisation. Alla tala de dock, egendom-
ligt nog, oberoende af vistelseorten, samma språk, hvilket
förhållande helt och hållet skiljer dem från indianerna
och hafva samma näringar och lefnadsvanor. Grönlän-
darne kalla sig själfva innuit (= människor). Af euro-
péerna erhöll folket i Labrador tidigt namnet eskimå,
hvilket ord på ett indianspråk betyder »äta rått kött" och
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detta namn blef användt äfven om grönländarne, sedan
man fått kännedom om, att de båda folken tillhörde sam-
ma ras.

Européerna kommo första gången i beröring med
Nord-Amerikas polarfolk, som då kallades »skrälingar", i
»nordmännens" (vikingarnes) tid, och troligen skedde
detta kort efter Erik den rödes upptakt af landet år 986.
Den isländske prästen Are Frode berättar därom hundra
år senare följande:

»Det land, som kallas Grönland, blef upptakt och
bebygdt från Island. Erik den röde hette den man från
Bredefjorden, som drog härifrån dit och tog den land-
sträcka i besittning, som sedan kallats Eriksfjord. Han
gaf landet namn och kallade det Grönland, och sade, att
det skulle locka folk att draga dit, om landet hade ett
godt namn. De funno där, både öster och väster på lan-
det, bostäder samt stycken af båtar och »stensmide", hvaraf
man kan se, att samma folk, som bor i Vinland (kust-
landet af Kanada och Förenta Staterna) och hvilket grön-
ländarne (d. v. s. de skandinaviska nybyggarena) kalla
skrälingar, hafva dragit omkring där". Under de föl-
jande århundradena förekommo troligen ofta strider mel-
lan infödingarna och nybyggarene, men att de senares
slutliga försvinnande skulle hafva berott på ett mot dem
fördt utrotningskrig, är ej troligt, utan antagligen blefvo
nordmännen, efter det förbindelsen med hemlandet upp-
hört, fullkomligt eskimåiserade.

Uti Europa kände man icke till förbindelsen mellan
Island och Grönland. Det var först efter Amerikas upp-
takt af Columbus (1492), som många af de expeditioner,
hvilka utsändes, för att norr om denna världsdel finna en
väg till Indien, kommo i beröring med eskimåer. Häri
deltogo äfven danskarne, hvilka önskade återfinna det
gamla Grönland. Beklagligtvis slutade ofta mötena med
mord och plundring och tillfångatagande af några stak-
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kars vildar, som därpå fördes till Europa för att förevi-
sas. Det var först genom den norske prästen Hans Ege-
des uppoffrande missions-värksamhet, i början af 18:de
seklet, som eskimåerna i någon mån gjordes bekanta med
europeiska förhållanden och man på kontinenten erhöll
tillförlitlig kännedom om detta egendomliga polarfolk. —

I det danska Grönland har numera en ny bland-
ningsras bildat sig genom giftermål mellan innuitkvinnor
och danska kolonister eller matroser. Barnen bibehålla
de europeiska dragen, men antaga såsom äldre eskimåer-
nas språk, lefnadssätt och klädsel. De infödingar i Väst-
Grönland, hvilka förefallit mig mest oblandade och ty-
piska, skulle jag vilja karaktärisera på följande sätt: de
äro korta, satta, ofta fetlagda, bredaxlade, men väl byg-
da, med mycket små händer och fötter. Huden hos äldre
personer mycket skrynklig, hos yngre jämn och slät;
hudfärgen olivbrun. Ögonen mörkbruna, små, obetyd-
ligt sneda, näsan liten, insjunken mellan kinderna, mun-
nen stor, läpparne tjocka, tänderna vanligen jämna, hos
kvinnorna med tiden utslitna genom skinnens tuggande
vid garfning. Håret är svart och stripigt.

Innan eskimåerna kommo i beröring med européerna
var deras dräkt förfärdigad uteslutande af djurhudar och
fågelskinn, men numera använda de olika slags väfnader
dels närmast kroppen, dels som prydnader utanpå den
egentliga skinnkostymen. Mössor nytjas ej utan hufvu-
det täckes, när regn, snö eller köld gör det nödvändigt,
med en vid ytterpälsen fäst hufva. Om vintern bäres
i det fria dubbla dräkter, den inre med hårsidan inåt, den
yttre med hårsidan utåt. Denna dräkt är vackert prydd
med kanter af olika färgade kläden och skinnsorter samt
isynnerhet hos kvinnorna, försedd med smakfulla brode-
rier. Kvinnorna gå klädda nästan på samma sätt som
männen i byxor och en pälströja. Denna senare är på
ryggen så vid, att ett barn kan stickas in mellan pälsen
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och ryggen, där det naturligtvis äfven i strängaste köld
har det synnerligen varmt och godt. Om vintern aflägga
familjemedlemmarna så godt som alla sina klädesplagg,
emedan hettan i deras af sten och torf uppförda små bo-
städer är outhärdlig.

Grönländarna lefva uteslutande af jagt och fiske.
De drifva hvarken jordbruk eller boskapsskötsel, icke
häller använda de renen, ehuru ypperligt bete finnes på
hela det område, där de ströfva kring. Deras föda be-
står af fisk och kött, hvilket senare äfven stundom forta-
res som ruttet. Med begärlighet äta de inelfvorna hos
ripor och innehållet i renvåmmen, sedan det blifvit behö-
rigen anrättadt med trän, kråkbär o. s. v. Tobak och
kaffe utgöra dock den danske grönländarens främsta njut-
ningsmedel. Brännvinet, hvarpå han vore mycket begif-
ven, undanhålles genom myndigheternas försorg. Till
bränsle utomhus användes ris, drifved, trandränkta ben,
men inomhus nästan uteslutande trän. Denna brännes i
lampor förfärdigade af tälgsten. Af samma ämne voro
ursprungligen äfven kokkärlen tillvärkade; i en senare
tid hafva stenkärlen blifvit ersatta af koppar- eller järn-
grytor. Jämte lamporna utgöras eskimåernas viktigaste
husgerådssaker naturligtvis af jagt- och fiskredskap. De
hårda delarne på dessa redskap förfärdigades fordom
uteslutande af sten, ben eller trästycken, hvilka med stor
skicklighet hopfogades med senor, hudremmar eller hval-
bardsfibrer. Redskap af sten begagnas ännu öfveralt, där
infödingarna ej kommit i någon lifligare beröring med
européer; är motsatsen fallet, har järnet ersatt stenen.

Eskimåernas enmansbåtar kajakerna förtjäna sin
beskrifning. Båten är lång och spolformad. Dess öfre
del är ej öppen, utan genom ett skinndäck skyddad mot
vattnets inträngande. Detta däck omsluter vattentätt den
med utsträkta ben i båtens midt sittande roddarens mid-
ja. Själfva skrofvet består af skinn, utspändt öfver ett
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lätt med remmar hopfogadt ribbvärk af trä eller ben.
Kaj åken ros med en dubbelbladig åra af trä, skodd med
ben. Européerna kunna sällan manövrera dessa båtar
utan att kantra, hvaremot grönländarne däri ådagalägga
stor skicklighet. Då det gäller att framforsla större tyng-
der användes uni åken, kvinnobåten så kallad, emedan
vanligen kvinnor ro dem. På land åter förflytta grön-
ländarne sig från trakt till trakt genom att åka på små
slädar, förspända med sex till åtta hundar.

Mågara.

xKj^iågara-strömmen är den kanal, som sammanbinder
östra ändan af Erie-sjön med västra delen af Onta-

rio och tillför den senare de Öfre sjöarnas vattenmassor;
den är på samma gång gräns mellan Kanada och Förenta
Staterna. I början har strömmen ej särdeles snabt lopp.
Först 1 ]/-2 kilom. norr om fallet börjar floden strömma
stridare och ställer sin kosa rätt på Goat Island, en lång,
smal ö, som delar strömmen, så att den till höger bildar
en trängre, ytterst strid kanal och störtar, öfver 300 me-
ter bred, i rät linje dånande ned i djupet; till vänster har
floden likaledes sitt fall invid ön, ehuru fallet här är
större och bågformigt. Detta kallas vanligen häst sko-
fall et, det andra heter rätt och slätt det amerikanska.
Det förra har en höjd af 52, det senare af 54 meter. Flo-
den, som omedelbart ofvanför fallet har 6 meters djup,
har nedanför detsamma 76 meters och torde vara ännu
djupare på det oåtkomliga ställe, där vattnet skummande
störtar lodrätt ned.

En följd af den oerhörda kraft det nedstörtande
vattnet har, är att de underliggande kalkstensklipporna
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afnötas och fallet sålunda småningom drar sig bakåt.
Uppmätningar hafva gifvit vid handen att tillbakagåendet
under åren 1842—1882 utgjorde för det kanadensiska fal-
let 253 fot och för det s. k. amerikanska fallet 37 '/2 fot-
Fortgår det på samma sätt skall Niågara efter förloppet
af 10,000 år hafva uppnått sjön Erie, hvars spegel däri-

Fägelperspektiv af Niågara.

genom skulle nedtryckas ungefär till den djupare lig-
gande Ontario-sjöns ythöjd.

Samfärdseln mellan flodens båda stränder förmedlas
genom tvänne broar af järn. Den öfre hänger på pelare
250 fot öfver vattnet. Inunder den väg, där bantågen gå,
finnes i brons inre en körbana samt en gångstig för fot-
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vandrare. Den nedre, Cliftonbron, är den längsta (1302
fot) hängbro i världen af ett spann. — Det torde vara öf-
verflödigt att nämna det Niågara, jordens mäktigaste vat-
tenfall, året om besökes af stora skaror resande, hvilka
komma när och fjärran från för att beundra detta na-
turens storvärk.

Pacific-j ärnvägen.

VhJen anmärkningsvärda utveckling af järnvägsväsendet,
som egt rum i Förenta Staterna, förtydligas bäst ge-

nom den väldiga järnbana, hvilken öfver hela kontinen-
ten förenar den ena oceanen med den andra. Afståndet
efter skenorna från New-York till San Francisco är 5174
kilometer och resan upptager omkring en vecka, då tå-
gen gå natt och dag. Den resande, som kommer från de
östra staterna, kan välja emellan flere banor, men de
flesta af dem sammanlöpa i Omaha, en stad vid Missouri.
Här vidtager Pacificbanan, världens längsta järnväg.

Till en början närmar sig banan Plattefloden och
stiger uppför dess dal. Omgifningarna äro mycket frukt-
bara och delvis redan välodlade. Vid Sherman når järn-
vägen sin högsta punkt (8460 fot) bland de Svarta bär-
gen. I närheten befinner sig en 667 fot lång bro, den
största på linjen. För ett ovant öga synes den vara obe-
hagligt lätt uppförd, men det är en egenskap utmär-
kande för amerikanska byggnader. Efter det banan ned-
stigit från Svarta bärgen, korsar den under några mil
en lång sträcka af böljande prärier. Sedan blifva omgif-
ningarna mycket omväxlande. Innan järnvägen når hög-
sta punkten af det pass, som leder öfver de med evig snö
betäkta Klippbärgen, genomskär den ett vildt landskap,
framgår öfver fjäll, genom djupa dalar och tunnlar samt
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öfver bärgras och floder och under snöskärmar. Utan
dessa senare vore det otänkbart att uppräthålla trafiken
hvarken här eller öfver Sierra Nevada (Snöbärget). Man
har därför bygt stadiga skjul af furu öfver banan. Vid
öfvergången af det sistnämda fjället finnes dylika snö-
skjul på en sträcka af sammanlagda 7xk mil. Där ba-
nan ej är öfverbygd, måste stundom användas ända till
åtta lokomotiv på en gång för att med plog undanskaffa
de hopade snömassorna.

Längs American River (amerikanska floden) passerar
järnvägen ett ställe, som mer än något annat pröfvar den
resandes nerver. Banan går fram längs sidan af ett bärg
»Cap Horn", 2000 fot öfver den brusande floden. När
denna del af banan påbörjades, blefvo arbetarena nedhis-
sade medels linor, som höllo dem fast, tils de i bärgets
tvärbranta sida hade uthuggit en plats att stå på, och
längs denna svindlande höjd, där till och med den vige
indianen ej kunde få fotfäste, bygde de hvite männen för
järnhästen en säker och gen väg. — Längre västerut pas-
serar banan genom staden Sacramento och slutar i San
Fransisco vid hafvet.

Att vagnarna på Pacificbanan äro lämpade efter ti-
dens och publikens fordringar behöfver knappast tilläggas;
bekväma sofkupéer och dyrbart inredda salongsvaggoner,
försedda med gas- och värmeledning samt elektrisk be-
lysning, vittna om »yankeens" praktiska sinne och — väl-
försedda börs.

Pacificbanan är en af hufvudstråtarna vid den mel-
lanfolkliga samfärdseln; dess anläggning var en af de
vackraste segrar människoanden vunnit i kamp mot svåra
naturhinder. Efter några år torde den amerikanska före-
tagsamheten åter hafva vunnit en ny seger, då nämligen
Panamakanalen, hvarpå man med ifver arbetar, öpp-
nas för alla de fartyg, som nu nödgas kringsegla en hel
världsdel för att från Atlantiska hafvet nå Stilla oceanen.
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Arbetet i odlingens utkanter.

Mm man lägger Förenta Staternas karta vid sidan af Eu-
ropas, tar den sig ända till tråkighet enformig och or-

dentlig ut. Framför alt gäller detta den västra och yngre
hälften af det stora landet. I Europa äro gränslinjerna
mellan de olika staterna mycket ofta ristade med eröfra-
rens svärd, hvilket mindre tillgodosett regelbundenheten
än begäret att skära för sig så duktigt som möjligt. El-
ler ock äro gränserna s. k. »naturliga" gränser, i det en flod
med sina bukter, en bärgskedja med sina utsprång ut-
märka den politiska rågången.

Vid både offentlig och enskild gränsreglering följer
man i Förenta Staterna hufvudsakligen den raka linjen,
hvilken må vara tråkig, men i stället är så mycket mera
praktisk. Själfva staterna, åtminstone de yngre, blifva
således vanligen rätvinkliga figurer med parallella sidor.
Deras närmaste underafdelningar »häraden" (counties) ega
också till större delen samma skapnad. I nästa underaf-
delning »townships", närmast motsvarande våra socknar,
har den enformiga likformigheten nått sin spets: »town-
ships" äro nämligen kvadrater, alltid med sex engelska
mils sida. Dessa större kvadrater sönderfalla, i 36 mindre
schackrutor. En sådan mindre ruta om en engelsk mil el-
ler 640 acres kallas för »seetion" och delas i fyra »kvart-
sectioner".

Genom fördrag med Frankrike, Spanien, Mejico, Te-
xas och Ryssland samt genom öfverenskommelse med de
enskilda staterna har unionsregeringen kommit i besittning
af jord till en utsträckning af omkring 2,894,000 eng.
kvadratmil. Af detta väldiga område torde bortåt en mil-
jon kvadratmil utgöras af land, som antingen är odugligt
eller i bästa fall kan användas blott till betesmark. Resten
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anses äga värde såsom »timmerland", »mineralland", »åker-
land" o. s. v.

Af detta regeringsland utdelas stycken på grund
af hemortslagen. Denna är icke synnerligen gam-

»Solfjädern», varm springkälla i Yellowstones nationalpark.

mal. Stiftad den 20 maj 1862, har den först nyligen
inträdt i myndighetsåren. Men under sin jämförelsevis
korta tillvara har den uträttat otroliga ting till vinnande
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af det mål, som dess stiftare åsyftat: skapandet af en
talrik stam själfegande bönder till motvikt mot de stora
godsegarene.

Redan namnet antyder att här gäller i främsta rum-
met, att nybyggaren stadigvarande fäster sitt hem på det
land, hvilket han utbeder sig som gåfva af statens gif-
milda hand. Först sedan han bevisligen bott på sitt jord-
stycke i fem år kan han, om stadgade vilkor blifvit upp-
fylda, erhålla fastebref med full eganderätt.

Hvarje man eller kvinna — så lyda i hufvudsak
hemortslagens stadganden — hvarje man eller kvinna,
som är familjeförsörjare eller nått 21 års ålder och som
är eller afgifvit sin förklaring att vilja blifva amerikansk
medborgare och som aldrig burit vapen mot Förenta Sta-
terna, eger rätt att upptaga en fjärdedels sektion eller
mindre af det i marknaden varande offentliga landet. Vid
ansökningen bör vidfogas ersättning för registrerings- och
landtmäterikostnad, växlande mellan 70 och 90 mark.
Nybyggaren skall därefter flytta ut på sitt nyförvärfvade
land och bosätta sig där. Om han därpå efter minst fem
och högst sju år kan med två vittnen bevisa, att han be-
bott och odlat jorden i fem år samt att han icke afsöndrat
jord utom för vissa allmänna ändamål, så får han utan
vidare det fastebref, hvilket för evärdliga tider gör ho-
nom till hemmanets egare.

Ett slags tillägg till hemortslagen är den s. k. »trä-
planteringslagen", enligt hvilken den, som i vissa trälösa
trakter planterar ett visst antal trän, efter åtta år kan er-
hålla fastebref på en fjärdedels sektion.

Då det angifna sättet att komma i åtnjutande af egen
jord är högst enkelt, tyckes det egendomligt, att ej
hvar enda bit regeringsland redan blifvit öfversvämmadt,
men därvid måste ihågkommas, att ej alt land är odlings-
bart, att äfven bördigt land är föga värdt, om ej järn-
eller vattenväg går i närheten och att minst ett kapital om
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3,000 mark är behöfligt vid den första bosättningen, som
annars fullständigt misslyckas. Mången farmer *) finner
det därför fördelaktigare att köpa s. k. järnvägsland.

För att uppmuntra till järnvägsbyggnad har staten
ofta åt järnvägsbolagen skänkt betydliga sträckor af det
offentliga landet. Det har varit enda sättet att erhålla
järnvägslinjer genom bygder, som ännu icke hafva några
invånare. Så t. ex. har Norra Stillahafs-banan fått till
skänks hvarje udda sektion på ömse sidor om banan på
tio mils afstånd från järnvägen inom staterna, på tjugu
mils inom territorierna. Inom dessa järnvägarnas förlä-
ningar, där man således har kommunikation åtminstone
på tjugu engelska mils afstånd, erhålles land till ett pris,
som växlar mellan 12 och 50 mark för acre (en acre
= 4047 kv. meter).

Jordbrukaren i Amerika måste arbeta strängt. Lätja
straffades enligt Drakos lagar med döden.

I Amerika skipar lifvet själft samma stränga rättvisa
som den ateniensiske lagstiftaren. Straffet nalkas dock
icke med öfverhetens svärd i sin hand. Tyst smyger det
sig till offrets sida och hviskar med bleka läppar i dess
öra de gamla välbekanta orden: »Den, som icke vill
arbeta, han skall icke häller äta" . .

.

Det duger ej för invandraren att på andra sidan
oceanen söka fortsätta förnämt eller tarfligt dagdrifveri.
Det duger ej att vara så rädd om kläderna och om hu-
dens mjällhet, att man ej vill stå som simpel karl i en
mekanisk värkstad, äfven om man i hufvudet och på fickan
bär vittnesbörd om att höra till skolbildadt folk. Det du-
ger icke att försmå grufarbetarens hacka, därför att man
tror sig kallad till musikdirektör. Det duger icke att
vägra att gräfva diken, därför att man hällre vill bli kusk.
Och när man engång tagit sitt förnuft till fånga och be-

*) Antalet af farmer (själfegande jordbrukare) i Förenta Sta-
terna torde f. n. kunna uppskattas till 4y2 milj.
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kvämat sig att gräfva, duger det ej att med gamla landets
säflighet stå och titta på spaden en halftimme, innan man
spottar i näfven och tar tag.

Nej, Amerika har brådtom. Arbeta måste man och
arbeta fort. »En viste då inte riktigt, hvad arbete var,
innan en kom till Amerika", är ett ord, som man ofta hör
uttalas af den svensk-amerikanske arbetaren. Man måste
också arbeta mera i Amerika än i Sverge och Finland.
Det vill säga med mera kraft, mera fart, mera förstånd,
äfven om man måhända arbetar färre timmar om dagen.
Så måste därtill en arbetare i Amerika vara nykter, punkt-
lig och ordhållig.

Städerna i Amerika.

ro ti Amerika har man varit i tillfälle att se städer upp-
växa inom några veckor, och inom några årtionden

hafva dessa nya samhällen utvecklat sig vida mera än
ett flertal städer i Europa under lika många århundraden.
Detta får man i främsta rummet tillskrifva den stora till-
strömning af folk från olika håll, det snabba tillgodogö-
randet af naturens tillgångar och framför alt amerika-
nens rastlösa värksamhet. Inom Förenta Staterna torde
nästan i högre grad än i det gamla moderlandet, England,
ordspråket »tid är penningar" vara en ledande tanke.
Man bygger snabt och praktiskt. De flesta amerikanska
städer anläggas efter dambrädet som mönster. Ett rät-
vinkligt nät af gator och kvarter utstakas, ofta milslångt
omkring den blifvande stadens medelpunkt och deras be-
byggande lämnas åt framtiden och gynsamma omständig-
heter. En kyrka och ett skolhus äro vanligtvis bland de
första byggnaderna i en sådan framtidsstad, liksom spel-
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salarna och värdshusen. I namnen på dessa städer up-
penbarar sig stor brist på uppfinningsförmåga. Statsför-
bundets hufvudstad har som bekant fått sitt namn efter
grundläggaren af den amerikanska friheten och oberoen-
det; men utom denna stad berömma sig ej mindre än 137
större och smärre orter af namnet Washington. Gärna
upprepas äfven namnen på Europas stora och berömda
städer eller väljer man, smaklöst nog, gamla klassiska
namn, såsom Tröja, Utica, Kartago, Alexandria m. fl. Af
samma skäl älskar man att utmärka städernas gator helt
enkelt med bokstäfver och siffror.

De amerikanska städerna hafva föga anmärknings-
värdt för européernas konstvanda öga. Har man sett en
af dem, så har man sett nästan alla. Nykterheten i plan-
anläggningen stämmer förträffligt med stillösheten i bygg-
naderna. Därmed vilja vi dock ej påstå, att inga vackra
städer finnas i Amerika. En sådan är helt säkert New-
York vid Hudsons mynning, den första handelsstaden i
Förenta Staterna och den största för öfrigt i hela världsde-
len; den har med alla sina förstäder närmare 2> milj. in-
vånare. Dess stora hufvudgata, Broadway, som är en mil
lång, har förvandlats till en gata af palats. Vid henne
ligga nästan alla stora värdshus och bodar. Det finnes
gårdar, som inrymma 50—100 affärskontor. Husen äro
fullskrifna med namnen på firmor, ofta ett nytt namn
nästan vid hvartenda trappsteg. I närheten af New-Yorks
jättestora hamn ligger Castle Garden, där emigranterna
landstiga och finna skydd af regeringens ombud under de
första timmarna af sin vistelse i nya världen.

Näst New-York är Filad elfia Amerikas folkrikaste
samhälle och lifligaste fabriksort; dess lärda och fromma
stiftelser äro äfven kända. De två mäktigaste medtäflarne
i väster äro utan tvifvel S:t Louis vid Mississippi och
Chicago vid Michigansjön. Få städer hafva ett så för-
delaktigt läge som den förra af dem. Den ligger vid en
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stor flod inom en ytterst bördig stat, på lika afstånd från
de stora sjöarna och den mejikanska bukten, från den
Atlantiska kusten och Klippbärgens sluttningar; där mö-
tas järnvägar från alla håll. Chicago visar på ett ännu
mera lysande sätt, huru städer växa i Amerika. Ar 1820
hade indianstammar här sin lägerplats, 1830 fans här 70
hvita invånare, tjugu år senare 30,000 och f. n. ungefär
500,000. Genom S:t Lawrence-floden står staden i förbin-
delse med Kanada och genom Eriekanalen med New-York.
Mer än ett dussin järnvägar sammanträffa strålformigt i
Chicago, som med rätta kallas „New-Yorks dotter". For-
dom led befolkningen i följd af den sumpiga grunden
ständigt af smittosamma sjukdomar. När staden blef ri-
kare, skrufvade man upp husen 5 till 15 fot och rullade
dem tillbaka för att vidga gatorna. Det skedde med två-
och femvåningshus, utan att invånarne lämnade dem.
Några ord måste vi äfven egna Cincinnåti i Ohio, »svin-
staden" fordom kallad för sin mycket lifliga handel med
fläsk. Numera gör staden anspråk på att inom sina mu-
rar ega det valdaste sällskapslif i hela västern och talar
vid hvarje tillfälle om de aristokratiska sederna, den bil-
dade smaken och sina rika tafvelsamlingar. Förbigående
New-Orleans med världens största bomullsmarknad och
de andra mindre städerna i södern, stanna vi i Amerikas
Neapel, San Francisco. Staden är bygd på en bruten
och ojämn mark, har ett förtjusande läge och sköljes
nästan på alla sidor af hafvet. Ett härligare klimat än
det, som råder här under nio månader, kan man ej önska
sig. Stadens folkmängd (ungf. 250,000) består af män-
niskor af alla slag, såsom fransmän, mejikanska spanjo-
rer, amerikaner och spanjorer, tyskar och kineser. Det
är traktens guldrikdom, som i främsta rummet har lockat
folk till denna del af Amerika. I Sacramento-flodens dal,
som går parallelt med Nevadakedjan mellan denna och
ett mycket lägre system af kustbärg, upptäkte man af en

22
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händelse år 1848 vid anläggningen af ett sågvärk full-
viktiga guldkorn i dalbottnens grus;! upptakten spridde
sig med blixtens snabbhet, guldgräfvare tillströmmade från
alla världens kanter för att vaska ut den dyrbara metal-
len, hvaraf utförseln år 1853 hade stigit till 65 miljoner
dollars (ungf. 325 milj. mark).

Hvad städerna i Syd-Amerika beträffar, hafva de ej
samma internationella betydelse som de nordamerikanska;
de äro i allmänhet mindre och svårtillgängliga. Undan-
tag härifrån göra naturligtvis de vid hafskusterna belägna,
såsom det vackra Rio Janeiro, Syd-Amerikas viktigaste
handelsplats, negerstaden Bahia, Buenos-Aires och
Montevideo på ömse sidor om la Platå samt hamnstä-
derna Valparaiso och Callao.

Amazon-floden.

f(jxpLmazon-floden, en af jordens största floder, bildar
det mellersta af Syd-Amerikas tre stora vattensystem.

Till henne flyter vatten från ett område, som är fjorton
gånger större än hela Sverge. Floder, som i vattenmassa
gå upp mot de största i Europa, förena sig med henne.
Närmast sin källa, som ligger i öfre Peru, bär hon nam-
net Maranon, från Ucayalis mynning till Rio Negros he-
ter hon Selimoes och därifrån till mynningen Amazon-
strömmen. Hennes stigande är en af de mest storartade
naturföreteelser. Så snart strömmen vid en viss höjd
flutit bort öfver sandiga öar och betäkt vass och gräs,
öfvergifva fåglarna dessa orter och begifva sig inåt lan-
det åt Orinoco till. Trakten, som förut genljöd af vipors
och fisk-måsars skrik, blir öde och tyst, och fiskar leka
där, hvarest förut krokodiler hvilade, samt flodsvin och
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tapirer sökte sin näring. Hastigare och häftigare stiger
slutligen floden öfver sina stränder. Träna darra vid flo-
dens framträngande, och rädda fly djuren till högre belägna
trakter; blott enstaka fåglar stanna kvar i tränas högsta
toppar. Emellertid upplifvar vattnet växternas närings-
safter, och ur det uppsvälda löfvet frambryta tusende dof-
tande blomkalkar. Under det att den gytjiga ström-
men hvirflar omkring stammarna, öfverdragas kronorna
med de skönaste, brokiga blommor, och skogen förvand-
las till en smyckad vattenträgård. Fiskar simma nu om-
kring i skogen, och krokodiler och flodsköldpaddor hafva
likaledes begifvit sig upp ur djupet till de grumligare och
lifligare vattnen, som utbreda sig öfver sandängden. Om-
kring 4—6 veckor efter det högsta vattenståndet träda
åter de nu med gytja betäkta skogs-slätterna fram ur flo-
den. Gräs och småskog gro yppigt, och djuren vända
småningom tillbaka till sina gamla, vanliga platser.

En resa på den stora, breda Amazon-floden låter
oss visserligen ej skåda rika städer och täcka landtstäl-
len vid stränderna, men en väldig natur visar sig för den
resande. En enda urskog betäcker trakten. — Efter so-
lens uppgång vaknar lifvet i skogarne. De flesta djuren
fly vid denna tid de lägsta ställena, hvarest under de tro-
piska tränas platta och täta kronor en förvånande köld
herskar. Först vid middagen blir här angenämt. Därför
stiga till och med de fåglar, som annars söka sin näring
i de låga buskarna, om morgnarne upp i de luftiga kro-
norna. Svarta gamar sitta i skaror och sofva på förtor-
kade grenar, hvilka en blixtstråle eller massor af insek-
ter beröfvat lifvet, och som, ehuru döda, ännu sitta kvar
vid sin jättestora stam. Med vidt utbredda vingar torka
sig gamarne vid solens varma strålar. Framfor alt härlig
är anblicken af de täta, mörkgröna träkronorna, mot
hvilka de snöhvita hägrarne bjärt afsticka. Äfven de lägre
varelserna dela längtan efter solvärme. Fiskarne simma
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sorgfritt och lugnt på ytan eller höja sig flocktals öfver
vattnet, under det delfinens klumpiga språng erinra om
de flygande fiskarne på oceanen. Den balsamiska doften
från otaliga hartsiga trästammar och blommor förkun-
nar, att solen stigit högre upp, och alt större blir dju-
rens värksamhet. Tallösa skaror af änder simma på de
småkrusiga vågorna, och moln af svarthufvade fiskmå-
sar, som sysselsätta sig med fiskfångst, låta se sig. Äfven
större djur framträda. Vid stranden synas råbockar, och
grenarnes rörelser förråda ankomsten af en hop apor.
De mindre arterna bland dessa kunna endast genom sin
utomordentliga snabbhet rädda sig från de glupska roffåg-
larne. Alt värksammare blir lifvet, beledsagadt af de
mångfaldigaste toner, som blott indianens öfvade öra för-
mår urskilja. Oöfverskådliga svärmar af brokiga papego-
jor hafva slagit sig ned på de fruktbara skogsträna.
Kapslar och bär falla af och frambringa mot de hårda
bladen ett buller, som om hagelskurar skulle nedstörta.
Hackspettarna uppfylla skogen med sina hackande ljud,
och ur skogens djup dånar ett buller, som om en trupp
ryttare närmade sig. Det är talrika hjordar bisamsvin,
som stampa sönder marken, innan de böka upp henne
med huggtänderna. Äfven skogsdufvornas människolika
stämmor tränga ut ur vildmarken, under det den lång-
svansade myrbjörnen med gladt grymtande skjuter sin
klibbiga tunga in i de vimlande myrhögarne.

Nu nalkas middagen, och alt flyr för den brännande
solen in i de djupa skuggorna för att hvila. Intet moln
drager öfver himlahvalfvet, träkronornas lagerartade blad
darra under de heta stråiarne, och högtidligt dunkel rå-
der närmare marken, hvarest en fjäril eller kolibri svär-
mar omkring. Fiskar och vattenfåglar hafva försvunnit;
blott vid biflodernas mynningar ligga flocktals rysliga
krokodiler utsträkta. — Kommer slutligen solen nära sin
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nedgång, uppstår samma lif som på morgonen. För andra
gången skynda vildmarkens invånare till bordet, som en
allgod hand dukar för dem.

Guano-öarna.

Ml rån sin världsomsegling berättar N. J. Andersson: »Åtta
dagar efter lämnandet af Chile ankrade vi middags-

tiden utanför Chinca-öarna, de mest bekanta af Guano-
orterna i Peru. De tre öarnas stränder voro här och där
likasom afskurna till brant nedstupande bärg, på mång-
faldigt sätt sönderdelade i grottor. Utanför den östliga-
ste af dessa ankrade vi; den ensamt tyktes bearbetas.
Där lågo nu tolf handelsskepp af åtskilliga nationer jämte
en peruansk brigg, som upprätthöll ordningen mellan
skeppen och befolkningen.

Man landade vid nordpunkten af ön, vid en brant
nedstupande bärgvägg, uppgick på en med möda anbragt
trätrappa och befann sig, då man nått höjden, midt bland
de så kallade boningarna. Ett par voro af trä, helt nöd-
torftiga hem för bokhållarene och tillsyningsmännen öfver
arbetet. Arbetarene åter bodde i kojor, uppförda af rör-
mattor och bambupålar, fyrkantiga, 4 alnar höga, i det
inre ytterligare fördelade på små kamrar. De rymde inga
möbler utom de allra nödvändigaste, voro utan golf och
så helt och hållet i naturtillståndet, att man knappast
kunde inse, huru människor där kunde trifvas. Det folk,
som här användes till brytandet af guano, voro förbry-
tare från Peru, dessutom funnos här ungefär 100 kineser,
som visserligen sade, att de kommit öfver för att söka
arbete och därför blifvit hitsände, men hvilkas förlust af
den nationella hårpisken äfven gaf tillkänna, att det ej
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stod så helt till med deras förhållande till det lagbundna
samhället. Annars lärer här vanligtvis finnas en arbets-
personal af 700 personer. Ingenting kan vara förskräck-
ligare än att se dessa stackars människor. Ofver hela
ansiktet betäkte af detta skarpt fräna, illaluktande, brun-
aktiga stoft, med kläder sönderfallna i trasor och dess-
utom med anletsdrag, som i många fall svarade noga mot
blacken om benet, sågo de så ut, att man tykte det vara
helt underligt att man gick säker ibland dem, åt kine-
serna tillropande deras Chin-Chin, hvarvid de helt för-
nöjde visade tänderna och en upprymd sinnesstämning.
Huruvida det finnes några fria arbetare på ön, vet jag ej;
man sade oss, att dessa fångar och kineser förblifva där
4—5 år, och att de i aflöning hafva ungf. 1 mark om
dagen samt hållas med vatten och ganska medelmåttig
eller usel kost. De äro förbundne att dagligen nedföra
90 skottkärror guano; deras arbete öfver detta beting
betalas särskildt, hvaraf en sparpenning kan uppkomma.

Gående litet längre fram, kommo vi till det ställe,
där guanon, detta högt värderade gödningsämne för
tillfället bröts. Det var en hög, ganska brant kulle,
på hvars sluttande sidor hvarje arbetare hade uppta-
git ett bälte af ungefär 2 alnars bredd, på sidorna af-
skildt från grannens genom uppstående murlika guanokam-
rar. I denna, ränna stod arbetaren, med en hacka löshug-
gande guanostycken, som nedrullade till backens fot och där
inlassades i skottkärror. Ifrån detta ställe transporterades
de sedermera på fasta vägar, försedda med järnskenor, till
branten af ön, emot hvars kant höga träplank, i form af
en triangel med spetsen utåt, voro bygda. Ifrån denna
spets, där guanon urstjälptes, gingo sedan slangar af lärft
ned till vattnet, i det under klippan liggande fartygets
eller pråmens lastrum. Nu lågo inga fartyg där (brän-
ningarna voro ock svåra), utan inlastningen skedde me-
dels pråmar.
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Själfva ön består af en mäktig massa gneis, ofvan
hvilken guanon är aflagrad i oerhörda kvantiteter. Man
har beräknat att ön, som har 8 engelska kvadratmils vidd,
länge kunde lämna 50,000 tons*) guano årligen. — Gua-
non utgör spillningen af ofantliga massor sjöfågel. Äfven
fåglarnes vingar, skelett och ben ingå häri ganska be-
tydligt, och man ser delar ännu tämligen bibehållna i de
öfversta lagren, hvaremot alt är förvittradt i de undre. Här
bildar guanon detta ljusbruna ämne, hvilket liksom stoft
hvirflar upp och intränger öfveralt, medförande en obe-
haglig lukt".

Australien.

(J^ustralien är den sist upptäkta världsdelen och kunde
därför med någon rätt, när man kallar Amerika den

nya världen, kallas den nyaste. Den består af idel öar,
som ligga på ömse sidor om ekvatorn mellan Amerikas
västra och Asiens östra kust. Deras antal är ofantligt
stort, dock äro de flesta af dem tämligen små och obe-
tydliga, många till den grad, att de ännu icke äro be-
bodda, ja, att måhända några af de minsta öarna ännu
icke ens kommit till vår kännedom. För närvarande för-
står man med Australien, det vill säga Söderlandet,
det förut oriktigt Nya Holland benämda fastland, som
skiljer den del af Stora oceanen, som man kallar Korall-
hafvet, från Indiska oceanen och som i norr genom Tor-
ressund skiljes från Nya Guinea och ,i söder genom Bass-
sund från Tasmania.

*) En ton är ungf. 120 £©.
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De öfriga i Stora oceanen enstaka kringströdda eller
i grupper förenade öarna ger man i allmänhet namnet
Söderhafsöarna, men icke, såsom ofta sker, namnet
Polynesien; ty detta är, såsom vi strax skola se, en un-
derafdelning af hela begreppet. Fastlandet Australien bil-
dar tillsammans med Söderhafsöarna den femte världsde-
len, Oceanien. Alla de till Oceanien hörande öarna och
ögrupperna har man indelat i fyra hufvudgrupper; först
nämna vi Nya-Zeeland, »Söderhafvets Storbritannien",
denna stora ö, hvars befolkning till största delen består af
européer och som genom sitt läge, sin naturbeskaffenhet,
sina hjälpkällor och sin politiska utveckling tyckes vara
bestämd till de öfrigas beherskarinna. Sedan ådrager sig
Melanesien vår uppmärksamhet. De hit hörande ögrup-
perna, hvilkas ytinnehåll belöper sig till omkring 15,000
kvadratmil, äro de västligaste i oceanen och omgifva det
australiska fastlandet i en halfkrets, som först går från
väster till öster och sedan mot sydost. Befolkningen har
mörk hudfärg, och däraf härleder sig namnet (af grek.
melas, svart, och nesos, ö). Härtill sluter sig i öster
och nordost, nästan ända till norra vändkretsen, Polyne-
sien (af po lys, mycken, och nesos, ö), ett antal öar,
som hysa en ljusbrun, vackert bygd, civiliserbar, sjödug-
lig, befolkning, och slutligen i nordvästra delen af Stilla
oceanen, ända till närheten af Japans och Filippinernas ku-
ster, Mikronesien (af mikros, liten, och nesos, ö),
hvars invånare skilja sig från polynesierna genom vissa
egendomligheter i karaktär och lefnadssätt, men isynner-
het genom olika språkbildning.

Det första europeiska fartyg, hvars besättning såg
Australien (1606), var ett holländskt Duifken (Dufvan).
Det for 300 sjömil längs kusten utan att för infödingar-
nas vilda sinnelag våga landa. Redan samma år upptäk-
tes af de Torres det efter honom benämda Torressund.
Andra holländare besökte äfven landet, hvarför man bör-
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jade benämna det Nya Holland. Ar 1642 upptäkte Tas-
man den stora ön i söder, hvilken han efter då varande
ståthållaren kallade Van Di em ens land. (Sedan 1853
är denna engelska, kolonis officiella namn Tasmania).
Man ansåg länge ön för Australiens sydligaste del, till
dess engelsmannen Bass 1796 fann det efter honom be-
nämda Bass-sund. Dessförinnan hade emellertid Ja-
mes Cook år 1770 seglat utmed östra kusten samt hög-
tidligen tagit denna i besittning för den britiska kronan.
Den beskrifning därom, som Cook efter hemkomsten med-
delade i sitt fädernesland, ledde den britiska regeringens
uppmärksamhet på denna obekanta vrå af jorden. Är 1788
grundades på östkusten den första förbrytarekolonin, som
snart följdes af andra jämte frivilliga bosättningar. Stä-
derna Melbourne och Adelaide, nybyggena vid Svanfloden
och flere andra på västkusten uppstodo nu.

Efter det sålunda världsdelens kustbildning blifvit
känd, börjar en rad af djärfva försök att undersöka de
inre delarne. Kapten Stuart finner floderna Darling och
Murray under det att Grey förgäfves sökte några vatten-
drag i landets västra del. De största prof på mod och
uthållighet lades i dagen af Eyre, som genomvandrade
Sydaustralien och tysken Leichhardt, hvilken företog
flere lyckade färder till dess han 1847 spårlöst försvann
med alla sina följeslagar; antagligen dukade han under
för anfall af fiendtliga infödingar. Under de sista årtion-
dena hafva Stuart, Burke, Howitt, Förrest m. fl. ge-
nom trägna forskningar spridt kännedom om Australiens
inre delar.

Det är nu ådagalagdt, att Australien endast vid kust-
sträckorna har egentliga kulturlandskap; det inre skall,
så långt det lämpar sig för födande af hjordar, förblifva
förbehållet boskapsskötselns idkare. Men dessa kuststräk-
kor hafva, tack vare kolonisternes drift samt den stora
rikdomen på metaller och andra fördelar, som icke äro
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att underskatta, tagit en icke anad lyftning. Australien
är för produktionen af ull ett af de viktigaste land. Man
antager, att för närvarande icke mindre än 50 miljoner
får beta på fastlandet, Tasmania och Nya-Zeeland. Af
icke ringa betydenhet är hornboskaps- och hästafveln i
Nya Syd-Wales och Victoria. Landtbruket utvecklar sig
mer och mer, och skulle hafva tagit en ännu större ut-
sträckning, om icke hittils en så stor mängd arbetsföra
män varit sysselsatta på guldfälten.

Låtom oss nu kasta en blick på befolkningen. Den
är ytterst fåtalig, ty antalet af Australiens urinvånare be-

Australnegrer

löper sig väl för närvarande svårligen till mer än 50,000.
De infödda australnegrerna tillhöra papua-rasen och
stå ostridigt på det lägsta trappsteget af civilisation. —

Deras färg är smutsigt svarfbrun och kan icke jämfö-
ras med de afrikanska negrernas svärta. De hafva en hög
panna och vildt, långt, men icke ulligt hår, en tillplattad
näsa och breda, ganska tjocka läppar. Armar och ben
äro smala och antyda endast ringa muskelkraft. I all-
mänhet äro infödingarne mycket fula, framför alt kvin-
norna, hvilka, såsom fallet är hos många vilda folk, be-
traktas som männens slafvinnor. Infödingarnes språk är
så olika, att angränsande stammar knapt kunna förstå
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hvarandra. Kannibalismen skola de visserligen ännu vara
tillgifna; dock har sträng uppsigt från engelsmännens sida
dragit försorg om, att denna och andra laster, som voro
dem egna; numera uppträda blott mycket enstaka. Van-
ligtvis älska infödingarne icke tvånget af kläder. Under
kalla vintrar kasta de öfver sig ett af opossum- eller kän-
guruskinn hopsatt, med senor eller något grässlag kon-
stigt sömmadt skynke. Australiens infödingar känna icke
till några fasta boningsplatser. Då de vanligtvis vidt
och bredt omkring söka efter föda, kunna de icke befatta
sig med inrättande af bostäder; också behöfva de i ett
så mildt klimat i allmänhet icke sådana. Några stänger
och grenar, några kvistar, lutade mot ett kullfallet trä,
eller skyddet af ett upphängdt täcke af skinn, är hvad de
behöfva. Alt efter som vinden växlar om, vända de om-
kring sina så kallade boningar. Före de hvites ankomst
var det aldrig brist på passande föda, lika litet som nu,
då infödingarnes antal sammansmält och invandrarne icke
taga de uraustraliska lifsmedlen i anspråk för sig. En
älsklingsrätt för infödingarne är ett slags stora hvita ma-
skar, som de uppgräfva ur jorden; äfven tycka de om
köttet af ormar och ödlor; största delen af deras föda be-
står emellertid af köttet af de talrika kakaduerna, pape-
gojorna och andra skogens djur jämte det af fiskar, sköld-
paddor, grodor med mera. Infödingen för ett behagligt
lif på sitt sätt. Hans hustru samlar rötter, och blott när
det behagar honom, går han med spjut och bumerang
(skärformigt kastvapen) på jagt. Missionärerne hafva haft
blott föga framgång i sina bemödanden att omvända de
infödde till kristendomen, enär dessa före deras ankomst
hvarken kände till någon gud eller bönen.

Huru mycken möda än den människovänliga engel-
ska regeringen må göra sig att kläda dem och förse dem
med lämplig föda för att hindra deras utdöende, så skola
dock inom kort tid urinvånarne vara nästan helt och hål-
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let försvunna. På Tasmania har för få år sedan den si-
ste infödingen afgått med döden. Däremot ökas synbart
den europeiska befolkningen; isynnerhet är det engels-
män och irländare, som nedsätta sig i kolonierna. Lok-
kade af guldfälten, invandrar årligen ett stort antal kine-
ser; dock blifva dessa i allmänhet icke bofasta och lämna
åter landet, sedan de förvärfvat sig en för deras anspråks-
lösa fordringar tillräcklig penningsumma.

Australiens klimat skiljer sig väsentligt från det i
andra land. Stenbockens vändkrets delar Australien i två
olika delar, så att medelklimatet i den mindre, norra de-
len är tropiskt, det i den större, södra delen däremot tem-
pereradt. Den anmärkningsvärdaste, men tillika den oför-
delaktigaste karaktären hos klimatet är den ofta en längre
tid räckande torkan. En annan egendomlighet är den
hastiga växlingen af hetta och köld, så att icke sällan
inom en timme termometern faller 12° C. Åskväder och
förhärjande hagelstormar inträffa ofta nog i södra Austra-
lien, isynnerhet om sommaren. I de tempererade delarna
inträder regntiden vanligen i början af vintern; däremot
är i Australiens tropiska delar sommaren den våta årsti-
den. — Snö och is visa sig blott i de högre, bärgiga de-
larne, där, såsom till exempel på Mount Kosciuszko, snön
ligger kvar under största delen af året. I Sidney har
man, så långt man vet, endast en gång (1836) sett snö. I
allmänhet är klimatet mycket fördelaktigt för hälsan, så
att farsoter äro nästan okända. Ögonsjukdomar göra ett
undantag därifrån; de förekomma ofta och äro en följd
af den damförande nordvästliga vinden. För bröstsjuke
är klimatet, isynnerhet på Sidneys bredd, mycket för-
månligt.

Det ligger i landets beskaffenhet och är vid sådana
klimatiska förhållanden förklarligt, att Australien företrä-
desvis blott i kusttrakterna kan hafva odlingsbar jord.
I dessa för åkerbruk lämpliga trakter odlar man med



349

framgång alla europeiska sädesslag, äfven trifvas för-
träffligt sydfrukter, bomull och tobak, men isynnerhet
förtjänar vinodlingen all uppmärksamhet: redan har i
åratal i kolonierna druckits en förträfflig drufsaft, som
äfven finner väg till Europa och Amerika.

Af mineral finnas och tillgodogöras i Australien huf-
vudsakligen granit, sandsten, basalt, kalksten och kvarts.
På många, ty värr nästan otillgängliga, ställen har man
funnit vacker marmor, porslins- och krukmakarlera. På
östra kusten, ofvanför Sidney, bearbetas mäktiga sten-
kolsflötser. Men isynnerhet är Australien rikt på ädla
metaller och förnämligast på guld. Guldvaskarne in-
skränka sig för närvarande hufvudsakligen till kolonierna
Victoria och Nya-Syd-Wales, dock har man funnit guld
äfven i Queensland cch Syd-Australia.

Den malajska rasen.

ilJfimed uttrycket den malaj ska rasen förstå vi den
"~" ljusletta, släthåriga befolkningen på öarna i Indiska

skärgården och Söderhafvet från Sumatra i väster till Påskön
i öster, samt från Formosa och Sandwichsöarna i norr till
Nya Zeeland i söder. Därjämte räkna vi hit kustbefolk-
ningen på halfön Malaka och den herskande stammen
på ön Madagaskar. På grund af olikheter i språkligt och
kulturhistoriskt hänseende sönderfaller den malajska ra-
sen i tvänne stora hufvudgrupper, nämligen en västlig, de
egentliga malajerna och en östlig polynesierna (jämte
melanesierna). De förra tala utvecklade, formrika språk
och ega en ej obetydlig literatur, de senare använda mål,
som röja armod på ljud, ord och tankar.

Såsom den malaj ska rasens urhem antager man med
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all sannolikhet sydöstra Asien. Härifrån utvandrade ska-
ror af dem vare sig frivilligt eller nödtvunget österut och
spridde sig småningom öfver öarna i Stilla hafvet. Denna
flyttning måste naturligtvis hafva skett, förrän det syd-
östra Asiens n. v. mongolska invånare intogo dessa trak-
ter. Ett bevis för att malajernas vandringar gått i ostlig
riktning och ej tvärtom, framgår af den omständigheten,
att befolkningen på de östra öarna genom gamla sägner
och traditioner visa sig känna till sina grannar i väster,
men ej i öster. En närmare granskning af folksägnerna
gifva vid handen, att Samoa- och Tonga-öarna torde vara
den trakt, som skaror af malajer först togo i besittning
och hvarifrån de sedan vidare utbredt sig österut. När
delningen af den malaj ska rasen skett, är omöjligt att
närmare bestämma, men på grund af vissa likheter i den
västra gruppens språk med det gammal-indiska har man
antagit år 1000 f. Kr., som den ungefärliga tidpunkten
härför. Såsom hufvudorsaken till tudelningen antages att
en del malajer blandade sig med papuas, hvarigenom den
östra hufvudgruppen uppstod, då däremot den västra, de
egentliga malajerna, endast i mindre grad bland sig upp-
togo främmande folkelement och när detta skedde före-
trädesvis från mongoler och dravida.

Bestämmandet af den malajska rasens kännetecken
är svårt, ty en mångfald af former och afarter upp-
träda inom densamma. Några utmärka sig genom klen
kroppsbyggnad, kopparbrun hy med en dragning åt gult,
håret är groft men slätt, skägg saknas, under det andra
äro högväxta, ljusbruna o. s. v. — Grunddraget i malajens
karaktär är hårdhet och slutenhet, hvilka egenskaper visa
sig i ett noga afmätt uppträdande och strängt allvar samt
obändighet och blodtörst. Den onaturliga seden, att för-
tära sina medmänniskors kroppar, kannibalismen, har va-
rit och är ännu delvis i bruk. Den är så mycket mer
afskyvärd, som ingalunda brist på lifsmedel tvingar be-
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folkningen att tillgripa denna onaturliga föda, utan en
djurisk vildhet. Malajen är en god sjöman och tvekar ej
att i bräckliga farkoster företaga långa färder. Han be-
söker gärna andra länder och tillegnar sig lätt främmande
seder. För sin familj hyser han ej någon större grad af
tillgifvenhet. Barn och kraftlösa gamla personer dödas
utan förbarmande. Vinningslystnad är en mäktig driffjä-
der och lockar till krig och sjöröfveri. Under vapen
kämpar malajen med mod och dödsförakt. Den religiösa
känslan är vaken och visar sig i egendomliga bruk, exem-
pelvis lagarna om tapu. Detta sistnämda ord betecknar
att någon eller något är heligt och på inga vilkor får
vidröras än mindre skadas.

Till de egentliga malajerna räkna vi följ. folk:
1) dajakerna på Borneo, en krigisk och vild stam, som

lägger stor ära uti att uppträda som skickliga »huf-
vudjägare", d. v. s. lönnmörda sina fiender och samla
deras hufvud som segertecken. Boningarna hvila på
höga träpålar. Födan utgöres företrädesvis af ris.

2) b attak er na på högslätten i det inre Sumatra äro
ett åkerbrukande folk, som bor i befästa byar.
Deras näring består af husdjurens kött, (svin, buffel,
hund, häst och höns) samt ris eller majs; såsom
kryddor användas spansk peppar, ingefära och be-
tel. Författningen är ej monarkisk, utan hvilar på
folkförsamlingens beslut. Lagar stagda, att förrä-
dare och tillfångatagna fiender böra uppätas. Ehuru
battakerna äro vilda, berömmas de dock som öppen-
hjärtiga och gästfria. Läs- och skrifkunnigheten är
utbredd. — I språkligt hänseende står Ho va-folket
på Madagaskar dem nära.

3) taga ler na på Filippinerna hafva antagit kristendomen,
men fasthålla i många punkter sin gamla tro. De
äro ett vaket, men föga handlingskraftigt folk; de
efterhärma till det yttre sina herrar, spanjorerna,
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men visa sig ej emottagliga för en högre, sann kul-
tur. Småsaker fängsla det allmänna intresset; så-
lunda bilda tuppfäktningar de största festerna. Hvarje
tagal eger sin sporrbeväpnade stridstupp, hvars be-
drifter samt väl och ve ligga honom ömt om hjärtat.

4) malajerna på halfön Malaka, efter hvilka hela rasen
fått sitt namn, äro ett förståndigt handelsfolk med
starkt utpräglad själfständighetskänsla. Flere slag
af handtvärk och industri idkas, såsom väfveri, f t r-
geri, skeppsbyggeri m. fl.

Utom på Malaka finnas malajer på kusterna af Indier
och Ceylon samt öarna i Ostindien. Nära besläk-
tade med malajerna äro de krigiska atschineserna
i norra delen af Sumatra.

5) javanerna på Java äro det mest bildade folk af hela
den malaj ska rasen. De visa oss, hvilken grad al
utveckling den malajska rasen kan nå, då den lef-
ver i en rik natur och får emottaga väckelser af
högre begåfvade människor. Åkerbruket skötes godt;
alla redskap äro väl och ändamålsenligt tillvärkade.
Städerna hafva raka gator och stora palats. Endaf,
tvänne folkklasser finnas: bördsadeln och gemene
man. Regeringsformen är strängt despotisk. Se-
dan 15:de årh. är islam den herskande religioner
på Java.

Den andra stora hufvudgruppen af den malajska
rasen kunna vi fördela på tvänne, hvarandra något olika,
stammar: polynesierna (släthåriga) och melanesierna
(krushåriga). Till den förra gruppen höra invånarne på
Samoa-, Tonga-, Tahiti-, Rarotonga-, Marquesas-
och Sandwichs-öarna, befolkningen på Marianerna
samt maori på Nya Zeeland.

Till den senare gruppen: inv. på V i ti- eller Fid-
schi-öarna, Nya Kaledonien, Bismarcksarkipela-
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ge,n*) (Nya Britannien, Nya Irland o. Amiralitets-öarna)
Nya Hebriderna, Vanikoro m. fl.

Tatuerad man från Marquesas-öarna.

Polynesierna låta vanligen uppföra sina mycket höga

*) År 1884 förskaffade sig tyska riket, som hittils saknat ut-
ländska besittningar, de ofvannämda ögrupperna, nordöstra delen af
Nya Guinea samt på Afrikas västkust Kamerun och en landsträcka
söder om de portugisiska områdena.

23
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hyddor af särskilda träarbetare. Invändigt äro de be-
hängda med konstfärdigt arbetade mattor och nät. Fisket
jämte jordbruket lämnar invånarenes förnämsta födoäm-
nen. Äfven krigen bilda för männen en omtykt syssel-7
sättning; spjut och klubbor, utsirade med hajtänder, utgöra
de förnämsta vapnen. Förrän krigarena rycka ut i fält,
bruka de öfversmeta sin kropp med brokiga färger för
att göra sitt utseende mera skräckinjagande. Den för-
nämsta prydnaden frambringas dock genom tatuering,
hvilken sker så att på den nyss fullvuxne ynglingens
hud inristas vissa linjer eller bilder och i såren ingnidas
i fett upplösta färger. När hela kroppen är tatuerad, såsom
t. ex. Marquesas-öboarne pläga göra, ser det ut som om
den vore beklädd med tätt åtsittande trikå-tyg.

Månggifte råder öfveralt på Söderhafvets Öar; anta-
let af hustrur är beroende af mannens förmögenhet och
stånd. Det sedliga lifvet lämnar mycket öfrigt att önska.
Stöld från främmande anses lofvärd. — Besläktade familjer
sluta sig samman och bilda byalag under ett gemensamt
öfverhufvud. Stundom händer det att hela stammens väl-
färd fordrar enigt och kraftigt uppträdande, då samman-
komma familj efäderne och höfdingarne och besluta om
nödiga mått och steg. Det största af en inföding styrda
området i Söderhafvet är Sandwichsöarna; de flesta öarna
egas såsom bekant af européer. De inföddes små samhällen
bestå af adeln, folket och slafvarne (krigsfångarna), af
hvilka den första klassen innehar alla politiska rättigheter.

Polynesiernas religion består i en dyrkan af flere
gudomligheter. De dödas själar komma — enligt den
allmänna åsikten — till ett ställe, där de få fortsätta sitt
jordiska lif. Tidtals kunna de besöka jorden, där de
uppehålla sig om dagen som djur och om natten som
andar.
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Nya Zeeland.

pjiiångt ut i Stilla hafvet mellan Australien och Syd-
Amerika ligger det land, som kallas Nya Zeeland.

Det består af tre öar: norra, mellersta och södra, af
hvilka dock den sistnämda är mycket liten. Klimatet är
härligt och naturen omväxlande; i Öarnas längdriktning
framstryka i det inre höga bärg, hvars sydliga delar,
täkta af snö och is, med skäl bära namnet „De södra al-
perna". Vid västkusten reser sig det 12,000 fot höga
Mount Cook, så benämdt efter den ryktbara engelska upp-
täktsfararen, som i slutet af förra århundradet skaffade
världen en noggrann kännedom om de ny-zeeländska för-
hållandena. Efter honom är äfven uppkalladt det natur-
sköna sundet mellan hufvudöarna, för öfrigt äfven kändt
för de jordbäfningar, hvilka ej så sällan inträffa i dess
omgifningar. Om jordens vulkaniska natur påminnes man
dessutom af de heta källorna på norra ön; stället, där de
förekomma, är numera en väl besökt badort.

Bärgens sluttningar, särskildt de östra, äro mycket
fruktbara. Den s. k. „nittio-mila kusten" är ett enda jät-
testort åkerfält, bevuxet med hvete och korn. Egendom-
ligt nog saknas dock naturliga ängar; de ersättas af
stora slätter täkta af tre till fyra alnar höga ormbunkar.
Delar af dessas ihåliga stjälkar nytjas ofta som blom-
krukor. Af öfriga växter förtjäna nämnas det myk-
ket användbara ny-zeeländska linet, bokträet och kauri-
furan på norra ön. Skogarna äro egendomliga i det af-
seende, att där finnas hvarken blommor på marken eller
djur, hvars läten skulle afbryta stillheten. Af Ny-Zee-
lands djurvärld nämna vi den sluga maorihönan, svarta
svanar, dufvor, sparfvar, kaniner och svin. Dessa sist-
nämda gå under benämningen »Kapten Cooks svin", ty
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enligt sägen skall Cook vid sin afresa hafva kvarlämnat
några tama fyrfotingar, hvilkas afkomma nu är så stor,
att egendomsinnehafvarene hyra jagare, som anställa ut-
rotningskrig på dem. Jagten försiggår så att hundarne
uppspåra svinen och bita sig fast vid deras öron, till dess
jägaren hinner skynda till med sin knif. Äfven de från
Europa införda kaninerna hafva förökats oerhördt. — Nya
Zeelands största infödda fågelart utgjorde fordom den nu-
mera utdöda Moa-fågeln. Ett skelett däraf, sju fot högt,
förvaras i museet i Cristchurch, en stad på ostkusten.

Utom jordbruket, hvilket bedrifves såsom hufvudnä-
ring, måste man ytterligare nämna: fårskötsel, fiske och
bärgsbruk. Detta sistnämda lämnar företrädesvis guld
och stenkol. Kollagren, hvilka ligga vid västkusten, kom-
ma i en snar framtid att bearbetas i större skala än nu;
egarne vänta blott att västjärnvägen skall komma till
stånd. Utförseln med skepp försvåras nämligen genom
kolhamnarnas grundhet. Guldvaskningen ellerrättare guld-
stenkrossningen bedrifves mest af kineser. Handeln är
liflig; till England sändes ull, fruset fårkött och hvete
samt till Australien lefvande boskap, kol, korn m. m. Im-
porten utgöres af kolonial- och järnvaror, cement o. s. v.

Befolkningen i Nya Zeeland, ej öfverstigande 400,000,
utgöres af inflyttade européer främst engelsmän, skottar,
irländare och tyskar samt de infödda maorierna. En-
ligt öfverenskommelse med desse blef landet år 1840 för-
klaradt för en själfständig britisk koloni med Auckland
som hufvudstad. Författningen är frisinnad. Efter 6 vek-
kors vistelse i landet aflägger främlingen ed som med-
borgare och får deltaga i valen af medlemmarna till lag-
stiftande församlingen.

Maorierna äro ej flere än 44,000 och år för år min-
skas denna kraftfulla, begåfvade stam. Den har rönt stort
inflytande af européerna. De maorier, som bo på mel-
lersta ön, äro alla kristna; de hafva i sina byar egna kyr-
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kor och skolor. Regeringens skolinspektörer framhålla
ofta, att maoribarnen äro vida mera läraktiga och kun-
niga än de inflyttade germanernas ättlingar. På norra
ön finnas ännu några stammar maorier, hvilka lyda un-
der egna höfdingar och fasthålla fäderneärfda seder. De
européer, som kommit i beröring med dem, loforda deras
gästfrihet, ärliga rättframma uppträdande och mod.



An:märkning'a:r,o

Sid. 3 står: finnes läs: finnas
„ 7 „ sorello „ sorella;
„ 7

„
boskaphjordar „ boskapshjordar

„ 11 „ skolla . „ skola;
„ 15 „ fält „ bildade fält,
„ 26 „ dett „ detta
„ 27 „ hålles „ hållas
„ 32 „ erformig „ enformig
„ 65 „ Vesterås „ Västerås
„ 88 „ der „ där;
„ 124 „ Amsterdam „ Antverpen
„ 204 „ spännes „ spännas
„ 230 „ sjöfoglar „ sjöfåglar
„ 233 „ hvilka sina „ hvilka i sina
„ 281 „ ur invånare „ urinvånarene

Träsnittens försenade ankomst har vållat, att ett par bilder blif-
vit insatta på mindre lämpliga ställen i texten.
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