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'A"0ng!. 8wenska Wetenskaps Aca«
demien har med fägnad låtit Kg

föredraga then idoghet och fnille, fom
AuKoren yttrat, tå han förrättat
thennna befwärligarefan, och theröf-
wer upfatt en vacker Leskrifning.
Kongl. Academten fer therfore få
mycket häldre, at thetta arbetet, må
genom Trycket blifva allmänt, fom
thet torde upwäcka andra til then wär-
duga Snillebragd, at noga fpörja,
huru thet ftår til t >vårt Fädernesland,
när the här hemma med förehugfan
ftälla an någon refa, få gärna fom
utomlands , famt at tillika , låta flyta
til papers, hwad få i en fom annor
måtto,bör tåkomma för theras ögon
och åhuga. Stockholm then i. 05ober
1742

JACOB FAGGOT.
Kongl. Sv.Wettnsk; Atad. Secreterdrt,



EdKonAWet-
tenstaps Acade-
miens filstånb ,
har jag anträbr
thennaresan; och
bör mig förthen-
ssul såsom et tack*

samhets offer, framqifwa the Ond an-
märkningar jagwid then samma giordt.
Finnes therutinnan något godt, sa är
thet en ringa frukt af thet myckna goda,
somKongl. NfTaps Academien nt«
sadt, men är therwid någon brist, få ät
ssulden hos mig,» Jag wil korteligen
berätta, om then marks belägenhet jag
jemte min goda och trogna Nesekam-
tat Friherren Carl Vilhelm deder-
hielméfnwfttrit, innan jag strider til
bessrifningen öfwcr Äsehlc Lappmark,som är min rätta Mkt.
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«
Fa af them, som Uti Stockholm

tvistas, lära wara, som ej studerat, el-
ler åtminstone warit uti Upsala Stad;
sa at jag således haller för onödigt,wid
tbes bestrifning mig något uppehålla ,
eller widlyftigt nämna om then filt,
som är anwo>d «tt äldre tider wtd wä-
gens uprödiande ifrån Flöttsu ds Fär-
la til Staden, som är l mil på fbdra si*
dan, ocn ltka långt på Nordist sida»
igenomWaksala Sockn,äfwen så långt
på then 9Tcri>wåftrfl förbi gamla Up-
fala, hwarest wägen är sårakt anlagd,
så at man fan le nästan hela Lands-
trägen ut åt. Jag eftersinnade ther--
tvid hwad en god ordning i saker, Poli-
tiffa och Moralisa göromål, kan åstad-
komma : huru the kunna thvmedelst
med försiktighet börjas, med säkerhet
fulföljas, med nöje och gagn Hutas,
cch uptog thenna wår Ofwerhets om-
sorg för ett sinnebild och påminnelse för
then tilUpsalaresande 8 ucleranclellng"
domen , at på lika sätt igenom en god
ordning »andra genaste wägen til thet
tälta r!e'ioon: sädana smllebragder,som dire&e niöra tytt allmänna någon
säker bäwab.

Mars
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Marken ifrån Upfala, förbi Hög"

sia och Lulm Gästgifwaregarbar åt
öfwer alt god och bärande ibland sand
dock must lera och swartmylla, ej al*
lenast then som är håfdab och til åker
uptagen, utan ock then, som til betes«
mark och äng är instängd. Jag stutcr
tbet af jordmånen, som 24 mil onge-
far ifrån Upsala räk"ab y är dels le«
ra, bris s'vart»nylla, ffogKlös, be-
watt med urta Enbussnr, som inges af
fortarne Hushållare.roara tekn til god
och fet mark; rekn fherrtl ät thet at
större delen af afrarue nar!"ast Upsala
ej blifwit i mannaminne giödde, bru<
kas thesutan illa nog för aktens wtt><
lyftighet fful, och likwist bära god och
tämmelig ymnog säd. Then delen, som
åt instängd til betesmark, är så wäl
fom en del af ängatne tufwig, hwilka
nål wore mödan toårdt at afffåra och
kring gärdesgärdarne plantera tråd,som kunde tiena ej allenast til ffngd
för Voffapen uti Sommarhettan, u*
tan ock til ågornes stängfel , och awi<
starne til btånflc, i thet stolle Bonden
nu måste anlita lånat afiågstm (fogar
vm alt thet timber. web och qärdsse,som han til sin förnödenhet behöfwet;

A 3 men
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men sådan gorHuOaldningfrågar Up-
lands bonden föga och litet efter.

Mangen, torde förmena, at att
brukbar marks fulkomlyoa upoblande,
och nytttandet af alla the naturliga
förmoner, som wårt.Lltnd framwisar,
»öre nyttigare och mindre dfiwtuotlf*
git an intagande af många Länder ut-
om mått Rikes Råmärken.

Någon fandmoo finnes på andra
sidan om Biörklinge Kyrkia til Säby e-
mellan Läby och Me samt när man
kommit öfwer Tiärps giärden åt sso«
gen, ta ända magen utåt förbi Me*
tiede Gästgifwaregård, nästan til
Gefie. På thenna wägen war största
delen af marken fand och Tnllmojord,
onyttig och obördig : fast ther utom*
kring många, byar ärv betagne, the
ther äga god och bördig mark. Sa
tunn swartmylla är på fomlige ftåU
len i thenna negben öfwer sanden, at
swediandet stulle mera flata an gagna
uppå thenna orten. Ut med toågen är
späd Tallffog, hwilken om then bltf«!
tjoer fredad , torde med tiden bliftva
tienlig til tzwarjehanda träwärte.

Ingen mennistia intet sinnelag?
är så obujrligtt, få trögt och onyttigt,

at
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at thet ju til något kan brukas, om
allenast konsten efterföljer och lämpar
sig efter naturen , och thenna sednare
tages på sin stvaga; äfwenledcs mar-
ken kring onythenna negben, hwarest
fordom och jcmwäl i the sednare tider
tdoga Jordbrukare lemnat the hög*
läudta sMen til ssogsbörb, men up*
odlat then lägre mallen til åker och
äng, hwarest man på åtiTiltiga stallen
fet malhåfdabe åkrar af grund och för*
thenstul fet sandmylla som kan glödas,
fandblandat lera och ren lermylla,
hmaraf jag wil (Tuta at jemwälthen-
na sandmon hafwer lera under sig,som uti dälderne mer och mindre fram*
stincr.

WidElfCarlebyKyrklo 2; mil pH
thenna sidaa om ®este rodde wi bf*
töet DalElfwen, fom kommer ifrån
Dalawc förbi Avesta CronoBruk.
Nära wid öfwerfarten besagom wi et
fall, som sades wara thet största i then
(Elfwen of följande beffassenhet: Elf-
wen delas aftwå, uti then samma be*
läqne Holmar uti ;:ne delar, hwilka,
giöra twenni fall: tyet ena som ät på
östra sidan ar brarft, äaba mföre til ;

* 4 famnars dluvi Fallefs häftMet'
SI 4 ökas
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ökas af 4 stycken klippor, then ena af
tbem stor och the anbra;:ne fmärte.
$lHa sinnens sinnebild, hwars fin och
och kynne okes ochffärpes, men ej barn*
mes afenwist och oförnuftigtmotstånb.
Wib wästra siban om Holmen åt fal-
tet ej häftigt, utan går mera flutt ut*
före; then försten åter, fom ar mäst åt
toaster åt långstuttast, menthesie twen-
ne sista äro dels torra, dels äga liten
watndrägt, alt som watnet i€lfme«
åt ömnigare eller mindre.

Utom några få t Elfwen liggande
Berg, äro the höga Bräddar nedanfo-re thesia omnämde Fall , utaf fand til
5 å 6 alnars diup och therunder ren le-
ra, hwilka årligen mer och mer afffo**
ras utaf wåtfioden, fom flyttar (an-
den til ostadige Bankar uti strömmen,
ej altid tippa et tum, utan thet ena
äret på thet ena, och thet andra på et
annat slätte. Til fädane ankars
ökande bidrager mycket, at bräddarne
äro här fandige, få at wårfloden hälft
ta then är häftig »ib islossningen
kan få mycket mer $åta under och fe-
da» afstölja tbem, äfwen som Första*ger utan titredelig grund och samman-hang. Ma» lemnar til en mognat*

est er-
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eftertänka , r)roab (lata redan är ssedd,
och än mera framdeles tima tärer, ge-
nom then fruktbara markens, ja sielf-
wa åkrarnes afstärande på sidorne och
Strömmens upftckande, om ej i tid
bot therföre staffas. Thet torde kan-
ske sta at hielpas, om man tå Ström*
men är lägst afstötte och docerade bråd"
darne och planterade Pilat:, tå så mät
Pilträden som pålctrne hindra thes
(Tärande stråk at tilfoga bräddarnc nå-
gon (Tabu. Utom thenna nyttan kun*
de äfwen the Bankar, fom ligga i
Strömmen af sielfwa Strömmen af-
föras, hwarigenom wore lättare at
giöra then samma stått -och fegelbar.
Then sena efterwerlden ssuttc sannerli-
gen med et tacksamt sinne påminna sig
arbetarns möda.

Uti thenna Elf, utom annan Elf-
Fiss finnes något Lax, och Ncinögon
til myckenhet.

Jag hemställer til andras skarp-
sinniga ompröfwande, om ej nyttigt
wore at taga thenne under sandmon
liggande feta leran, och blanba the»
stimma med sanden uti åkerjorden.
Jag må ej twifia at icke tbetta ssul-
le mycket förbättra åkern til ymni-

A 5 gare,



gare säbeemätt , än then Åkerman-
nen t synnerhet torre Somrar hår tils
haft at hugna sig utaf. Jag tilstar
garna at leran på många stallen lig-
ger diupare ån at thes upgrafwande
(fulle löna mödan, men tror dock at
then på flera ställen ligger så nära up
emot dagen, at en eftertänksam ock fli-
tig Lanbtbrtckare theraf ssulle finna
båtnad, om thet them enfaldigom wib
handen gofwes och the hade råd ochför-
lag thet til. Sent lärde barnen gå,
om the ej wid hanben och i ledeband
anfördes.

Ifrån EifCarleby widare fort til
Geste Stad är ganffa stenig mark, tftm*
nerhet wid Arnås Bruk, Btuks-ka-
tronen Leyell tilhörigt, hwarest llp-
land ändas och Gcsttikeland begynnes,
få at man ej nogsamt kan förnnbra sig
öfwer theras iboghet, flit och möba,
fom giorbt tvågen få jämn, fom then
nu är: The stora stenhögarne, hwilka
på ömfe flbor om wägen ligga, såsom
stora stenmurar, och the til wäg up-
fylte myror och giölar, gifwa ther om
thet säkraste witnesbörb. Gefle Stad
är tvål ej til wlbden mycket stor, men
gansta tätt bebygb; bock ojämna ga-

tor,

10
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tor, så at then ena gatan bltfwit lagd
rak, en annan åter krokug. Hmm
tberstädes äro mastadelen halfparten
af sten och halfparten af träd. En*
resande kan omojeligen meta hwar
Torget ar ) utan at han frågar, få
ojämt och oordcnteligtt fet thet ut.

Eljest bar thenna Staden många
förmoner, hwilka bets naturen, dels
flit och arbete -tilbragt then samma.-
tden ligger mål betagen, en A löper
genom Staden, fom giör then nyttan,'
at alla the sitter, som ssola foras tit
infattnings platsen) kunna up ifrån
Staden beawämligen föras på båtar.
Stora Hafwet stöter på i mil nar, och
en mit ther utur in til Staden, så at
theras Fartyg ej bchöfwa längre segla
innom ssiärs, och Skepparne hafwa'
orsak at frukta för någon fara utaf
klippor, hwarmeb nästan allff tår här
uti Swerige är bespockad. Hamnen
åc mål ej så fördelaktig , at man kan
strart brede wid Staden ankra eller in*
och utlasta stora Skepp; men så är
ltkwäl ej warornes förfel ifrån the
uti Staden wid Hen belagne Siöbo««
dar tång och obeqwämlig. Til at giö-
ra Farten ja mycket fördelaktigare

har



har uti fenare åren en mudberpram
iiifmit b»'gd, htoiifct med nytta och
fördel brukas. Staden är ej allenast
göif ck, utan oct Folket wälmnende,
the förnämare ttka Handel och Hanbt-
wårkehtté och thymebelst syflefättia och
belöna» then ringare* flit och arbete.
Tllförande har ej allenast Embeten i
Staden inbragt winstoch egenbom, utan
ock belägenhetenmit Hafwet i negfen af
Bergslaget och Stapelstads Friheter
tilförbt båtnad och forkofring, samt
meb ut-och inrikes Handelens armar
omfamnat Bergslagen med Förlager
och afsitttning. Uti thefie sednare tider
hafwa Handaslögder märkeligen til-
tagit: Et stort Tegelbruk, fombrif-
wes meb watn: Et Socker-ratmaderi
harbt nära wib Staden: innom thes
Staket, et stort Tobakespinneri; Sy*
och Spin-8cno!ar, hwarutinnan tbe
Förnämares barn unbcrwifas så mål
til egen båtnab, fem til lylanbe efter»
dömen för the ringare, hwiika jemwäl
uti flika Larohus inhämta then konst,som meb tiden stal ssaffa them rikelig
fota.

Jag bör ej dölja min innerliga
glädle öfwer Spm«5cKol3r5 inrättan-

de
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te på thenna orten, emedan Owinfol-
fen* mebföbbe flit, Linwärtens ym«
noghet och matwatornes billiga pris,
gifwa ofwikcliqit hopp om Hanbastög-
bet* fortgång och nytta, enär thet an-
lägget på thet stället, hmareft thes rck
materia ej allenast träter , utan oct
tomten och fabden fötökas och förme-ras kan. Thenna anmärkningen har
toäl ej rum wib Sockerbruket, mensom focker-rör ej än wära i Swerige,
få är bock nog wunnit, om igenom
tbenna warane upob'ande och ra5ne-
rande af mera än 5000 ssålpund Topp-
facket hwarje w cka, Förläggaren rik-
tas om många fattiga Ibraf och födas.

Belägenheten wtb Siön har ock
upmuntrat Folket at mur ssassa
sig och mångom på landet näring af
gip , få at Ftssare-strået uti thenna
Staben inbegriper ungefär § af alla
Borgare.

Sockerbruket therstäbes, som til
sin första inrättning måst afUtlännin-
genkiöpa Socker-Former til 24 z ?ooo®
DalerKoppnnt lätet wifietligen gifwa
anledning åt eftertänksamme Lanbt-
män at efterspana » en få fin lera som
ther til betarfwas, hwarigenom up^

siillM<
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finnaren kan .rikta* och penningarne
behållas i landet.

Dl obygden kliftvcr få ■ then toan*
artiga trappewis, som then ena. dyg-
den sober then anbra af sig , och töet
ena näringssättet gifwer anlebning til
thet anbra. Salt thet Lanb, som öf-
werflöbar af idogt och eftertänksamt
Folk!Enär wårktygen wib et warks in-
rättande äro byrå, then ruda materien
kostbar och affättningen fenfärblg, må-
ste Arbetaren iblanb länge hwila, på
thet en stor myckenhet af wahran ej
Måtte tilwärkad, ligga Förläggaren
til last, tå tröttnar han wib omför?
OM, lebes wid äfwentyret, och låter
the kiöpanbe igenom byrt pris få um-
gälla altsammans.

På några ätten utom Staden
finne* en forte sten, grå och smart,som brytes och klyfwes uti stora hattar,
och brukas nu at stenlägga gatorne,
men förbe jemwal kunna brukas til an-
nat behof.

Så wida Kroppen ar bättre an
kläber, Stålen åter bättre än Krop-
pen , bör jag ej förbigå at berätta om
thet iGefle uprättabe lilla Gymnasium,

hwa-
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bmarest äro 6 st. Lectorer, och en Tri-
vial Schola , hwilta bcgge lyba unber
Upiala konsistorium. Sålebs ärther-
ftäbes tilfälle för en til Riksnyttige sy-
flor och näringssätt hugab ungbom,
at lägga grunben uti Theorie och ful-
komna sin kunbssap igenomPractiquen.

Här ar ock Landshöfdinge fatet
öfwer thet Höfdingedöme, fom katta*
Wäster Norrland, och begriper under
sig Gestrtkclanb, Helsingelanb, Mcbel-
pab, Jämtland och Ängermanlanb.

Tllförene har bär warit en liten
Bicoque etter befäst Slott. Rikets me-
dellöshet har hindrat thes åter upbvg-
gande. Onsseligit wore at thenna
jkantfen kunde åter blifwa upråttad til
förmur för Staden och thes försmår
emot någon fiende* anfall.

Vönderne uti Gestrlkelanb, äro
merendels wälmaeube, och hafwa pH
bonbesätt tämmeliqen wälbygbe Hus.
Mercnbels uti hela Norrlanb äro rum-
men innan til målabe; Folket renli-
ga, så uti theras ringa kernlöfa mat,som uti theras k låber; the åro mycket
bewågne emot fråmmanbe, gladlyn-
tåte, arbetsammare, hälsosammare,
starkare och wigare än uti the sobrareor-
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orter. Thet förra kommer, tör hänba,
ther utaf, at the ej (a ofta beswära*
af främmande och fåbane wägfatan-
de, fom meb otidighet framfara, sig
sielftvom til last och anbrom til kropp*
och sinnes förberf.

Buken är ej thetta Folkets Gub,
ty utom något Ost och Smör är the-ras fåfwel-föba mycket ringa,och fpan-
nemåls-föban måst af warsäbe, Korn
eller Hafra, emedan Rågsäder min-
dre idkas ther än uti the sobrare Län-
der, och ännu minbre och mindre altsom man kommer längre emot Norr ,
(hwarom jagpå annat ställe stal läm-
na min berättelse Här börjar man
at röna twcnne' anbra thet Norrlänb-ssa Folkets egenteliga dygber, hwilka
ännu klarare lysa ju längre jagkommit
emot Norr.

Otrohet och tiufnad äro okänba
laster. En resande behöfwer intet lås
för sin dottert, och then ther bor in-
Sen (tångfel och ward om flit egendom.
Thenna lastens oskiljaktiga medföljt,
tiggeri, är så Myn', fom blygsel bo*
et fräckt sinnelag. Then lata upwåcker
ingens mebömkan, men ålber och bråk*
lighet tränger ej Utta Slakt och be-

kan«
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kanta om understöd, the gtfwa thet o-
bubna, och spara således hwars annars
qwiba. Osanning är then anbra la»
sten , fom utur Norden blifwit Landt-
förwist, om ej någon på långwäga re-
for theraf blifwit fmittab, såsom af
fråssan; theraf följer at til fattningens
bestyrkanbe ingen behöfwer anropa o-
fanningenes faber, ty inga ebeliga be-
kräftelser höres iblanb Folk, som tve*
ta sig äga nog rebelighet, at thesutom
blifwa trobbe.

$tt en annan frukt af karlek til
sanning, then weberstyggeliga fmik-
tan förderfwat ej hår the gamla*
dygbet och the yngres sinnen. Odyg-
den har ej än fått sminka sig mebbpgbe*
fätg.

Lantmännen äro goba Åkerbru-
kare och wisa uti sielfwa wärket, at the
förstå then regeln uti Landthushåll-
ningen, at ängen är åkerns moder.
På (het at ängarne tberuppe i lan-
det mage gifwa god gräswärt, plöjes
ärligen et stycke äng til åket, uppä
hwilket första året, utan någon giöd-
ning fås Linfrö, nästa åretKorn etter
Blandsäd. Följande wintern mkiöres
thetuppa dynga, bälft efter Häftat,

B hwil-
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hwilken, sedan then blifwit wäl blan-
dad ont wåten, sås therutiHafre,hwar-
efter och sedan thet är afffurit, lagges
fhetta til äng och kattas (wahlejord. Sä-
deswäxten betalar arbetarens möda,
ochfedan betalas gtödningen i 6,? a ar,
igenom ymnigt och fett wäplings gräs.
Uti thefie ängslyckior, fom hwarje
granne i Byen har färsfilt stängd ifrån
the ofrige Byamännen uti rätta solstif-
tenchar hwar och en sinfärstitta Hölada.

Sällan ser man åkrarne ligga uti
et fält etter tegessiften, utan alt fläcke-
tals, alt som marken åt fri för sten,
fet och bördig, etter hmnr och en $boo
ta intäppa och upbryta något sig til
gagn, hwarwid the (arbetes leta efter
lerfläckar. Hårfläbe* brukas meren-
dels en Häst for plogen; men aldrig
Oxar.

Wore här mera Folk, så kunde ock
meta mark giöras fruktbärande; ty
många platser såg jag låndiga til åfer,
många mastar, afhwilfa fast somlige
woro uprögdetiläng, så woro dock står*
be delen ouptaqne. Jag mil ej ther-
meb säga, at ehuru mycket Folk, som
ssulle hitkomma thet bock kunde blifwa
så bebygot, som Upland och flere folk-

rika
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rika Lan; ty en stor del af marken be-
står af ofruktbar nog stenig sanbmark,
öfwer hwilken matjorden mar uppa
högderne en tum tiock, sällan mera, sa
at, i fall stogen blefwo afrögb, föga
förhoppning gifwes til en möban lö*
nanbe gråsmart, bock tror jag at fom
mangestäbes funnes väldet, hwarest
mätte ej allenast mycket, fast än groft
gräs, utan ock frodwärta Ahle-Viörk-
och Nunnträb, famt wibebustar, få
skutte thefle ställen kunna giöra* meta
bötbige och nyttiga, om allenast en
stötte myckenhetat Folk funnes, änthen
fom hinner fystesättms mebfwahlulan-
ben* och the öfrige få änglars bärgfel.

Föban och utlagor förwärfwar
Folket sig något meb aferssiötfel, spän*
nemåls afsalor samt ststie, något me-
ra mebelst bossaps ffiötsel, smör och
ostsålgning, på somliga ställen med fö-
ror wib Bruken, men måst med linsåd-
den, hwaraf theras flitiga Owinfolk
fpinna och wäfwa stabiga och jemwäl
tämmelig fina Lärfter ; Hampa sås ock
på många ställen i Wester-Norrland,
hwarafBulbaner förfärbigas, just icke
få god fom then nu mäf* i Stockholm,
men likwäl kan, ochwärkeligen nnttia*

B * then,
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then, til Segel åt the NorrlanbsseFar-
tyg, til Tält och til säckar, hwarwid
tben förmonen är, at om then ej är få
tåt och fast, fom then borde, få år then
bock gagnelig til theras behof.

Som Bönderne ej allenast här i
Gestrikeland,utan ock öfwer hela Norr*
land mycket ibka Bot? stiötsel, sä
hafwa the ock beflitat sig om en art Bo*ssaps Creatur, som fast ån the ej äro
mycket stora, så miölka the bock ratt
mycket, och til thenna arten äro the
komne, ej thymebelst, at the them ifrån
anbra orter förstnfwit, utan medelst
thet goba fobret och hulda ssiotsten.

Om wintern är theras Hönog fett,
halmen efter wårsäben bättre an råg-
halm , och om sommaren samlar thet*
ta flitiga Folket en myckenhet löf af
biörf, ahl, runn och wide, som torkas,
förwares och om wintern ibland agnar
sörpes åt Bostapen med warmt watn
i storaKaar, fom stänbigt stå i Fähuset.

Om sommaren nännes ej Bonden
utbeta hwarkengiärden, fwahleland el-
ler täppor, ty thet (parar han til ståt*
ta och winterfober. Men fom ägorne
äro wiblöftiga, få äro pä utmarken in-
rättade en eller flere Fäbodar efter #*

boen*
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boens tarf och förnöbenhet, tit Boffa-
pen hela fommaren öfwer drifwes och
betar.

Fåbobar äro: Fähus och en eller
fiere stugur för Folk at bo och förwa-
ra sin miölk, fmör och ost, bygde i sto*
gen wib fådan mark, hwarest godt bo*
ssapsbcte år, ther har marken efter
hand blifwit uprögd til hagar, ängar,
ja ock på somlige ställen åker. Tit
drifwes Bossapen om sommaren, ther
går then i bete om dagen och om nat-
ten, antingen i fållor på tbe ängstycken,
hwaraf med tiden ssal blifwa swahlc*
jorb, dels i Fähus , på thet then fal-
lande giödsten må samlas til then ther
tvärande akrens behof.

Unber thct Bossapen år ther,flyt-
tar ock gemenligenBondens mastaFolk
meb tit, tå the antingen röbia up me-
ra eller stånga, bygga, eller laga til
fwedieland, eller bärga hwad thcr wu*
xit, eller förfärdiga flögdewårke famt
spinna och wåfwa; Owinfolken wid
höbårgsten ga åfwen få wälut meb Lhlasom Manfolken.

Utom Fäbossap äro ther jemwäl
nog Getter, men litet Får och af grof
ull. Swtnen gå och ftda sig mast ps

B? sto-
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ffogen hela fommaren, få at man alt
för sällan stal se något sann hemma
wib byen, men om wintern föbas the
aemenligen med bark. Iblanb har hela
byen famfålte Fäbobar, ibland hwar
Bonbe färssilt.

TheVönder sombo nära omkring
Bruken, kunna mål i anfeenbe til för-
tiensten meb föror, hålla nagre flere
Häftar, men eljest hålles then orbnin-
gen at Bonpen emot hwarje nionbe Ko
håller en Haft, få at man sällan på et
helt Mantal finner' 2 stycken Hästar,
hwilka äro wib pa% 9 qwarter höga,
ej högre, om icke någon enba , som år
alster efter Hingstar af Finssa Cavalle-
rie Regementerne, hwilka unber sibsta
Kriget woro wqvIrteraäe i Wåster-
Norrlanb. The äro starkare än No«
stagsHäftarne; I Helsinglanb ärothe
lika store, men starkare; I Mebelpad
äro the smärre, men ännu starkare,
färbeles uti Niurunba Sockn, hwarest
finnes the starkaste Hastar af hela then-na negben; I Ångermanland äro the
lika fmå, fom i Mebelpad, men afta-
ga til styrkan , alt efter fom refan sig
sträkt, få at i Hsehle äro the albra-
fwagast, ehuru the bock äro starkare

än
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än ttplanbs, ja starkare än Roslags
Hästar.Töeste Wäster-Norrlanbs Hästar
äro af besynnerlig watt, tiocka hufwtt-
ben, små öron, måstfeta ögon,breda star-
ka fwinhalsat,breda bringor, smala bo-
gar, något lång men flock bobl, länben
kort emellan liumffen och sweiffen, men
tlock bfmet korfet och fenig at låren;
öfwer fnånen äro benen långa,men un-
der korta, (mala, måstutan hofstiågg,
korta kiåglor, små hårda hofmar; rena
Hastar, tiockswciss, mahn och tofs, sä*
tta på sina fottet, jemwäl ossodba, fäl-
lan styfmunta, ssiena albrig, ehuru
långa och branta backarne mage mara.
Jag twiflat uppa at någon, af thefie
Hästars wåxt kunbe böina them äga
så ansenlig styrka, som the likwål haf»
ma; tror förthenssul at the hämta sia
flyr måst utafthet feta gräset, somuti
hela Norrland mäter; ty therHästar-
ne äro starkast, är betet fetast, så at
ofta hänbe tå wi ännu woro i ssogen
kunbe kännas at wi til någon äng {ful*
le nalkas, utaf then söta wäppling*
lukten, som förut mötte ost.

Man ser ock fållan af the Häftar,som föras ifrån Norrland nebcr till
B 4 Stock-
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Stockholm behålla sin fetma och styr-
ka töet fötsta aret, tå the måste smaka
på thetgrässtaget, som kring om Stock-
holm wankas, utan blifwa gemenligen
magre och swage, åtminstone komma
the albrig til then styrka the haft, uti
thetlandet, hwarest the biifwit upföd-
de. Men theremot ser man at Hästar,som af Boreås Boer upföras, ehuru
the fägas' blifwa sinka första året och
få burcklopp om the ej sparsamt föbas
medthet fetaHöet,bock sedermera twicket
tiltaga i stytka. Then som wil tänka
på Stuterier ochHästeartens förbättring
i Swerige, fan här hafwa anledning
at öfwa sit äbla kynne, tå honom jem-
tväl tilfommer at eftersinna om tbcsia
Norbista orter ssulle giöra raeen min-
dre i fall stam til Stuteri af stort flag
itpföraé flutit.

Ehuru man merendels hela trägen
ifrån (befle ända til Hernöfand, fer
Hafsftranden, wikar och wilda siön,
så harnaturen dock tyckt at thenna tvätt-
ning ej giör tilfyllest, utan har jem-
wäl welat uti ffogarne förlägga ange-
näma Insiöat, fmärre och större, men
måst alla rika på fet och renstnafande
Fist, Giäddor, Braxen, Abborar,

Mors



Mörter, ibland Rubor, sällan #1, al-
brigKräftor, aldrig Giös. Omkring,
bwilfa merendels mar Låfff og, och små
walbclägne med gräs bewurne bälder.
Thefla hade måst alla utlopp, hwaraf,
enär många blifwit förenade, wärte
strömmar och formar , hwarutiLar och
Ijd finnes.

Siöarna äro merendels så högt
belägne, at uti theras utlopp, Qwar-
nar och Bruk funna byggas, mange a*
ro upsatte, flera kunde drifwas om al-
lenast mera akerssiötsel spflefatte theförre, och the senare ej betarfwade hmn*
ta Malm och Tackjärn långwäga ifrån,
såsom ifrån UtööVNora och Lindes
Vergflager.

Skogen uti thetta Landet är pä
somlige stållen nog stor och tienlig til
Timmer, men mästabels klen och »wag,
dock gammal och meb mycken lafw
bewärt.

Emellan Gastgifwaregårdarne
Hammarånger och Skog, som är;mil,
war ej mera än et enda Matlag, et
Skatte kronor med en flfferck Siö,
utmed then lilla rännilen och broen,som är råmäre emellan Gestrikeland
och Helsingelaub. Torpets ägorsträckta

B 5 sig
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sig uti brebben ? mil utåt Lanbswägen
och i längb twårt öswer then samma »
mil. Thenssogen fom år sober om thet<
ta Torpets ägor åt en Sockn-Alltttån-
ning til Hammarånger, och på Norre
sidan likaledes til Skogs Sockn, såle-
des har hwartherather af i.; mils längd
och i mils bredd. Hårstäbes röntes ä-
ter hwab afsaknab på Folk hindrar et
Rikes upkomst, ty ftst än största betenas thenna tvågen bestob af sanbmo be*
wärt meb gamla laswwutne Tallar,
så funno* bock (töar och kring om them,
dälber meb töfffog och gräs.

Emellan Gästgtfwaregårbarne
Skog och Söberahla är et Fårgesunb,
f0!tt har namn af Socknen och heter
Söbemhla Fårgesunb,hwarest är et in*
drågttgtLarestssc och utlaftningsplats,
för the ofwanföre betagne Stångjärn*
Hnmbtar* Järn, som seban måste fö-ras landwägen til Söberhamn. Idog-
het nyttiar theFållen som then oskyldi-
ga naturenframwtfar. Dygden sprit-
terfram wid alla lägligatilfätten, men
last och okynne sträfwar så länge emot
GUDoch natur, at then eligenkom-
met wid sin högd uti sällan, äftoen somLaxen i strömmen. Här

»6 «Z (G) A
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Här oswanföre är en statt, hwa*
rest HelsingeRegementet har sin Sam*
leplms.

Man må ej föreställa sig när man
först kommer uti Helsingelanb, at få
fe annan mark än uti Gestriklanb; ty
hår är then uti början, äfwen så wålsom ther, om icke ännu något mera,
stenig och onyttig, föga annan föran*
bring kan man märka, än at backarna
blifwa större och beswärligare.

Jag nämner nu allenast hurudan
största beten af marken är, och wil ej
förorsaka then tankan, (om woro all
marken likuban , ty tå kunde ingen
therstädes af Åkerbruk nära sig som
liftval ssier. Dock åto somlige Sock-
nar mer fruktbärande än andra, ty
man (er bär hwar<ehanba Jordarter,
sand, fandmo, ftnbmytta, stenör,
tall och ssogsmo, sandblaubab lera,
lermylla, fet och hårb lera, kiärgiord,
ja ock på få ställen fwartmylla, storassogar, steniga negder, flata och fläta
mastat, större och smärre insiöar måft
af sandbotten, men ock understundom
af gyttiebotten. På then negden ut
med hatwet hwarest wägen sig sträcker,synes wäl at fordom nog Timberffog

warit,
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mxit , men få åt then nu måst utöbd,
och har lemnat rum åt Gran-samt
hwarjehanda Löfffog.

Ej eller bör om min berättelse när
jag talar om en Provinces egenstap
såsom skiljaktig ifrån en annans, then
tankan husa* som wore wid gränsen
en twär ätssilnad til seendes, nej thet
aftager och tiltager småningom. Jag
påstår twårt om at naturen intet giör
några hastiga språng, utan förändrar
småningom märkens ssaplynne, jag
påstår lifalebes, at fom jordbruket
och lefnabssättet i et Lanb följer af
ntenntssians tycke, man lika så ibland
folk och grannar, som pläga umgänge,
ingen hastig förändring tan märkta;
emedan kropparnes beqwämlighet el-
ler ostiklighet är en påfölgd af spis-
ning,* arten; men sinnelaget, mane-
ret at tänkia, omdömmet, och färdig-
het til ssögber kommer af upfostring,
trana och behageltga efterbömmen.

Folk utiHelsingelanbärotiltvär*
ten tiocke, grvflemmabe, starke at
giöra tungt arbete, men fällan wige,
nog snälle af fatta, idoge, och i syn*
mrhet bcqwäme til handeflögden.

The-
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Tbera* Äkerbruks maner ar helt

åtsstlligt ifrån thet, fom brukas här
kring Stockholm; ty fom the måst fä
wårsäde, få bruka the ock måst ensäde,
undantagandes j , i, högst 2 Tunn-
lands åker fom hwar Bonde ämnar til
Någsäde, och äro förthenstul thera*
Äkrar i Helsingland få sönderdelade
och stängde med giärdesgårdar, at
the likna mer Enfiöpings koltäppor,
än en Landtbygds igenom tegessiften
delade åkrar: hwat je Wår plöjer Bon-
den sin åker, dock med en lätt Häfte*
plog, then delen fom lemnas til Råg-
fät* snebes och fiöres så ofta om Som-
maren, som Bonden hafwer tid, dock
så, at altid sedan han med plog etter
trädestock wändt jorden, så harswarhan igen then samma åtta dagar unge-
fär therefter. Akten är set, ty må-
ste then ofta fiöras om ogräset stal ut-rensas. Han är merendels los, ty
fan then fiöras utan at Bonden be*
höfwer wänta på trädesmust, tunne-
landen äro ej många ; ty hinner hanthtrmed.

Rågsådden är tben fom folket
minst nyttiar: Korn, Blandsäd, Hat-ra, H«er, Lin och Hampa äro the-ras
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ras förnämsta sådder. Linet fås bår
ej allenast på fwahleland och the stål*
len , som upplöjas til stänbig åker,
utan ock hwarest lerjorb är på sielfwa
rhen wanliga åkren och wäxer srobigt
och långt.

Gtödsten kiöres ej ut om ©om*
maren , ty tå står fåden pä åkren: ej
om Höften, ty tå flola Creaturen af*
beta stubb med mera, utan om Wå-
ren uti sista föret, tberutaf minner
jorden at sommarhettan ej utfuger
musten innan then blifwit nedkiörd,
och at wintertiölben ej utlakar. Om
Wåren feban giöbsten blifwit sam*
lad, är then ej brunnen, ej så stark,
men mera til lafltalet, förthettssul
giöbes ock åkrarne tunnare och oftare;
fan ej eller then obrunbna byngian*
fetma fa snart nebsiln* uti then löfa sanb-
jorben, som om tben woro tvål brun-
nen och thes fatt fålebes lätt af regn
och wårwattn uplostab : bock finner
man bär i orten at åkren giöbes nog
ofta, to här är liten åker emot nog
äng , hwaraf thet kommer at säden
wärer för frodig, blir sent mogen
och frnser ofta af; thesutan tycker
Sandmannen at han har större båt-
nad asfwedieland. A*



Äkerbrufs redstapen är, på nå*
gra fmå fötåndringar när, lik then
fom kring Stockholm brukas, undan-
tagande* , at then är lättare, efter jor-
den ej är få hård, och har jag ther
ej fedt någon watt.

Sädesbärgnings * fättet jemwät
likadant, med Sia eller Mejehand:
inga Handstiäror såg jag ther bruka*,
ehuru mårneberresa stiedbe unber then
tiben.

The bruka ej at fåttia then flux*
na säben i stpl : liknar thet sia til
klart wäber,så trades kiårfwarne fors-
wis på e» i jorbenfastsatt stör, af unge-
fär ; alnars längd, och öfwerst up
tråds en kiärfwe omwånd meb aren
neber åt fom täcker altsammans: får
säben salebs i uphålswåber igenom*
blåsas i a 2 bygn, så föres then i La«
da eller måst Rt]a och tröstas med
waniiga stager. Men liknar thet sig
til regn och spittwäber, så pemfiöre*
säben straxt afåkren och uplägges på
thera* så kallare Håflior,

Hästior äro en art af perpendicur
lare Ertgalgar, hwarest, twårstänger*
ne iblanb gå igenom the uti Stolpar*
ne hugne hål, men merendels består

hivar

o) A» Zl



«Z (o) A32
hwar stolpe af twenne träd ihopbunbne
med wiba wibior, så at twärstängerne
kunna flyttias högre och lågre: påthesta
Hästior lägges >äden åfwen som i Ma-
gift: Stridsbergs Wäbcrlaba. På thenunbersta stången något ifrån jorbenlåg-
ges et hwars af fäbesbanb, iblanb af
lös säb, hwilfet tillhopa klammes afthen påfälte stången, så et hwars med
säb, så en stång och så wibare til en högd
af;, 4 å f famnar, men bfwetft lägges
halm til betafning. På then öfwersta
stången som altib liggerfast,är en wipp-
gulna af en twärstång, hwars ena än-
da ar fastbunben meb en wibia wib then
anbra twårstången at tåtna up ifrån,
och igenom then anbra änban är et hål,
hwarigenom et rep träbes, meb hwilfet
fåbesbanben funna uphistas, enar fä-
den är få högt lagd at Karlen ej hinner
then uplyfta; (henne wippgalga fan
efter behofwet flyttas ändalanas ut åt
Hästimt. Uti theste Hästiorfan säden lig-
gaoffadb så länge man wil, och i hivad
wäderlek som påkommer, oaktat then
ej hat annat tak än et hwarf med halm,
©adane Hästior brukas jemwäl sär-
deles Norr om Hernösand til Höetstorkande och förwacaude i ftättct för
Hölador. Med
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Med Höbargflengår härfenfärbi*

gare til, än i the sobra länber, ehuru
ock få Owin-fom Manfolk bära Lijan,
jag wet ej om mycken sten och the i ny-
röbior owarståenbe stubbarnöbgat fol-
ket i första början at upfinua en fåban
art af Litar som jag wib Äfehle Lapp*
mark beflttfwa stal, men nu ar månan
allmän, jemwålhär i Helsingelanb at
detiena sig af them, bock af något län-
gre 2iieblab etter järn, hwarmed ängen
lika somrakas. SebanHöetär kullfält
förmibbagen råffas thet eftermibbagen
i Helsingelanb i hwolm, på anbra ståt*
len bredes thet tunt iLador etter torka*
i Hästtor, feban inlägges thet, men i öf-
toetsta belen afÄngermanlanb och i H*
fehle, står thet i Håfiior på utängiarne
til* thet hemkiötes om winteren.

At gräfwa bifeni sina åkrar tärer
ej ifrån ålber marit brufeligtt i Helsin-
gelanb , the stycken fom äro på bakknö*
fur belägne,hwarken betarfwa etter kun-
na bikas,men iblanb thet som lågläntär,
har jagfebt många nya difen, hwarwidBonden brukar then flit och Hushåll-
ning, at torfwen thertf fammanlägges
ihögar at ihopbrinna och utbrebes siban
tit giödning på åfren. Finne* wid hans

C åker
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äker någon tufwtg mark, så äfstiåre*
then meb et järn något större ämthe
fring Stockholm manliga totf-järn,thet
nfsturna lägges likaledes i högar och fe*
dan på åkren, men sielfwa marken up*
plöjes antingentil åker etter swahleland.

IHelsingelanb äfwen fom i Gest*
rikelanb och then öfrigabeten afWäfter*
Norrland, fom wi igenomrest, ligger
Bossapen hwar natt hela fommaren
wib byen eller fäladorne, iblandifällor
etter på swahlulanden,men måst i husen.

Then få kattabe frosten etter rug*
gan begynner här märfeligen wifa sig
an uti Gestriklanb och tiltager alt mer
och mer ju längre man kommer emot
Norr. Hmub frosten är får jag tilfäl*
le wib Mehle Lappmark af omföra.
Ruggan åter är af samma ffabeliga e-
genffap,meb then åtssilnab at tugga läg-
ger sig röbbrun på säbesaren, och haf*
ma eftertänklame Lanbthushållare an-
märkt, at ruggan wanfa* blott på the
ställen hwarest mineral-kiållor finnas i
negben.

För then olyckan äro Folket fäfra
närbimba upstiger om awättar och nät*
ter, fåat theklara nätter förorsaka här*
städes åtminstone angstan ho*Bonden ,

om
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hm icke aldeles flaba ochmtstwäNpåå*
Iren. I lulii och Augafti månader haf-
womwi pårefan många gångor om ba-
genwarit plågadeaf hetta och om natten
af fiöld. Ta wi wanbtabe igenom then
flo&ttita bälben wat kiölden starkare,
utistogslösabälber alt minbreoch minst
på afrögdahögder. Lemnarförthenstul
til the mer kunnigas eftertänka om icke
här i thestaNordistaLänber afröbningar
wore högstnöbiga och borbe befrämja*.

Thetringa antal af inwånare somlanbet härstäde* har, hafwa giorbt alt
hwab the hunnit, ty theras masta råg*
fåbb består i swebielanb, hwarest rågen
åtminstone förfebit år gas lång halm
och mycket bigra ar, men få arbetare
tunna ej mycket uträtta. Kanssie om
Folket upmuntrabes til at uptaga ny-
byggen, åtminstone aftil afgiärba hem*
man upobla the större fäbobar, ssulle
åkerbruket ansenligen förökas och bar*
nen flitigare stiöfa sin fäderneö jord.
MenemebanHemmanen ej få i fmå be*
lar klyfwas, och på gamla bohl-byarat
afgiärba nya Hemman är owanligit,
få kan ej mera an en Son komma efterFabren, tå the anbrafom ejfå någraan*
delar, ej eller »inläggasig oraa;e*up*

C % bru*
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drukanbe, utan gifwa sig tilBåtsmän.
Uti tvist måtto kunbe jemwältheste giöra
Slitet gagn om ickewanligit wotoat fe-
dan Vonbebrängen lärbt uppa Norr*
lanbs ssutorne blifwa gob Båtsman,
betingar han sig i Stockholmpåthe Far*
tyg som seglautomlanbs, hwarwib me-
ra är til at tvinna, kommer han utom-
lanbs, så hänber oftastat han begiswer
sig i tienst på främmanbes Fartyg och
sedan ser han sällan etter aldrig sit Fä*dernesland.

Nog äro hälsosamma Förordnin*
gar utkomnefom förbiuba Folkets flyt*
tanbe utur thetta Län, men hwab för-
mårFörordning, när hwar mans egen*
nytta retar eftertankan til thes luren*
drejanbe? och iMmbupsiftkunnafå Em*
betsmän hafwa uti etsåwiblöftigt lanb?
få längeet får är i mennissio kroppen o*
läkt kan stälfwofoten igenom ingen lä*
febom botas: få länge wibebusten har
sin rot i jorden, få hielper intet hwad
han tophugge*.

Jen fri Regering kunna albrig the
Förorbningar efterlefwas, fom hafwotsmak af twang. Här ligger siukanuti
Bondedrängens förtwiflan tå ej merän
en fon får nytta af sit arbete om han

brn*
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brukar sinFaber* jorb; the anbre foner*
ne måste tänka på annat näringsätt,
hwaraf lanbet har minsta båtnaben.
Menpå hwab sättthetta kanbotas,utom
hwab jagreban förmält, är ej mittgiö-
rotnål; mit är här enbastatberätta hwab
jaganmärkt om folkets och lanbets art.

Then wanliga frosten lärer utan
twifwel warit en af the gamlas bewe-
kanbc orsaker, hwarföre Byarneblifwit
på högber anlagde, och atredan the gam-
le thet giorbfärbewistigif, bel* af små
ättebackar som på många ställenfinnas
wid byar, del* af enbel Kyrfiors belä-
genhet.

Frosten och then theraf timanbe
misiwäxt har ock nöbgatFolket at ssassa
sig annatfilföba,tbe hugga full Tullar,
ssala af then btuna barfen, feban afflåthe then hwita fom är nästfil tråbet,then
thepåHäflior torka och feban hemf ra,
babstugutorfa och mala, wibgoba säbes-
år tienar then til godfpisningåt fwmen,
wib mistwärt-år blandar then wälmåen»
debark och korn tilfamanstil bröd, men
then fattiga blanbarbark och agnar, fomjag meb egna ögon febt bakas och ätas,
ja ock sielf kiändf thes fräna och torra
smak. Dock är Folket starkt och hälfo*

C 3 samt/
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famt, til äfwentyrs af sin ostoch fmör*
föda.

Flors Linne =Fabrique är belägen
* mil ifrån Söberahla Fårjefunb, uti
Wäst til Norden.

Ther arbetabesutaf lanbfens barn,
fom ej lärdf längre än ; i 4 åt få wäl
och bänbtgt, fom om the länge therut*
innan warit öfwabe.

Uti thennaFabriqueiväftveé ej al-
lenastLärfter, finare och gröfre, Trä-
strumpor omNattmystor,utan Tyger
til f läber,flätaock blomerade,grofNät-
telduf til sparlakan och gardiner, famt
thet fom ännu meta ärDamafch til duk-
tyg ochfå fin dräll,som then hwilkenut*
ifrånblifwit förstrefwen, the somfiöpt
afthe i thenna tilwärkade wa-
ror hafwa berättat, huru the ej allenast
warit widwäfningen ojämne, utan ock
fwagatilstyrkan. Jag är ej sinnadthet
at nefa, utan allenast at/äga orfafen
thertil.

En ojämn wärma och ojämn fuk-
tighet i rummet, är ej allenast orfafen,
utan ock then största olägenhet en Lin*
wäfware fan hafwa, få längehan uti sit
arbete är stubb, ty fom wäfstolarne ftä
meb ena sidan wände åt fönstren, fä

hän-
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tMber när rummet är tvarmt, men
wåderlekenfuktig, at then tråben som är
närmast til fönstret och emottager then
meb drag inkommande fuktighet behål-
ler sin tilbörligalängd, menåter thean*
dre trådar som äro in åtrummet torka*
ochblifwa såleds längrechwarafrännin-
gen blifwer ojämn , then ena ändan och
sidasskortare än then andra,samt sålebe*
brister wib mätningen, hwarutafföljer
fa wålmtå ändarne ofta knytas,blifwer
wåfwen(mag, ock atfeban unber nyt»
tianbet wib ofta omffiften af fuktighet
och torka få ränningen olika spännes,
måste then på enthera siban brista.

At få en jämnwärma och wåber-
stiffe uti ef wäfnings rum, kan wäl pä
thet (ätter til en bel flit, at man bar
warmt watn uti rummet. Then fukti»
gaångat, som afwatnetstiger, kanna-
gorlunba bibehålla tråben wib en jämn
utlänning: men som thetta sätter ej giör
tilfyllest, särbeles enär solen på något*
thera stdanffiner in, hwilket ej fan fö*
rebyggas, emedan ju liusare et sådant
arbetsrum är ju beowämare är thet
förarbetarena, så har then ther maran*
be Direåeuren Bennet i then therstädes
ashätde sandbacken låtit gräswa tvär*-

C 4 tb
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ftäderne unber jorben, och kring om the
hus fom rebantilförene warit upbygbe,
giörahöga och breda mullbänkar alt til
fönstren, them han låtit fylla närmastfil
wäggen med näfwer,måsta och liung,och
seban meb fanb, sist öfwerfåkt them med
torf, hwarutaf the stänbigt behålla en
jämn fuktighet fom endast bidrager til
at hielpa thet, som wib thetta arbetets
godhet hånils kunnat fattas.

En Smed tränger til goda tänger,
en förnäm Lanbthushåttare til ärliga
och förståndiga Fogdar, en Regent til
wisaRåd och förståndige Ämbetsmän:
giöres ej sådant mal , få filfaller Hus*Bonden ej allenast efobrägeligit befwär,
utan ock en säker staba. Men thenna
sanning rönes albrafnarast wib Fabri-
quer hwars grunt» är afsättning, kom-
ma the unber fabane Mäns direction,
som sielfwa ej af grundenförstå arbetet,
få faller then tilwårfade muran i wan*
rykte, och kan meb intet förlag, ingen
omsorg , repa sig på langlig tid.

IetLanb fomreban hägnarFabrt-
quer, såsom en af Rikskroppens starka*
ste fenor, wore öfwerflöbigt at omröra
the förmoner fom genom Fabriquersin*
rättanbe tilflyta, utan allenast berätta

huru
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huru jaghär (ag et uppenbart bewis thet
få wäl the som arbeta wib FaKriquee
hafwa sin rikeliga föba, som oetthet ther
omkring boenbefolket,et säkert närings*
mebel: uti hela Helsingelanb (pinnes
en ffiön och fin tråb och wåfwté gobt
Lärft, seban the af unberwisning och
öfning lärbt, hwab wib Linne -hanbte*
ring eligen bör i att tagas.

Uti Söderhamn* Stab, som är 25
mil therifrån öster ut belägen wib siön,
finnes fnapt något Hus så hos ringare
fom förmögnare, hwarest man ej stalfe
mål giorba fpånråckar, wafstolat och
Folket uti stänbig fystla , hwarigenom
the förwärfwa sig sin näring, betala si-na utlagor och må wäl uti sina hus; e-
huru fpanmålen gemenligen ther uppe
i Lanbet är nog byr.

Ja, jag fåg wibFabriquen tråb få
fin fom then Hållänbffa, spunnen af
Bondefolket Och blekt på Fabriquenx
bleke.

At thetta år warkan och frukten afFabriquen, fan theraf bewisas, at the*ras Lin«fånings maner nu är lika fom
förr, menthe haftva lärt sorteraLinet tilgröfre och finare arbeten, lärt hänbiga*
re fått at spinna och wofwa, få ssyndefam

C 5 belö*
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belöningför sit arbete, ochkmma gifwa
Lårstet en gob blekning.

När inwanarena uti et Lanb kun*
na upatbeta och förbättra thet naturen
them lånar, och thymebelst sielfweträffa
sig sin förnödenhet, famt öka sin wål*
mago, fan en ömsintLandsman ej an-
nat än innerligen frögoa sig öfwer sina
medlemmars tillagande styrka. Then
nödwåndiga påfölgben the» af, theras
tillagande uti oförtrutenfltt under mö*
dojamt arbetetil enstylteHushåldsför*
kofting i egendom och folkrikhef.

Effersinnanbefoch nyttianbet affle*
te inbrägtige näringsmedel, hwari*blanb åkerssiötstens förbättring och ut*
wibganbe är thet raste; thenalmån-
na bräfflen* förökande härigenom; fä-
dant alt (äget jagbörwäcka hwar teblig
Swenst Mantil ttärlek, tacksamhet och
alt giörligitmedatbete, så långt luvar*
och ens punb, krafter, råb och ämne
thet tillåter.

Söderhamns Stad är i anseende
til omkretfen gamla liten, bygd wib en
ilrennil emillau twåbergåfar; sällan serwan ther någotHusbygbt på annat sättin Bönberues ther omkring, och tilfö-
rene har then som rödfärgat sit Hus å*

dra-
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dragit sig namn af högmobig, en of
them förhatelig last.

Och har intet högmod Mit sig un*
der sielfwa hatet hos them, emeban fat-
tigdom hindrat at giöra thet samma.

I gemen at tala , har Folket ther*stäbes haft uti theras lefnads (att ej an*
nat afseenbe, än, at genom sabane flög*
ber, som ther warit manlige förstassa
sig sin utkomst; hwab öfwerflöd i mat
ochkläder är, hafwa the knapt förstadi,
åtminstone synes ej hos them någon bö-
jelse thertil. The kläda sig med thet the
sielfwa kunna tilwårka, och äta fådantsom af andra Städer* Inwånare tal*
la* (lät fpis.

Men tiden fom alt förbyter, tärer
ock förändra theras sinnelag, önsteligit
om then förändring ssiedde til gobo och
ej til onbo. Tckn til bägge finnes här.

At theras förr enfaldiga fpinning
och wåfningblifwit förbättrad, upwäc*
fet fägnad: af Gewärs Factorlee bibt*
hålles, hoppas man: at Handeln filta*
ga må, önstas. Dock hindras både fl*
na, thet ena af dagelig tiltaganbe brist
på kohl, thet (enare af sielfwa Stabsen*
belägenhet ifrån sjön* och begge af then
ringa åferstiötflen i lanbet, fom giör

btö*
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bröbet byrt, fast fåfwel-warorne fäljas
nog billigt.

Föban hafwainwånarena förtient
sig, bets meb fmibe tilFactoriet, bel*
meb fiste, et alla Norrlänbffa Staber
gemensamt näringsmedel, bel* meb li-
ten åkerssiötsel och nyttianbet af the små
hagar och wretar hwar och en upfagit
i then ther omkring belägna otacksama
jorbarten, så at ingen inwånure therftä-
des fhflesätter stna häuber meb et flag*
arbete och sit hufwub meb eftertankan
om thet ena arbetets bättre brift: en i*
från et fattigt lanb ostiljaktig olycka.

Gewäts Facrnriet hätstäbes, är
tvål et as the äldsta i Riket, men har
dockej ännu hunnittil såstor fulkomlig*
het somanbre, i synnerhet Iönklöping*
laKoris; men får arbetuten blifwa en-
dast thermeb svstlesatt, så at han thet*
wib tan hafwa sin föda, lätet ock the*
eftettanfa, hog ock snille ökas.

Thet ssiöuaBår-ochTågwärksom
hätstäbes ät upbygbt och btifwes af et
enba hiul, är et af (hen byta Polhems
arbeten. Nogsamt berömt, och thes
fulkomligbet nogsamt bewist, när thet
är et alster af en sä stor Man.

Kyr-
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Knrfian fom kallas ULRICA E-

LEONORAät tämmeligen wäl bygd,
beprybd med nägre Zirater, hwilka äf*
wen fom hwalfwer äro af trä, och för-
thenfful ej kostbure, bock angenäme:
månne ej sinlige genom sinlighetet bö-
ra bragas til thet goba? Ta jag tvär
tber uppe atbetabes uppå etÄtqelwårf,
som jag med trygghet fan fötsäfra blif-
wa et maf the bästa fom här iRiket fin*
nas,i anfeendetilfammanfättning, stat-
fa och sstäta toner. Utom the i Ärg*
märk wanlige stämmor, woro underar-
bete vox vir^tnea, fom är fpädare än
vox humanaoch Fleute traverliere stäm-
ma , hwilfen fenare fom til en del mar
färdig habe så gobt liub, at tå thenna
stämman btufabes funde näppeligen
utiKytfian annat hotas, än blåste nå-
gonuppå en ordinaire och manligFleure,
i the toner fom ej gingo öfwer etter un-
dt Fleuten,

Byggmästarentil thetta Ärgwätk
heter Daniel Stråle, som wärfeli-
gen förtienar et för thet almänna be-
römmas, och om jagtör fäga, borde niu-
ta någon belöningför thenyawackrapä*
ftlub, han uti thetta Inftrumenr aiordt.
Han är.en fattmodig och i sccoröet bit*

lig
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lig Man, tärer ock följafteligen gå meb
bottom fom meb Hanbtwärfare, the
ther ej weta at omåtteliga stryta af sit
arbete. En belmenntssior.äro få lycke*
ligen föbbe til werlben, at om the alle*
nast weta låna något af utlänningar*
ne, lägga litet therttl af sit egit hufwub,
och sedermera föregifwa sig sielfwewa*
ra upstnnaretilaltfammans,få belöna*
the, endast at thetas medborgare en
gång mage fiöpa sig ftia ifrån thetas
ständigaf tagerop öfwer en themförföl-
jandeafwund och tryckandeofackfamhet.

Helsingelanb sträcker sig feban til et
litetTorp ellerHwiloftälle imil Norr
om GnarpGästgifwaregård, tvärande
på thenne wägenNorrahla bygd, isstt*
ångers Kyrkioby, Notänger, San*
na, fywia, Wattränga, 6>atmån*gers,Getterdahls,Gnarps och mån*
ga fmå andrabygder , hmaxeft til en del
mar god lerjord och ibland litet fwaxt*
mylla, men eljestär then marken som so*
nes wid Landswågen , masta delen ste*
nig och owanligt backig, sielfwa jorb-
monen består måst af fandmo, pinmo,
stenör på högber, stogsjorb i bälber,
många och stora mastar, färbeles emel-
lan Hwia och Sanna, stogen af gran

.och
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och gårtall meb några löfbustar här
och ther, bock emellan Norrahlaoch Ig*
gefunb i; mil, emellan Hwia och
Harmånger mast wacker Tallstog.

På atstilllgastållen ut åt helawä*
gen,färbelesemellan Iggefunboch San*
na i 1mil, såg man myckenlapisviolarum
lpuriur» ttot ock at någon järnmalm
stullefinas om någre förstånbige malm*fetare bttiänbes, hwilfa ej allenastfun-
de stassa en stor nytta för the redan an*
lagbe Järnbruken, utan ockaifwa anled-
ning til fletes uptaganbe, hwartil ffog
och wattufall gifwa härlig anledning.

Staben Hudwifswalb emellan
Sanna och Iggefunb, fom äfwen uti
Helsingelanbär belägen, tillät fiben e)
at wibatebefe, än at jag wib sötbirefan*
det allenast haoe filfålle beträffa the*
belägenhet på en final utbeemellanfatt-
flön och en insiöHubwiken, haren god
och diup hamn och jålebestilhandelnbe-
qwämate än ©idet

Thenne Stab är äfwen ganssa li-
ten, och fom mig är berättat, flola in*
månarena på famma fått fom uti Sober*
hamn mara bögbe til fiste och hunbastög-
den, förfärdiga ock en myckenhet Trästo*
lar, them the til Stockholmförsänba.Sant
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Sant är thet, at trångmål är stun-

dom moder til nya påfund, och at torf-
tighet retar en ioog och eftertänksammenmssa til hwarjehanba lofliga nä-
ringssaft, men om sådant tilstånb långe
räcker,blir fnapt then med fwaghet beta»
jademensteliga naturen fri för förtwif-lan fom föber af sig mera onbti framti-
den, än thes början åstubfommit gobt.

Några Nishumblegårbar såg jag
ut åt wägen, bock alti sol-lhiun af bac-
tat alt ifrånOeflefilSundswall, men
feban ingen mera, undantagandes wid et
litet Heman ut medNiutundaElfwen.

Wid uprefanwatwid Gnatps flyr*
kin en liten marknad, hwarest nog tiö*
panbe ochfäljanbe woto fötsamlabe,men
ganssa litet warot. Som thetta åt en
af the Norrlänbsta Stäbetnes bytes*
platsar, såkiöptes här nästan ingenting
för contante penningar, utan handeln
therftåbes bestob bets uti baratterwF,
dels at inkråfwa af Bonben thet fom
han åt Borgaren ssyldig är, för förutborgade waror.

Thenna arten af handelär semwät
et iblanb the många hinder til Norr-
landsupfomft. Jagsäger ej utan ssiäl,
Norrland/ emedan alla Städer jag i. thet-
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thetta lanb igenomfarit bruka en och
famma art af handel, fast än warorne
äro åtssillige.

Om wintren tåBonden trängertil
Säb, Tobak, Kläder, omwåt ochfom*
mar til Salt,Utlagspcnniugar,Iern le.
Så borgar han thcffa waror hos Bor*
gurne : år hans förmögenhet) riktighet
allmänt bekant, få får han hwab han
befarfwur emot försäkran at gifwa wid
bytningsplatfenSmör,Lin, $ifl,2åtftf
Strumpor, Ost, S/aft-creatur, och se-
dan wibföret tiära och somligstäbes brä-
der, emot tå gångbart pris; men är han
ej therföre bekant så måste han tå straxt
betinga priset på theste afhonom lefwe-
rerande waror.Enärnu marknadbliftver
wib bytningsplatsen, så hänber gemen»
ligen af the minst förmögnas as nöden
them patwingabepris, sätter wärde pä
the waror,som lefwererasafthe mer for-
mögne,kanstie at the mästförmögne,som
om mintet och tvär furia för contane kiö*
pa hwabsom betarswas, funbefå något
merför the waror the ej äro bortffyldi*
ge, utanförredo betalning sälja,(hwiltee
ock iblanb men mycketsällan händer,) om
ej emellanBorgerstapet wote lika som en
gioro afhanbltug,af ingenfiöpet afthen

D Landt-



«? (o) Kj.50

Lanbtmannen, som en annan waritwan
at handla med. Men händer thet at
Bonden sälja; en gång åt en annan, fä
mebersafar then Kiöpmannen han förrhandlat med at mera kiöpstaga med
Bonden, och förföljer sin medborgare
meb alt thet agg och ssaba, fom enKrå-
mare åstadkomma kan.

Ehuru thetta hufwer mycken ofmaf
af Monapolium» så är bock Borgaren i
thesta Norrlänbssa Stader mycket til
utsättandes, ty han sielf hafwet hit in-
ttls warit et aftvång unberkastab,
emeban han ej på något annat ställe än
i Stockholm fått afsattia lanbets pro-
6ucter och återhämta retaurer. Se*
dan Rikfen* Höglofl. Ståndet nu up*
häfwit thetta twång, fat man se om
Landtmannens ödeblifwer blidare,utan
at många Ståndspersoner som sielfwa
fe sit bästa och kunna handledaAlmogen
flytta tit up / och at Städerne få någon
tilökning afBorgare,fom äro mera wa*
ne wib en rätt Dandel än wib(likt kråme-
rij. Kan stie jag felar i mit begrep om
Krämarenamnet, men mebKrämare för*
står jag en fåban Kiöpman, fom ej bryr
sig om annat än warornes pris-cou-
ränt, på twå ätssillige ställin, Och Träns-

vore
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port omkostnaden, kiöpanbes på thet e*
na och fäljanbes på thet anbra, utan at
Winlägga sig OM warans nobiliteranäe
antingen i egen eller theras hanb, med
hwilka han handlar.

Exempel giöra mera änFörordnin-
gar, the sämrerätta sig efter theFörnä*
mare,llpftäberneefter Stapels ochHuf*
wubstäber, fålebes hoppas jag, atfeban
i Stockholm åtstittige nyttiga lVlanuka-
cturer blifwit anlagde, Handels arten
jemwål i the fmärre Staber efter hand
sig förbättrar, til följe af Hufwubsta-
bens efterböme. Bemié theraf har jag
redan anförbt wib Söderhamn, wid
Sundswall,ochtil en bel wibHemö1
får jag jemwäl famma tilfälle.

Uti Mebelpab mötte migwib mina
anmärkningarförst Niurunda Elf, fom
är tämmeligen stor och flottbar ochkom*
mer ifrån Herjebalen,hafwanbesäfwen
fom the andreElfwar wi öfwerfarif sit
första urfprung utur Fiellen och thes
kiättor. Til thenna Elfwar i Medel*
pad måst grof ssog och stenbackar, litet
brufbar och än mindre uptagen marf.

Vidare fram til Sundswall måstdiup fandmo, onyttig för inwåuarenå
uti landet, ochbefwärligför en refande.

D 2 Sttnb*-
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Sunbswallär i sin omkrets ganssa
liten, wib pust fom Söbertelje och lifu*
lebes bygb, ligger på en torr plan af
sanbmo emellan höga berg.

En liten wif af stora siön löper in
utiStaben, fom ganssa mycket befor-
drar beqwämligheten til hanbel,tyFar*
tygenfunna ther nästan futtastas, tå the
sedermera ej hafwa längre än i mil til
opna hafwet.

Theras waror bestå uti Tiära ,
Näfwer,Bräder, ochafTräwärfemäft
fiolår,någotLärft, Kiött, Ost och Smör,
therasretourer Säd, Salt,Tobaf,Klä«
den, Spetferier, Win och Brännemin.

Ej mycket längefedan är ther et
Sfiepsbyggerie inrättat, fom nu fedan
the Norrländste Städerne fått friare
handel, torde tiena Staden at funnamurförsta hand hämta Salt til en otro«
lig, men högstnödig förmon för hela lan-
det. Helt nyligenhar ther ock enMe*
Fabrique blifwit anlagd, fom wäl än-
nu är i thes barndom, men fan räknas
ibland the wålartabe barnen.

Fuäimatlrien fhertil af the i tan*
detwaranbeFår, år mål ännu nog gros;
men tbet stårat hoppas ock förmoba, at
Lanbtmalmen om han först tärer, buru

mycket
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mycket större förmon thet är »ibFår af
fin ull, än them af thet grofwa flaget,
och feban igenom the fötmögnates för»sorg , får stantnt affåbanf flag, han ej
allenast beflitar sig therom, utan ock
äger lycka therwib, emeban thet fina
Hö och feta betet gifwer al anledning,
och främjar et få nyttigt upfåt.

Then Kytfian uti hwilfen the mt
hålla sinGubstienst, ätafttäb, äfwensom Borgarnes hus, mycket gammal.

Strött utanföre then wästta Tull*
porten på en fandbacke är en annanKt*
fin af gråsten, anlagd i en långlig oval
ochredan färdig til wäggar och thet yttre
tafet. Men hwalfwet fom til hälften
är bygdt, är ock redan nästan öfwer alt
spruckit; Måstaren för thenna bvgnad
är en Bonde ifrån Dalarne.

När en klåpare antages til et kost-
bart arbete, tärer ssulden för the fel som
therwid begås mindre böra fliutaé pä
wärfmästaren, som torde warit god om
han blifwit nyttiad innom sin läst, än pä
then som giordt et sä obetänfjamt wal.
Jag lemnar them, somförstå sigpä byg-
nad,atborna/Om orsaken til thetat hwalf-
wet spruckit är at hwulfwets fot är för
hög börjad, eller thes rund för twär,

D; eller
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etter grunben tilKyrfian ej nog fast och
stadig, etter ock thes wibb för stor emot
långben,hälft then är utan någrepelare;
men om jag tordes (asaoe jagatåtta fre
felen här famanstöta. Eljest äro murar-
na afgråsten nog flocka ochfönstrensmå.

Ifrån Sundsvall längre upp norr
ät, är något mera och tätare bebygdt än
söderut, men så synes dockathär är brist
på Folk. Ungefär'? milpå hwarthera
sidan om Fiåhls Gästgifwaregård etter
IndahlsElswen är en diup och ofruktbar
sandmo, hwar ofwanuppå är enmycket
tunn motta: men utom thetta äro
emellan the härwarande stora backar
många fil upoblanbe timliga platser,
hwarest sanbmytta och lera finnes. Hår
blefwo wi warse en myckenhet Ahleträb
af besynnerlig egenstap, then wäter på
högber, thes blab ej mycket olikHastel,
men barken och trädet lika til anfeenbet,
dock trädet fränare. Laron^eäernielm
sade sig hafwafedt sådan artW i Nerike
wib wägen emellan Örebro och Tiwen.

Märfwårdigtär, at wld the sand-
beeber wi öfwer alt tgenomfarit många-
stäbes syntes huru lera mat ther unber,
dels pä mindre dels på större oiup, mån*
gaftäbeswarbt thetta jemwälintygataf

thet
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thet therboenbe Folket, som berättade at
somligastäbes hafwa the funnit leta pä
; famnats, somligestådesvå lalnsdiup.
Wid allaElfwer och åar worobräddar*
ne höga, så at man ögonstienligen kundese huru leran låg under sanden, hwaraf
jag fluter, at (anden antingen wid ska-
pelsen blifwit lagd i sådanesttften ochå*
lat, eller ock wib någon alman jorden*
omsqwalpniugsålebes blifwit samman*
flytt, hwilket sednare så mycket troliga-
te synes, som ej allenast sanbåsatne, sär-
delespå andra sidan om Hernösanb, me*
rendels äro branta och sträckta sig ifrån
Sydost til Nordwäst, utan ock ström*
marne flyta ifrånNorbwäst til Sydost.
Sällan stal man i dälderne finna ren
sand utanblanningafmylla, moo eller
lera, men merendels lera.

Skogen i Medelpad åtminstone pä
then delen hwarest wägen gir igenom,
har warit mycket afhuggen och asfive*
diad, så at ej mycken Tallstog finne*,
utan merendels allehanda flagsLöfssog,
Gran och Gårtall.

Äkerbruks sattet är uti Medelpad
nästan lika som uti Helsingeland,undatt-
tagandes,af mun här i giärdcnfer mån-
ga flera giärdesgåroar och intagor, å*

D 4 fet*
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lerjorden är här fetare, men om thet
kommer af sielfwa jorbmonen emellan
bergen, eller af ymnigare siöwatn, el-
ler af bostapsssiötsten som här mera ib*
fas, eller theraf at här lemnas mera
trädesjord, (a at åkren oftare får htvila
än uti Helsingelanb, låter jag them dö-
ma fom bättre an jagförstå åkerbruket,
således ärhärwäl mera trädesåkcr,men
then betas bock ej afbossapen, utan re-
narne bärgas til winterfoder.

Lin fas ej här til fådan myckenhet
fom i Helsingelanb och i Hngermanlauds
Norra comraK.

Folket är här stort, starkt, wigare
än iHelsingeland, gwickare, slugare och
benägnare til hattdels.

Vostapen större och mera mtölfan*
de,menbegynnaredan hår finna* flere
afhwtt färg, samtkulliga än anorstådes,
och tbettafiltäger fmåningom,få at man
uti Äsehle Lappmark" föga finner andra
än hwitabostaps creafur, men om thet-
ta kommer af sielfwa arten, eller af cli-
mar och föda, eller af walef tå the äro
Kalfwar, fan jag ej fSrtvisto fäga,stul-
le dock tro atthe.-:ne förra bidraga thet
mästa,emedan handel och afsåttningmed
Kalftvar är nog sälsynt här uppe.

Ther
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Ther wi färgades öfwer Indahls

Elfwen , war en wacker holma mitt uti
och en färjestab med platta båtar pä
hwardera sidan om holmen. Oftvan ock
nedan för holmen tyckes elfwen tvära
3000 alnarbted, faller rätt fttibt, tager
sin början iIemfeland och en siö som tal*
las Storsiön, hwilken åter stal swälja

stycken smärre elfwur, som komma u-
tur Fietten; sedan thenna Indahls elf*
men flutit igenom mångaförstår och fatt,
samttommittilthennaFärjestad,tömer
han sig en mil ther nebanfbteiOflersiön.
I thenna Elf äro åtstittige Laxcfissen.

Emellan Gästgifwaregårdarne
Fiåhl och Södermark wid en liten å*
rennil stutar sig Medelpad och tilstöter
Ångermanland. •

Hernösanb är belägen på en stor
holme, kringfluten afsalt watn och sam*
manbunben meb tbet fasta landet ige*
Nom en ungefär 100alnars lång bro,fom
är innom Stadsens Tullport; Staben
ärbygd af Trähus, ej mycket gamla, e*
medan thenna Staden år 1719 haft et
med åtta Norrlånbssa Städer allmänt
öde, at blifwa af Nysten afbtäno, hu-sen äro mycket tätt bygde, på södra fluf-
ningen af en hög långflutt backa, ända

Dl i»
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in til sielfwa siöwifen. Thm norra wi-
ten är så diup,utthe störstaFartygkun-
na segla in och utlasta wib sielfwa bo*
darne, men i then södrarotfen kunna ej
andra än grundaFartyg och storabåtar
flyta up.

Gutorne åro stenlagde, men måst
trånga, ojämna och krokota. The fä
Borgare som i Staden äro, lefwa atta,
undantagandes 5 i 6Kiöpmän, utaf st*sse och sin åker*flibt sel, hwurtil äfwen
kommer någon liten fördel afGymnafi-
iier, minst af någraHanbtwårk) i brist
delsaf förlag, delsaffåttning. Theras
Owinfolk spinna och wäfwa, ehuru the
mindre än Söberhamns-Voerne äro of*
wabe i then rätta kunstapen; bock et utaf
theras inbrägtigaste näringsfätt.

Om wåren refer nästan hwarMan
ut til siös på sina Fiskelägen, thet fifka
the hela sommaren öfwer, och beteinsal-
ta ftelfwa , bete säljafåtflt åt Bonden,
fom thet feban saltar. Til ordning* bi-
behållande, hafwa thewistawebertagne
Hamnordningar och Lagar, hwurefter
öfwerträbaren oömme* af en wib flika
tilfällen sig fättiandeHamne-rätt. Et
godf tekn förFiffarneärthef, när fisse-
matzor sig ssåcka och ssiälarne sig wifa,

tå
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tå weta the ut strömmingsstimmet är
för handen och pafla uppå med sina nät
och notar.

I thetta menlöfa kriget finner man
jemwälnyttan af pioner, fom ock gif-
tvås iblanb ostiäliga Cteatur.

Kring om Staben är en myckenhet
äkers-ängs-och beteslyckor, fom then e*
na Borgarenhandlaraf then andra/för
nog dyr betalning, proportionerad efter
theras trängande behof och markens o*
gemena fruktbarhet.

På then til Staben delteutmarken
bruka inwånarena jemwälat swedia och
få Råg. Om thet är borgerlig näring
eller landetnyttigt, lemnar jagtilhwarsmans ompröfwande.

Til en £inne*Fabriques inrättande
wat therstäbes et Hus upsatt färdigttil
wäqgar, jemwälock en toffl Tract utsedd
tilLin-sådd; och stal man döma om thes
fortgång och nytta, efterLandets bessaf-senhet, Folkets ltmne och Stadfen* be-
awämlightt til handel, få blifwer then
stor.

I unfeende til Landets proäucter,
färbeles Line ochthe nöbwänbige retour-
waror, år thenne Stabsens handel lika
meb theras,som redan beffrefne ärochaf-man»
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mande* jagförgätit utibland the affät*
tianbe watot upräknu, fhen myknaFo*
gel och wilbt, fom om wintetntil Stock-
holm nibfändes: lika år octtbenna Sta-
den meb the öftige Westet-Nortlands
Ståbet, i anfeenbe til thetas bytesplat-ser och then handel thetwid drifwes,
men thenförmonen har thenna Stabengemensam meb Westerbotns Staber,
och jagmenar framför Wester-Norr-
lands, at the ej allenast hafwa bytes*
platsar utiLappmarken, utan ock nyttia
utssickabe, som hela sommaren öfwer,
wanbra omkring Bonbebygberne, och
uphanbla hwab begiärligif är ochBon*
ten mista kan, delsemotcontam betat*
ning, bet* emot waror, hwuriblanbtil*
förene thet här måst stabeligu Brånne*
winet, ej warit then minst inbrägtige
lockebetan. Såbane expediter har jag
funnit änba up i Iänsilu 15 mil ifrån
Hernösunb.

Kanstie Riket, Almogenoch Han-deln, habe mera nytta och fördel, om i
thet stället theste utlöpure syflesattes med
berebanbe af the pälterier, sämssunde
af the stinn, uparbetanbe as then Ca-
tror, som här kan ssaffas, belsuturÄn-
germanland, delsutur Lappmarken, ochwore
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wore etgobt näringsmedel, om thetförst
nooiliterade5 och sedan af tbbtan*
dr befordrades tilssyndesam afsättning.
Jag har här sedt castor.Hattartilwär*
fade af en fattigHattmakare för owan*
ligt godt pri*.

Iblandthe pä gaforne lagbe stenar,
finne* gryt fil fina hettar, eller hwättie*
stenar, fom idoghet och eftertänka kun*
demångfalf bättre nyftiu, än til gatläg*
ning; men nu måste Kiöpmannen ifrån
andre orter, hitföra fadane brunstenar.

Utom the många bärwaranbe fota
fiällor och brunnar, finnas jemwälfur*
brunnar i negben , som uptafta en myc*
kenhet ockta, och totde gifwaanledning
til något ädlare, torde ock emedlenid
tiena ni någon båtnad.

Härstädes bar en Superintendent
sit fäte, broar* Stift sig sträcker öfwer
hela Norrlandeu, och kan sannerligen
räknas för etibland the största tilwidden
och kanssie bästa til inkomfterne af alla
tbe, fom i be laNifet finnas. Thet ät ock
et Gymnafium och en Trivial Schola.

Menbefynnerligität thet,ut hit in*
til* ingen afl ectorernebaft någotpr«-
bencle pastorat, fast än Superintenden-
ten tbet hafwet, och fådant öfwer altiMetbruteltzitär. Kan*
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ftanstte af om (-ymnallum jemfe
Scnolanborfflyttades, förtiente thenna
fläck ej mera namn utaf Stad, utansnarare af en By.

Som hår några år å rad warit gan*
staflor mistwättpå fäd,fiffet flugit felt,
och faltet watif ganfla dyrt , tbet dock
thenna maran är nästan en af the ange-
lägnaste, få må man ej undra, hwarföre
thenna StadsensBorgare afthet ringa-
te fluget äto ibland the fattigaste.

Någon nyttaftodo ut wäntaafthe-ras fattigdom, omthen wore et nog til*
räckeligit medel til at bringa them til ef*
tertänffamhet om sit egtt bästa och sina
fwuga wilkors förbättrande, famt an*
gripanbeafthet somkunbehielpa them,
utur en them ständigt tryckande fattig-
bom.

Men thetta enfaldiga golfer behöf-
wer förlag och handledning, och ho wet,
om icke theras torftighet giör mera nyt-
ta åt the förmögnare, än theras wål*
mående.

Längre in åt landet är ymnigare
ssog, och således funna många hända*
stögdeu ochRätastbrännande idkas. U*
tan at nämna omManufafturers inrät-
tande, som alt äro säkre och indrägtige
näringsmedel. w* Jag
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Jag tror mig funna räkna Norr-

lands hanbel meb tort ochröktKiött , för
en stabeligochlandets upfomst hinbtan*
be hanbel, fastän ej allenast Borgarne,
utan ock Bönbetne utnr Angerman*
lanbs Norre c!ontracr i sin hanbel med
Fahlun mycket therwiowinner. Ty som
landets största infomst består af Ost och
Smör, få förtagesthen theraf, ut mån-
gen godMiölfeko, mången Get lägges
i saltet och totfa*.

Bondenräknar i sin enfaldighetför
bättre, ut utur sin guld-ägg wärpunde
Gås, stturtutffiära hela grufwan, ätt
efterhand äggen uphämta.

När flit och tboghef hanbledes af
en förnuftig omtanfa, atpå lofligitfått
näta sig sielsoch tillika tiena thet all*manna, unberstöbies af then Högsta*
wälsignelse, kan ej unnat följa än the
enstyltas fötkofting, och thet allmän*
nas wältrefnud.

Uti Hernösanb wore wi nöbsukube
at lemna största beten afwått tese-eqm-
page ochfoto therifrån til siös, först öf*
wer en storFiål nätmast in tilStaben,
feban fölgbe wiÄngermanna åenupfö*
te, måst uti Nord til Wäster åi mil til
Soletta Sockn.

Iför-
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I förstone tvär åen wäl en hulfmilBred, gick sedan alt trängre och trängre

tilsammans, til thes then ofwunföreHammar ej blef bredareän en halffler*tingswäg, somligstäbes tnapt looo steg.
Wib Hammar Gästgifwaregårb 5 mil
ifrån Hernösand, hafwaKiöpmån och

Patroner thetu* inlastnings
plats afJärn, Brädet och Biälfat, e*
medan the ej för strömens grunda watn
kunna fömma längreupmed diupaFar-
tyg lastade med sådane waror, som för
ätssillige ther anlagde Masugnar och
Hamrar äro nödiga, utan nödgas betie-
na sig af platta Fartostar.

Hela thenna fracten ut med åen,
är wål belägen, mäst wacker och frukt-
bar mark, så til äng som åker.

UtiSoletta Sockn är nästan dylik
niarf, men jordmånen består til största
delen af en mycket fet och flu lera hwar*
uppå jag hur prof, hivar* egenskaper
widare fram, och när jag then fått we*
derbörligen prooerad, stola gifwustil*
tiännu.

Hårar then första forsten i Anger*
manna åen somffurit sig; mitt igenom en
höger Moobacke, hwatest lätt wote at
igenom et ringa SluHwärf uppringa

Far-
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fartyg, va thet åen ofwanförematte ock*
få blifwa segelbar för platta sattyg,
men som efterhand flere förstat: åro, och
broarfen lönte omkostnaden thet samma
i them alle atgiöra, eller i thennakorta»
£and*traccen emellan forstarne ut giöra
then ena (lusten , så kan thenna elf ej
utan stor kostnad giöras navjoabel.

En hulfmil härifråntilNorr sam*
manlöper södra Ådalen med tben nor-
ra , hwilken förra har sit ursprung of*
wan ifrån Fiällen, tagandes sin början
emellan Swanklippun iKitfchewurioch
Hummardahls Fiellen och förenas här
med then förra hwilken wi fölgf, om
hivar* uprinnelse längre fram flat be*
rattas.

Uti Boteå och Soletta Socknar
brukas åkren PF thet sättet af en treding
ligger hwurf ar i trade och f sås, me*
rendels hälften mebhöflefåbe, och håls*
ten med wårsåde, men af någrom til
största delen med wårsåde: åfrenär nog
bördig och af naturen fet.

Om wintren sörpa the med warmt
ät sin bossap och stiöta för öfrigit then
bättre i thefie Socknar än på något an-
nat ställe i ÅngermanlandsSödra Fög*
derte, eller fom thet fallas Ccntract.

E Wid
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V5id Soletta formen är märfwär*

digtchuruwid en åferthen delen som lig*
ger lågt wid elfwen fållan bortftyset,
men then ofta delen tätt ofta, åter igen
sttar utmed wid en annan by, något
jöorure, fryser then nebra beten och then
öfra intet.

Äbul fullas then negben som är
pä ömfe sibor om elfwen: thenne Äbul
ar angenäm atåståba ; fy på ömfe sibor
längre ifrån och närmare til elfwen åro
mycket höga backarfom falla afinfilåen
medelst naturliga afsåttningur, måst af
lerjoro,lifa som wore the meb menniffio*
händergiorbe, och på fhesta afsättningar
äro åkrar,ängar och beteshagar, somlt*gästades äro ocf höga men smala sandå-
far och moåsur ut med elfwen, som lem-
na enbal emellansig och the nyst omtalte
afsättningar nästan så biup fom wutn*
brynet i sielfwa elfwen.

I elfwen wärer en flugs natu, som
bossapen helt giernu äter och wägar
sig långt ut then at beta.

TheHamrar, Masugnar och Sa*
geawarnor som äro bygbe wib elfwen
driswas ej af elfwen* wafn, emeban
the* höga stigande och låga fallande ej
tillåter några watnwärf at byggas i

ho*
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honom, utan wib sitbane watn som flyta
utur stogarne in uti thenna den utfört
otroltgit höga fall.

Bruken härstädes äro mäst Herr
Johan Clasfoneller HerrkollaK tilhöri-ge, och hämta sin Malmifrån Utöön och
sit Tackjärn ifrånandrewid faltsiön be»
tagna Masugnar. Eftersinnar man
hwab omkostnad Brukspatronen måste
giörap Transporten afMalm, Täcke*
länt och Stångjärnet tllbakars, få ön-
skar man säkert at någon gobIärngruf*
wu kuabe finnas i negben, hwaraf priset
på järnet ofelbart kunbe blifwa bråge-
ligare.

Ja man lärer fl tna ut ViKuaUe-
Perseblarne* ymnoghet ät orsaken til
then jemnroigt som Brukspatro-
nerkunna hålla med undra, hwilka haf-
wa närmare både efter Kudimacerien
och Spannemål.

Hela Elfwen utåt ända til Bråd*
döben wibLiens äro många på åtssilligt
sätt bygbe Latesisten, hwarafCronan
hafwer sinränta eller så tallab Taxauti
Lax in natura , somlige år lönar thet rätt
wäl privatorum omkostnab,somliga åter
<ntet. Men ofwanför Liens ärintet nå-
got Larestste, waranbe* thetta ej heller
längesedan anlagt. E » 3-
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Ifrån SolettaSockn ssiedde resan

ridandes igenomEed, tilResilla Sockn
ochHöwens Gästgifwuregårduti Nord*
wäst til Norden, sedermera til Lien*
äfwen til häst uti Nordwäst, och utisumma wäderstrek til Junsillu. Anger*
manna elfwen flyter äftven thenna tvä*
gen genom Socknurne ehuru tben går
gunstu mycket i frof , och år mårkroar*
digt, at å båda sidor om thenna elf, pä
theflåsta ställen, är en stor sandås och ne-
dansöre gemenltgen ftuktbur och god
mark, så ut mun therutafkun flnnahuru
naturen haft lika som en öm omsorg, at
then nyttiga och fruktbara marken, som
nästan allestädes är omkring Ädalen,
ej måtte af then häftiga wårfloden ut*
ssiårus och fötstiämmas.

Ifrån Soletta är marken mycket
sten-ochbergig, dock på åtstilligustallen
god tilLiens, hwarefl then blifwer myc*
fet ofruktsammare, .stenig och full med
måstor och kiärr, hwilken bock om ther
wore myckenhet af Folk torde blifwa
nyttig; wmLirr,* ätet fall och Lurestsse
uti elfwen, som kallas Bråddöden.
Strömmen är gunsta trång och strid.
Mittuti strömmen är en storklippa ellersnarare en liten holme,fem fördelar elf*

welz
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„ wen och giör fallet (tvärare, helachögben
fom bock är långstutt fan räknas unge-
får efter ögnemått til 6 famnar.

Äkren härstäbes som består måst af
mo och moblanbab sanb är ej belab me-
delst många gtårbesgårbur, utan ehuru*
wäl en trediebel, iblanb mera , ibland
ntinbre (altib then som är magrast och
stal glödas thet året) årligen ligger i
trade, få är bock hwatfen någonstängsel
tt)?t emellan eller orbning på träbeså-
fren eller något betande, ty bossapen är
merendels uti fäbodarne hela fommaren
in til f he ängarne blifwa ufflugne. Har
fås fållan annat ån wårsåde.

Skogen blifwer alt bättre och båt*
tre ju tänger man kommer in i landet,
särdelespå andra sidan Resila; ty ttzt in-
tils hafwa the mycket tätt bpgbe fåge*
mvarnarnetåmmeligen stegen, ej
allenast wid elfwen, utan ock få långt
Bönderne finna sin räkning uthämta sa*gestockurue, sträckandes sig byarnes å*
gors längdibland i, 2 och flere miler in åt
landet, på hwurderu sidan om elfwen, e*
medan mäst alla byar äro bygde långs
Utåt then samma, ochfållan någonsinnes
in uti lanbet. Härttlsäges then myckna
frosten wara orsaken som wäl iblanbfla*

E, dar
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dur säden wid elswen, men altid in uti
lundet.

Then ssarpa wintern och stränga
wäder,stuvar stogen rått mycket, ty trä-
denfylas, och som såges, waderwribas,
at the blifwa merendels sprufna, ihåli*
ga och fulla med rötclöpor: men ssnlle
mun bomma efter utwärtes anseende så
wore hår många mastettåd at tilgå.
Således stal ej hunden flåbaé efter Hå*
ren, och manens wishet ej ufthes stiägg,
mindre thes fläders prakt.

WidResila war en mycket hög hat*
It, then högsta som thet i negben syntes,
thenne ehuruwäl ufgod jotdmon,bewärt
med beqwäm swebielundsssog, kunde
lott ide btukus hwurfen thertil eller fil

tt, för the många therwuranbekiäll-
språng, som giorde hela marken sumpig
och sur, jag lemnur til the naturkunni-
gas eftersinnunde om fheste kiallor dra-
ga sit ursprung utur något högre berg,
som i thet fattet måste wata mäkta långt
therifråu betagit, eller omthc måbufwa
någon annan hemlig orsak. All men-
sselig wetenstap ät styckewärk och na-
tutsens brunnuroutöseliga. Lyckeligast
then som hinner lära känna sig sielf.

Små
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Små miölawutnutsom gå med fl*

dofall och norjaontale wafnhiul, hwilka
kring Stockholm kullas fotwiffor,har
nästan hwatltBonbe öfwethelu Norr-
land, men särdeles i thenna delenas Än*
gcrmanlanb.

Märkwärbigt är ock thet, utthetta
Folkets målföre, accent och hela orb>huf-wu mycken likhet meb Westgoturnes.
Tör hänbu ut thet röjer theras stum och
ätt.

Ifrån Liens til Iunsila är måst
mastar och stenig stogsmarf. En bel af
stogen wore wälbeowåmlig til timmer,
allenast belägenheten wore fåbun, at
stockarne funbe utur stogen utföras.

En Kiöpmun ifrån Hernösunb har
giordt försöf, at sedan timret om win-
ternblifwit huggit,ochtil strömmenned*
fiört, hurhan låtit, enärfloden mibfom*
mats tidenät hög, fläpu nio stockarne,som stock för flock flutit med Elfwen,
mångehafwa hunnit fram, men månge
blifwit fäste sittiunbes iElfwen* mång-
faldiga krokar; så ut fnavt wib thet e-
nuförlofet lätet warit någon winft, om
icke en fölMbe wuttuflod upföfer och
nebssöliet the stockurua som then förra
lemnat.

€4 Uti
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Uti hela thenna negbentil och med

Äsehle Socka idkas Bossapsstötseln
tämmettgen wål, såsom thet hwaruti
Vonbens säkraste egenbom består, och
thet tilförlåteligastemedlet at förstaffa
honom föbun och sina utlagor.

Ty alt ifrånRestla Sockn tilråk*
nandes,ändalängst norr åt kunna theal*
drig af såd ssaffa sin föda, mindre erläg-
ga sina utssylder, för then ther ofta ti*
mande nattfrosten i sädesmutnings ti-
den, som giör på säden otrolig städa.
Hwuröfwer utiLiens och JunsilaSock-
nar, undantagandesfä byar, Folket sig
nog beklagade.

Ifrån Junsilu til en by som heter
Hellan utt Äsehle Sockn, war ej något
annat fått ut tomma fort öfwer fiärr,
bårg och ssogar på the ther emellan tvä-
rande 4 mils längd, än til fots, något
styckewis til siös, öfwer någre elfwen*
krofar uti thes Seyl.

Sehle kallas i Norrland, thet uti
strömmurne, emellan förstår waranbe
fpaka watn.

Stråk äro åter såbaneställen, hwa<rest elfwenfluttar någotmera, men ej sä
branbt som förstår, utan strömmen ej är
ftridare än at manfanro emot then sam*

maf
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ma, ungefär fom unber Norrebro som-
martiden.

Först kallas the ställen hwarest elf-
wen har ef långflntt, men så stupat full,
atroutnet btifweé meb mycken häftighet
och (liter meb sig alt tbct som fanföras.

Full åt åter therwutnet faller twår*
brant ifrån en större eller mindre högd.

Sådune små Sehlen öfwerfororotser stycken uppå theste 4mil, et brede wid
Ittnsila byen som kallasIunsilu sehlet.
Therifrån i mil Öfwer land til Jalseh-
let i N.O. til N. öfwer IälfehleU mil
i summa wäberstrek, wibure öftver lands mil i N. N.O. stbun Kortingfehlet <mil O. N. O. åter' mil til lands i N.
N. W: i mil öfwer Guhlfehlet iN.til O.
Mit uppåthetta sidstnämde sehlewib en
liten Holme ändas Ångermanland och
tilstöter Westerbotns Hösdingcdömeoch
Äfehle Lappmark.

Widure til Lands N. N. O. s mil
tilAlfwetssehltt, til (tö* i mil i N. O.
til N. , åter til lunds * mil i N. O. och
stuteligen til siös öfwer Hellunsehlet i
O, N. O. bwilket således kallas utaf
byn Hettan , som ligger strart ther of*
watt söre,hwart wi om aftonen nog tröt*
te anlände sedan wi »2 timar anwändt
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uppåtheste4 mil uti etbeständigt flagg*
regn, utan något annat tilfälle til hwi-
la än under bar himmel, emedan uppå
hela thenuu wägenej någothus är ttlftn-
itändes, och är tvågen thesutan gansta
oangenäm ianseende til marken, som til
största delen,bestårafbiupamåstarchöga
berg, långa dlKncter afsteugrus, samt
någon bel af sundmo.

Emellan Hellan och Äsehle Kyrka
är 2; mil, tjtwj bagen theruppåbets til
fots, bets meb möba emot strömmen an-
lände, wåoerstreket ther emellan år uti
Nordtil Osten et stycke, sedermera fult
Norr.

Ehuru Äsehle Sockn egenfeltgen
botet til Lappmarken, så bebos bock ej
thesfodra bel afLappar, utan äro inwå-
nurena ther Bönber äfwen som unttor*
ståbes, hwilka ther satt sig neber ochup*
tagit af öbemurk lägenheter, hwilka
tallus Nybyggen.

Utaf såbaue Nybyggenbestår en bel
af thenna ofwunnämde Sockn, och äro
the til antalet 25. Thet äldsta stalwa*
ru Gufsele och Hellan, för någru och *®
år sedan uptugit och the öftige äto se*
nare in til thefle sibsta åren npoblube.

Then
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Then första begynnelse til thenna

Lappmarks beboende är stiedd uti Ko*
nung I. then Xl.tes ttb, tå Högst*
bemälteKonung år 167? 27 St til*
lube hrour och en fom wille uti thenna
Lappmark sig nedsätta tvista ftthitetoch
förmoner, såsoitt frihet i ewärbeliga ti*
derför alla perlonele afgtfter, för Kaef*
te och toteting, förutstnfning meb me*
ru. Hwilfet nådiga förordnande Rik*
fens Höglofl. Ständer fedetmeta wib
1720 års Riksdag ytterligare stadfäst
och förumtut, hwilku förmoner Almo*
gen therstädes wärkeligen til godo niu*
ter , och betalas allenast et mist årligen
til grottan för hwart Nybygge, såsomen art afLuppestutt, antingen Bonden
hållermeru eller mindreFolk*, mera eller
mindre Cteutur, hur mer eller mindre
Åkerbruk.

Then största afgift hwar jeHusbon«
de erlågger är2iDalerKopp:nlt, ochä*
to thegunssufå fom betala få mycket, ja
the flåfte gifwa ej mera än ;DalerKop-
parmynt t årliga utssylder, som beta*
lus i Silfwerpengur, emot hwilken af*
gift han tan hafwa en dilrriauf i£ til %
mil under sitHemman, eller ock få myc*
ken mark som han sielf behagar åt sig in*

taga.
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taga. Hwarwid jag dockmåste nämna
at minsta delen af thenna marken är
brukbur, men ock minsta delen af thenbrukbara marken upodlab.

Utlugornes förminstntng och fri*het för wårfning år ockfannerltgen thet
endaste medlet, fom kun locka någon ut
anwänbusin egendom pånogäfwentyr-
ligt sått til steniga och ftostlände öde*
markers uptugande.

Folket iÄsehle äro tvål waxte.fliti*
geoch idogei sina syflor,qmcka och hielp-
sitmmu emot främmande. Neras hus
äro tvål och på summa sätt bygde som i
thet bebodda Norrland. Then olägen-
heten hafwa the wid sit mur-arbete, at
uti hela Äsehle Sockn ej finnes någon
kalk, ej eller någon wanlig lera, hivar*
före the ock flå sit tegel af enfin lera som
är sålsynt och finnes ej på flera än twa
ställen i hela Socknen, hwaruppå jag
harprof,theraf the bränna tegel och jem*
wäl betienu sig såsom falf wib murnin-
gen. The ärorenlige i sin mat och snyg-
ge uti sin lefnub. Theras förnämsta in-
komst består af Boffapsstötflen och li-
stande , thet senute tryter them nästan
aldrig, toÄngermunnu elfwen som fly-
ter hela thenna negben igenom, och åt*

ssillis
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ssilligastnå siöureller fiärn, äro så siste*
rife at the theraf funna nog tilräckeli*
gen förre theras Hushåll, samt hafwa
til ut föryttra.

En förmögen Nybyggare fan un*
derhållu 12 * 15Kor,utom Ullg-nöt,Get*
ter,Får och en Häst, thet feta betet som
ther wantus gtör ut Voffupenmiölkur
ganstutvål 3 gångorom bagen, få at man
säkerträknar 2 lispunb fmör efter hwar*
jeKo, och fan jagförsäkra, af thet smör,som jag ther i lanbet ätit, är bättre än
Helflngesmörsom här å orten hållesfö*
re tvära thet bästa, och kan jag äfwen
meb trygghet säga , ut thet är så gobt
om icke bättre än thetHollänbssu.

Thet enbuste som här i lanbet fan
förssussus och i penningar förwanblas,
är Smör, Ost, torr flfl, Fogeloch något
batteri: mentheremot tränguthe mästaltib ut fiöpaSäb, Salt, Tobaf:c.

Eljest äro bönberne i ÄjehleSockn
ej särbeles goda Äfermän, theras årli*
ga utsäde är ej mera än högst 3 tunnor
alt wårsåde ult ensäde.

Ärten brukas och Lian bäres öf*
wer hela Norrland alt ifrån Gestrikc
land sa tvål utaf Man -fom Owinfolf.
Sim är pä färstllt fått ther i lanbet

giordz



giorb,stilit »ät afgräfet gunssu tätt in
til jorden, men går theremof nog lång«
samt, få at hivad wid thesbrufanbe kan
winnas uti Höet, tuppas theremof uti
tiben.

EnärLiun brukas til sädesstiörd, få
gildrus på Erfwen wib sielfwa Lian en
dågu,hwarmebfäben stubbasfilfuman*
sch läMes någorlunda jämn.

OfwerultutiÄngermunlanb,men
i synnerhet uti Äfehle Sockn, klagade
Folket öfwer nattfroster, fom therståde*
giör them otrolig ssada och faller helasommaren, men måst then tiden säben
mutas. Nät fotnet fer måst härligt ut,
kun en enbu nattfrost förstämma alt-
fammans, så atinnom följuube mibbug
wisnar gräfet och axen hänga stökande,
samt förtager iblanb Lanbtmannen att
sin arswärt.

Mebwistbet kan jagej fäga egente-
liga orfafen thertil.

I almänhet tyckes wäl at juhögre
en ort ligger uti Norr jufullare är then
och underkastas snarare fiölb, än then,
som ligger lägre i Söder; men thetta
ssiål giör bock ej filfyllest: ty med exem-
pelkan bewifus, thet belägenheten emot
Norrpolen ej är enda orfafen tilföröf-

nin-
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ningen ufkiölb: Alpesbergen hysa snö år
ut och årin, äfwenfom Fiellen, men äro
långtfödrure än Saxen.Schweifs långt
kallare än Holland, men bock föbrure.
Erhgeburge i Saxen mycket kallate och
bock födtate än Pomern. Ju här i sielf-
wa Norrlanbenfinnes fwenne Socknar
Norr -och Sobra Lian mit uti Fiellen,
hwilfa afNorjesBoer blifwit uptugne,
och fil äfweutyts på Swenssa sibun be-
tagne , men betala sin statt til Norje.
Therftäoes fås och bergås både råg och
korn utan frost; thenna städande o*
sten kommer ej i följe mebenren och lång
fiölb, utan påthen tib, få naturligtwi*
(fulle tyckas utfiölben ej botbe begynna,
fåfom sibfl uti Mit och först uti Augusti
månader; hälft som ej allenast någontit
therefter åter blifwer liufligt wäber,
utan ock fumma tib fom bagarue meren-
delsäro wurme, men theremof tan man
få se is om mornurne efter nuttfiölben,
hwilfeu bock fölen fom gårförr up och fe*
nure neber på then orten än hätstäbes,
snart bottfmälfer. Thet hänber jem-
wäl på åtskilliga ställen, af uti ef ochsamma giärbe en åker ulftb fryfer med
Ostunwäber, the anbra intet, fom bock
ligga i lika läge; en annan åter tå thetär
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är Wastan, och ta the andra intet, tben
tredie afren tå Sunnunwäber blåser,
och the ofrige intet,en fierde åter helt al-
lena wib Nordan blåst och så widare.

Af säga broar utirätta grunden be-
flår, är sannerligenswårt,ty thet som på
undrastållen (ynes waru sunolikt, inträs
fur hår uldeles intet. Enär orögdu mo«
ror ochmastarfina* betagne när intil å-
ftat,få ut then ther utur upstigundedim-
bun ej afnågot rinnande watn förders-
wa*,pläga the gifwafiöld ifrån sig och
flaba fädeu, hwilket jemwål afFolket
härstädes förmenas. Thetta tan wäl
mäst bidraga til frosten, men giör bock
ej allena tilfyllest, ty som jagtilförene
wid Soletta Sockn anmärkt, så fryser
then ena akten ofta, then undra sällan,som ligga tätt ut med hwurunnun lika
nära til magar. Jag hut ock funnit uti
thenna Äsehle Sockn, ut sädenwid Ny-
bygget Hellan aldrig fryser, ther bock
myckenhet mastaräro ther omkring, wib
Gassele ofta, mit Noten ännu oftare,
ther bock bäggemen besynnerligen ©af*
sele åt o äfwen så mycket som Hella n
fringwårfde af elfwen, som drager til
sig tbena dimbcm och fnapt äga flere my-
ror påthe sidor, som ej watnas afelfwen,
än Hettan. Then
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Then af åar och bäckar upstlgande
dimba plägat ock förwuru säden ifrån
köld, emedan ingenfrost städar, tå nat-
tenär wäl dimbog, men theremof berät-
tade*, at földen ibland förr giör ssada
på then åfer, fom wid elfwen arbelägen,
än then som et stycke ifrån then summa är
uptagen. Naturligt wis stulle tyckas
atNorbunwäbret, funbe snarare hafwa
frost med sig än något unnat wäberstrek,
men så finnes af thet jagreban tilförene
anmärkt, at ©annan (a mål som uubre
wäber äro understundom och på somltge
ställen kallare än Nordan. Mun stulle
tro ut som härdades en och summa åker
ärligen sås, så stulle han ej allenast gifwasenare waxt åt säden, utan ock swugare
krafter ut emotftåfrosten, mensom tben
myckna boffupsstöfsel som här idkas,
stussar them mycken gödning, jordarten
äras diupsund, som ofta och litet i sän-
ber wil blifwa göbb, få göbe* ock ärten
hwarf unnat år och äger således filrackc-
lig must och fetma ut brifwu (äben, som
enär jag tvär ther stod nog frodig och
bredblabig.

Af utleta ratta grunben til en sak,
hwarest så många omständigheter båbe
mor och med sammanlöva,fann hwarfen

F min
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min goda Nesecameraf Herr Baron de«
derhielm, som härom giorbe sigstor mö
da,eller jag någon annan utwug, ån ut
wi anmodade Petlefifferi InlpeHoren
Ldie, som ther å orten ständigtwistas,at
på åtssillige ställen tillika utröna, när
frosten först infaller:thes åtstilliga egen-
skaper: thesstiliaktigawärkan:åkrar-
nas olika belägenhet.' jordmånen: hwad
wåder tå blåst, med meta, hwarom wi
ännu ej kunnut få någotfwur, hälftsom
uppå then orten ej går någon annan post
änLänsmans posten. När manfår we*
ta egenteliga orfukerne fil et onbt, kun
man med minbre möda ,än eljest finna på
medel thet summa at förekomma: men
infil thes thet sse tan, stulle jagwuru af
then mening at thenna frosten af* syrliga
utur sielfwaåkerjorden och thesförbor-
gade källådror upstiganoebunster,hwil-
ka intet ssada enär the få upstigu til dim-
ba och fördela sig,rensas eller förflyga:
men theremof förorsaka frost enär the ej
hinna längre up än the af säden hirtpa*,
tå ock axen så angripas ut the struxf da-
gen fherefter hänga förtwinundc, likasom woro the afhannen ufbrutne. Jag
styrtes i thenna mening therafut Hel-
lan hwarest säden nästan albrig fryser

sträc*
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sträcker sig et hälleberg unber hela ren,
få af (anden fnupt är på något ställe sex
fierdebelor diup och således ej hyser flere
wätssorau the innan midsommar hinnawarå utdunstade; theremof är på andra
stallen åkerjorden både lös och diupsund.
2. Md Gafsele och särdeles Norén the
tjt Mötande mastar eller myror äro
högländtare än åkren, så ut then wätssun
somtherutur silar sig igenom lösa sand-
jordensurnar påtvågen innan then utur
then Prutade ärten såsom länge updun-
stur. z.Nåru omkringFiällberg,hwilka
året igenom hysa en stadigt smältande
och wutngifwunde snö, uegderna äro
mera srostnämde an annorstädes. 4.
Säger Herr Stridzberg pag 46. äfwen
thet stimma. Nntursens rike äger såle-
des samma egenssap som thet Politissa ,
hwarest tbet ringare folket regeras afthe
högres wanor,simlag,dygdoch obogber.
Om thet tå wore Nybyggarens i Absele
nytta utifrån högre orter igenom biten
afledu wtlwatnet, så synesock somborde
ef PolitifTt tife draga besynnerlig om*
wårbnub om then förnämare ungdo-
mens förnuftigaoch bygbigu upfostrun,
samt the fete fom ej kunnat förebygga*
ledande til nyttiga ändamål.

F * Uti
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Uti hela Äsehle Sokn, fomfanrak*

na* til semits längd ifrån thetförsta
til thet sidsta Nybygget, fås ej annat, än
korn. Jaghemställer ttltheförfurnures
bepröfwunde, om ej nyttigare woré för
Inwånurenu, utsåråg; fy utom thetat
rågen är dyrare, mera hälsosam och bät-
tre til btbb, än kornet, så tan mun ock
altib förfäf ra sig, när man tager ttlfam*
man* många årswäxtet, om meta tåg
an fom, emebun then febnute Dbessor-
ten wäl fan löna mer ymnigt, thet ena
aret änthenförru,mm thetflår ockofta-re fett. Jagför min bel är afthen tan*
kun, ut rågen är ock säkrare för fölben,
fy then sås om höften, tå thenfår wälro*
taflg,ärnögdmebmebelmåttiggobfom*
mar, om ock wåren ej stulle infalla nog
bittida, och inbär gas tidigate, sumtsåle*
desej underkastad thet äfwentor ufnatt*
froster, fom kornet; särdeles funbe thet
här låta sig giöra, om thetta folfet får
kunstap om tågens famna, tillika med
kornet.

Utafthe titt och ofta ther i landet
timunde mistwäxter, händer ock utfäden
ther är gunssu bor , och eriubrar jag mig
at under mit mistande therstäbes betat*
te* för en tunnakorn 38 * 4° Daler tun*

na».
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nan. En såbun dorhefpä spannemålfil*
låter ej folket, ut ständigt ätakornbröd,
utan asgnugatallbarkm, äfwen fom til*
förene förmält är, hwflrtn febun then
blifwit torkub och sönbermuleu, blandas
meb kornmtöl,men mästuoels agnat, och
bakas tilbröb. Wib hwilken spis fol-
ket äro få wune,ut om the någotårfå til*
räckeligen fäb,äta thelitaf sit så kalla*
debarkbröb,enbustpå thet,at the afthen*ne mat ej måtte fara illa ettet få någon
ltukbom, tå thenågot mistwåxt årblifwa
twungneut mebsåoan spis låta sig nöja.
Wål wore omLapparne såroat som thet-
ta folket kunde underwisus och wänjus
atbruka och nottia örter, såsomrötter af
Iordpäron. Potatoes etterrofwor, famt
eheruftilredu sig bröd,hwilket wore både
fmukeligure och båttre än then torrabur-
ken the nu förtäru,famt fynes wälkunna
wäxa i thennu fö 1fa sunden, hwarpå jem*
wäl kakor Forsberg giordf prof med
rotats samt rofwor, hwilkahärstädes
wäl tvära.

Iblanb unbre besvärligheter utaf
hwilketfolket omsommaren i thetta lund
plåga*år mygg och tnött, en art små gif-
tigt stickande yrfä, til stapnaben likafom
en mebellott emellan mygg och flugor,

F 5 med
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meb fwurtu och gula ränder twärf öf-
wer kropp och ben, hwilkanaturen ther
få ymnigtplanterat, attå klart och lugnt
wäber är om bugen kunna inwånarena
ejpå annatsätt bärga sig, än at the subba
sig i ansiktet med en uftiätu och isterfam-manblundud smörja, hwilken luktar så
illa ut hivar*en myggor, eller the men-
nissor som wib thenna lukten öro owa-
ne, giernu trifwus ho*then, som med en
sådan balsam är anstruken.

Uti sina hus förbrifwuthethestao-
hyror på thetfåttet, af hwar afton rökes
uti rummet med biörfswampar, broar*
utafthesiefmå creutur dö,åtminstonefly
och förswinnu, ouktudt then ej är få tve*
derwärdigför mennistans näsa. Eljest
kunna mygg uf ut rök förorifwas. Af
bittra läkeortcker förbrifwes sroara fluf-
domur; igenom ulfwarsamlag, stynbe-
sam ransafning och sträng exlecution,the
obygbcr,okynnen och wunurtigasinnens
Lunbsörberfweliga utbrott, som en ren
dygd ej hinner förqwäfwu wib första
tunkun.

Wib NybyggetSobra Äsehle imil
betagit Sobroåst ifrånKyrkan , giorbe
wi forfbk på en afhuggen gummat Tull
och räknunbe fårornefil atfunna utröna

stiljuk*
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skiljaktigheten af träbens tvärt härup-
pe, emot theras wäxf på the sobrare or-
ter och befunno ufef träd som hube;oo
ringlar och såledesroar 300 årgammalt,
af storleken ifrån mebeldelen wur uppå

första50 ären,päSödra stPan 572
på Norra 509

Jordarten hwarest thetta träd wu-
tit är enahanda med then, som uti hela
Äjehle (Sota måst är manlig , neml. en
stenig (andjord meb masta öfwertäckf.

Äsehle Kyrka är then sidstu, sommun ser under resun til thenna Lupp-
marken,then är af träd guustuillabygd,
likare en Hölada, än en Kyrka.

Uti Drottning CHRISTINA tid
stal then,Lupparnetil t ienstoch omwäu-

F 4 del«

1— joSi
Andraro åten pä Södra - * 3S8

Norra * * 327
695

Andra 100 ären po Södra - 58f
Norra - 609- 1294

Tredje 100 aren pä Södra sidan 507
Norra sidan 4/0— 95?

300 arens hela Diameter - delar 402?
asakermatnings8c2l2Nsomgiör2ooch
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delse blifwit upsatt och thertil anord*
nubt 6000 Dnler Kopparmynt.

Hwilken ock and thes upboggande
må hafwa warit Byggmästare, ja fan
jag se och meb trygghet säja, at then sam*
ma wib the, thertil anorbnade pennin-
gars öilponeranäe ej tagit någonssada.

I anseende tilSokncns roidlyftig-
het och Lapparnes långaKyrkowäg för-
rättas Gubstiensten allenast hwuranun
Sönbag, tå Församlingen Fredags af*
tonen kommer tilfammans och förblif-merLapparne fil Sonbag* aftonen, uti
sine på oroalien giorbe Kojor, och
Bönberne utithefil then ändan afthem
thetbygbeHus. Gubstiensten förråt-
tas, få wålomLögerdagen, för thenför*
slutne Söndagen, som ock Söndagenför
then iunewurundeSöndagensEwangc-
lium. The Lapparne, som bo uppe
i Fiellen komma ej oftare til Korta än
knapt hwat stor Högtidsdag. Jul och
Nyår* tiden ät en marknad wibKyrkan:
alla Lappar stöta tå tillika både Stal
ochKropp, the gåiKorkan och niuta sina
salighet* medel, och försälja sina waror.
The betala ock tå sin årligaränta; haf-wa the några trätor, så ufgiörus the wid
thet tinget, fom en gång årligen wid

then*
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thenna tiden ther hålles. Menthet fom
sör tbettufolket är måst ungelägit, så lef*
roa the tå utt sin största wälluft, besyn-
nerligen i fylluab le.

Wib thenna ÄfehleKyrfu är ock en
Skola inrättad, hwarest en Skolemä-
stare och 6 stycken Luppepoitur underhål-
las med lön, hus, fläder och föda, til*
Rocken läror läsa ochförstå sin Christen-
bom. Then nya Skolemästaren sade
sig wilja begynna en tilförene owunlig
inrättning, nemligen at wänja theste
Lappepoitar wid mera brödätande,samt
ut bära Linnetyg, i thet säkra hopp, at
thenna wunun meb tiden stulle mycket
bidraga til närmare umgånge och för-
bindelse medthet Swenssa folket, hwar-
förutan så wål han, som Herr palror
korsberg, hwilkentilförene waritSko*
lemästare, funnit, utLapparnas widsse-
pelser ej kunna utrotas. För min del
finner jag thetta tvära så mycket mera
grundat,som jagicke trorthetLapparnes
omwänbelse flyter afhicrtat, utan är i*
del forstälning och ssrymtan. Wiljun*
be* ther hos enwishet, ut loba wib fina
Förfäders seb, ej tillåta them, atssiljas
wib thetas sörblinbelse om mörker; fil
följe hwaraf the anse uttaEbristnuKm*

3 5 klo«
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f iosCeremonier meb lita omböme, som
thet wifålla om therus wibssepelser; ju,
jugwilleönffu ut them funbe bibringas
heligare tunfur om then enbu Suliggiö-
runbeReligionensfastaste grunbpelure,
än then jugtror them i flt hietfahysa, fy
the tro at emellan therasFörfädersgruf-
weligalåta ochthen Christna, ingen an*
nan afssilnab är,än then enbu, ut then se-
nurehägnus ufthen hår i Riket måstrå-
dande makten. I thenna funkun om
therus Religion, styrtes jagbets uffbe*ras lefuubs sått, bete uf therus ufstyför
umgänge meb fråmanoe eller Swensttfolk) fårbeles Präster, bets af theras
fruktan at inlåta sig i samtal om Reli-
gions fafer,belsaftheraswaneati träd
och lafwar lita såsom offer förwara tvistabenas therus fläktade Renar ochfånga-
de wilbt, delsaf ra* räbbhugabe wa-
ne af blinbt wis fäju ju til alt thet then
fäger bwilken the tro äga makt öfwer sig ,
och bete af theras inbördes förknippelse,
at ehuru the stulle begå Christnom oan-
ständiga gierningar,famtjactande (stän-
gande til sina afguduts ära) tå the äro
dtuckne, then ena Lappen thet bock med
then undra döljer. Ja jagfruktar, ut o-
ukfadt hwab beswär och moba mun sig

giorbt



giorbt och gtör til the få fattade Lapp-
trummors utökande , största beten Lap-
par them ändock hafwa och på sit sätt
nyttia, fast än the uti sina widlöftiga
flattelanb hafwa mer än ymnigt tilfälle
them at undanoölju. Hwurtil et tilräc-
feligit bewis ät at ej längesedan Herr
pastor Fo sberg upfnappUt ett dylif
trumma, hwilkenfast then borttogos, få
fan Lappen dock sielf snart med ringa
konst giöra sig et sådant för honom och i
hans sinne högftnödigt Instrument.

Thetta Lapparnes frumlande tror
jugwurublott et tassespeleri, aftherus
jagmå såga adoptiv, och at alla såsom bf*
wernaturliqu utseende ting, somtherom
berättas, as en erfaren Tassspelare lätt
ssulle eftergiörus,omhan allenast stngese
och lära thet. Ja under roar resa hade
wi exempel theraf, utLapparne unsågo
roar kompass ochbbxfåt urför the swen-ssu Herrarnes spatrummor , samt för-
undrade sig theröfwer, ut nar the sielfwa
bruka spatrummor, the ej wilju tillåta
Lnpparne ut nyttia sina.

Uti then marknaden, som årligen
Iuletiden hålles wib Äsehle Korta , säl-
jer Lappen Renar, Renshudar, fluten
Fogel, obrodderude Lappmuddur, fort

Ren*
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Nenfiött, Ren-ost, Korgar och inwu-
ror ellerPelterier, han funde ännu om
han thertil wandes,ssaffaRenhorns tö-
ntar af Renefenor, Tagwärfe afrötter
giorde,allehandabroooerier,torr flff och
theribland theras ssiönuLappsijk.

Han tlöperåter walmar, bly,krut,
grofwu filtat, blått och rödt f lade, flä-
deslister, fina Porcellins Tobakspipor
med små hufwuden,prästud Tobaf, är*
nålar, måsttngsringar, mästings kiett*
lat,hampa til nät,litet sult.litetpeppar,
knifroar,sällun yror, ännu sälnure hyflor
och narrar , men frum för al ting Vrån-
neroin, om thet fan fås, eller ock i brist
theraf Portugiswin, hälft om säljaren
thet meb bränroin tipblunbut. Theras
järnbeflugneKistor och mästa Tobaken
kiöpu the ifrån Norje, tjt the theremot
föra sina mästaRenshubur, sombuga til
såmssning.

Nybyggarneåter sälja Smör, Ost,
Meesost,torra Giåbbor,ssuten Fogeloch
något Pelterier,samt ibpa theremot alt
hwab en Luubtman beturfwar, befyn-
nerligen hampa, lin, frut, bly, salt,
spunmål, järn, koppar och mästings*
saker, samt walmar.

Här-
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Häraf tärer man funna flnnu, at

om thestc Lappar och Nybyggare stöta
kommu til någon förmögenhet, få bör
handeln reta och npmuntru them til
hunduflögben, hwurtil folket ej stullewuru osstckeligit om thet allenast rätt
hundleddes.

The Borgare, fom resa tjf ifrån
©fäderne, räfnu* mast ifrån Umeå,
hwilta mer idfathenna handel än Het*nösanbsBoerne. Alt thet somf ibpe* för
conrant, betalas meb hwitu penningar
åtLappen, samt någotKopp: mt åt No*
byggaren. .Ifrån Äsehle Kofta flngo wi No*
byggare, som miste ost wägen widareup
til Luppmurfen. Resan ffebbe Änger*
manna åen upföre igenom nebannämbe
ftråf, sthl och förstår, bagaget måste pä
några stallen bäras så wäl som båtarne
öfwer lanbet, fbt fotstutnes häftighet,
och gunssu ofta wurminResecumerut,sa
wäl som jug,nödsufudeaf gåibland tre,
ibland en mil,iblund mer och ibland min-
bre at lätta båtarne och theras ornat som
them emot strömmenfrumrobbe, drogo
och stötte. Refan ifrån Äsehle Knrfun
tilFiellen fan af then bifogade ckartan
fes. Miletalet är tagit efterLappar-

ne*
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nes ochnärboenbeNorrlaningarsberät-
telse; the förra räkna efterbugsleder,och
the senare wäl miler, menäro nog droge.

Wi passerade ml.
Äsehle forgen * - *Prastsehlet - * > . ,
Torfstble förf en, liten til långben / "
Torsschle - - * i
StorfortzM , .
Stensehle ) f ' " 'Brattfortzen ? - - j
<Btenfchlstråken - - - £

Krokfortzen - * - z
Kalfsehle -5tlmsehtc forgen * -Sllmsthle - r, JH »'Thenna wägen roar kosan måst i

Nord til Wästen.
Wtbure genom

Räsehle - - -hwarest ar thet sidsia hus man ser wib upresan.
Mesehls formen - * 4Meschle - - *. ■■ iSflblnfchl forgen - . . * , - ; ,4
Alblaschle - - - 4
fefenfchf* forsen * - .. • - I
Stensehls sträket - *' -V '„I
Wolksiö forgen elltt storforsen - 5

Hit intils roar kosan åtssittig i N.
N. Ö. N. W. och flere mellunstrek på
kompassen, bock så at thet merendels an-
kom påN.N.W. €*
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Enär wi om morgonen klockan 6

kommo inutiWolf(ron, sebun efter mib*
natten entiockdimbawarupstigenchwil*
ken klockan 4 om morgonenbegynteför*
bela flg, så ut then war ulbelesförgån*
gen,tå wi hade arbetatost upföre försten,
syntes uti flelfwu flön lita som en regn*
båge emot theti Wästtil Norden ligguu*
de lanbet ungefär 800 * 1000 steg ifrån
ost, orsakenthertil mageHerrar Natur*
kunnige utleta , Wäbret wur helt lugnt,
solen stien flurt, watnet war mycket
rent, så ut på % famnar* biup som
flön ägbe uti hela thenna änbon, syntes
todrlig åtffilnud på stenur, grus, smal
ftapper, gröfre och finare sund, afgråoch
brunfärg.

Ungefär ni mil,på thenWestliga fl*
bun omWolfflön, syntesetifråu the öf*
riga Fiällen ufssilbt, men eljest summa e*genssap ägunbe Ftättberg, Blackfläll
fallat. ' Thetnäst igenom

Wolksiön - * - 1 *
Stora sen - , g 5Brestblet eller Makare flön - s £Warsehls stråket * - * IWarsiön , * * £Molgomei sträket , -•'■■"* |
Molgomei siön * g - 2
Tatssö förgätne med Tett siöarne - ?

Utaf
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Utaf så många forfiur, fehlen och

stråf, består Ängermunnuåen ifrån A*
fehle Kyrfu upåf; nebanföre hur jagej
then (amma änbu til utloppet fölgt.

Thenna elf hur fln uprinnelfeifrån
Kultflö=och Biörfstellen, fumttilöfes t*
från Mursstättet, förenas febermeru ef*
tethanb meb åtssilligefmå stöar och bäc*
kur,fåsom the nämbe Tettflöarne,Hwoi*
ma åen och flere, löper igenom Malgo*
mat ochWolf flöarne, som frambeles of*
terligurestolabestrifwus, och tillagerfäansenligen, at then uti någre aftheföre*
nämbe fehlen ärpå fomlige ställen i å i
mil breb,och äger änbock ansenlig ström.
Then rinner faftarepå the ställen, ther
then wäl får ufbrebu flg, men theremot
ther wibden blir mtnbre,förändrar then
på en gång fln fart, häfwer flg mebhäf*
tighet ofwerthe hinder, fom emotstänga
thes lopp och faller meb et fåbunt dån
öfwer the i wägen liggandeklippor, ut
tnes fusattbe gnokun hörus i lugnt wäoer
iblanb 2 mil, fherest försten stupar stört.

Bönberne utiÄsehle Sofn, fom ä*
ro wane at med flnu fmå trebörbings bå-
tarhielpa flg fort emot strömmen, såg
jagwib upresun stiga uturbåten på the i
strömmenmatande klippor och dragaflt

lM



lilla redssap fram emot försten, med en
sådanfärdighet, som et osötssrackt sinne*
lag och en lång öfning them endast fan
ttlssynda. Ehuru snabbe the ockäro, ös*
werträssa bock Lapparne fhem wibu uti
torstrännunbe, som thet theruppefullas.

Luppbåtatne äro ej på summa sått
bygbe, som the hos ost btukelige båtar.
Kölen är högst sex, men wäl therundertil
trealnar lång,bredplattoch lita snipige*
motbåda ändurna,krumholten af tunna
brädspilur; * 4 ftnefen påhwuttheru fl*
tan, nog biup. Sibobygnuben af tunt
talgbeeller hyflabefurubräber til enflet*
te bel wärftums tiocklef, fusthäftube,
utan spif, med tågor af granrötter eller
Rensenor. Af bognabeu fan broar ock
en lätt flmt huru fturf ensåbun båt tärer
mara; enKarlafnagorlunbastyrfa,fun

b trycka chenfönbet emellan hänber*
ne, och törs albrig någonstiga in påfl*
danutan mitt påkölen, af fruktan ut vä*
ten stal gå sönber.

Toestebåtar äro ganssa lätte,och så-
ledes äfwen beowämaför therasbrufa*
re Lapparne, hwilkafåfont flyttiunbeuf
och an utiflt widlyfttga ssattelunb, fun-
na ultib med ringa möda bära fln båt
medflg emellanflöarne. Alt hwab the

B man*
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wunligitwis hufwu itbeste båturäroet
stoft något längre fram än mitt uppå,
hwarpå rödbären sitter, et flott bafuti
hroarutikallazeraren sitter, et öfetar af
nåfwer och årorne jemte yxan.

Wid återresan, tå jagförsta gången
såg tweune Lappar furu utsöre fetten
med en sådan litenbåt, tilstår jag gerna
ut thet förekom mig någotfuseligit; t»>
hwart ögnablick förestälte jagmig utfåse then båten (som fördes få häftigt af
forsten emellan the iroägen liggandeste-
nur och klippor, atknapt en dufwuflyger
så fort,) frostas emot någon sten och thes
ledarebortföras och sönderflåsafförsten,
menfhefle, roune ut på thetta farligafät*
tetkomma sort, suto så obrydde och oför-
färade, som hade the warit wiy en mat-
gryta , utan ut någonmine ufräddhoga
kunde på thmx märkta*. Theras kall-
sinnighetretadeHerr Baron Cedernielm
så wål som mig at ock förfota forstränau-
det, och ta rot försökt at följa med Lup*
pen några forffarutföre, worowi heldre
i båten, an at wi gingo på stranden som
förut (Tedde, innan wi therwid blifwitroune.

NåtLappen far emot strömen och
forsten är (a strid, at han ej tanro båten

«p*



upföre, ty segel kunna på theflu ranka
fartyg ej brukas, om ock Lappen wiste
hroad segel roore, sätter han sin roatn-
stopa afnafroer på hufwudet/ trär åror-
ne på hwar sin sida om kölen igenom wi*
dior , matsäcken på ryggen och stielper
båten öfwer sig,thenhanbär öfwer lund
på hufwudet , til thes han kommer för-
bi strömmen, styrandes med yxan som
han fäster med åren någotfram om hus*
wndet, båten så tvål i jämnwigt,förnät
witaoch wånbaemellan bussar och träd,
tå han flintet båten åter i flön och fort*
sättertheruppåsinresa. (it fått som lik*
nar them uti theras öfriga lefnudsurt.

Marken hela thenna negben ut med
åen, består del* af mastar och berg, dels
af sund och flat mark och är mer eller
mindre fruktsam, alt som then ligger
närmare eller längre ifrån elfwen och af
then samma om tvärenöfwerssöljes.

Härutinnuu tycker mig ut Änger-
manna åen är ganssa lik Nuströmmen
utt £aoptm.

Når thet rägnur uti Ethiopien och
Abyssilnen, bwilket börja* i Maji och
bälleri uti til Julii månad* fint, få får
kilströmmen sådan ttlökning, uttäthet
hinner komma then långa wägen fram

<£* of*
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öfwer thes bekante stora först til Egyp*
ten,få begynnerNilströmen gemenligen
roib Junii lnånubs flut ut Öfroerfwim-
ma landettil Octobr. månubs flut. När
solen roib börjanaf Maji och feban efter
huub fmälter fnön utiflellen, fom sser
del* igenomfolwärmun, delsrägn, eme*
dun jag twiflarat någoncentralist tvär*
ma hufwer någon tvättan i thestu berg,
oker stg Angermunua åenen månub ef-
ter eller wid Junii månubs början, eme*
dun wägen ei härär få lång som Nilens
uti Ethiopien och Abysitnien, och räcker
ofta til Julii månubs början. Jagtallar
Cataraäas dim mebflit forstur, emeban
thet åt ogiörligf ut behålla lifwet om
mani båt följer meb et högt och bråbstu*
patfatt, tåltfuwist beffrifningarneom
theste Catara&asförmäla at inbyggarne
therstäbes brufa ränna theste forflur
rom fom Lapparneränna fina,

Thet året när Nilftrömmen ej stö*
dur är uti Egypten tefn til miflwäxt;
äfroen så uti Ästble,tå elfwen ej öfwer*
stöljer, gior folket flg förfäfrudt om
miswäxt på hö om säb.

Votn utiNilströmen stal wura af(and
och watnetklart, äfwen så uti Anger*
manna åen. Nilströmen får tillväxtaf

män*
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många fmärre floder, men befynnerli-
gen uf twenne större Abambas och dlabla
floder. Ängermannu elfwen lika så , af
Hwoima åen och Ängermannuåenssö-
dra åbul. Theste både elfwursflöbunbe,
är en rhen Alsmaktiga GUDensbefyn*
nerliga nåbe-wälgieruing t Egypten ut
fwulfu jorben emot solens heta, i Äfehle
at utur jorden blöta, locka och suga then
winterf iälun, som annarsstulle längre
sitta uti och lättare förorsaka frost på
fäd och örter.

Skilnudenbestår uticlimatens olik*
het och ström marues längd samt tillop-
pens ymntghet, så ut strömmens flödan-
de i Egypten tan giöru ther större roar*
kun, än Ängermannu elfwens i Äsehle.
Och ut thet til långt större myckenhet of*
werflödundewatnet tan ther utföra* och
ledas fil margfalligure nytta, få ge*
nom naturens filoielp, fom the ther til
grafnekanaler, än här igenom naturens
tilhielp allena, utan arbete och konst.

Munkunde ttöat uti ödemarken häruppei landet, ssulle wuru få mycket stog,
at mun ti behöfde föreställa flg mindre
träd, än fådane, fom wore tienlige til
master, men fådane förflug slipper man
at giöra sig har i landet; ty stogseldhar

G i för*
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fötderfwat här nästan al ssog, hwilkenförment* måst kommit lös genom åsi an,
bock håller före, atthenmäsiu skogs-
elden timut genom Lapparnes sörroal-
lunde, hroilku enär the flytta flg ifrån
något ställe, ej fråga efter ut lämna eld
qrour uti fina kojor, (om lätteligen kan
upfändas, och giörathen nyttan , at the
ejbehösroa tmdunrödia ssogen. Ja, Lap-
purue torde ofta med flit fläppa elden
lös, på thet nyttan afflik ssog ej måtte
reta sroensst folk ut flytta tjt och berg*-
mun utther efterfpunumineralier.

Utom thest drifroer marken häcflä*
tet så sent tråden til roärt, som theras
frö blifroer sällan mogit, hroilket förra
fan fe* af the anmärkningar roi grördt
öfwer neohuggne träd så wid söderÄseh-
le som Mulgomatflön ochKitfchewari.
Lhet är ej utan, ut mun ju fomligftä-
desstnuer tullar så stora som masteträd,
men trädet är löst och (å wäderwridit, ut
thet ärfullt med sprickor ochrötelåper.

Resan fortsattes öfwer Wolfflönsom sträcker flgN.D. f.N. Ungefär mitt
uti thennaflön infaller på öster sidan en
mycket stor Äå,somkullasHwoimu nen,
emedan then hurfm början utur Hroot-maston, belägenutiN. N.Qtherifrån,

UNM
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ungefär 6 z 7 mil,fast än åen utisina mån-
gakrokar flyterlångt längreroäg.Thm-
na Wolfstö hufroer få roäl,somutta the
stolen wi öfwerfurit, stengrytochfunb-
botn.wib Wolfsiön* flut begynner tall-
stogen fmåningomuftugaochgrant?ögen
tillaga, få ut wib Malgomai en tall är
myc! sällsynt. Malgomai flön hwurt
wi omsiderkommo, sägesroaru ungefär
# mil lång, fast än rot ej rodde honomlängre än 2 mil, och på somlige ställen z
och på somlige åter en hel mil bred.
Redden går ifrån N- 0. til S. W;
hwarest then ändas, menbar flf utlopp
i Ängermannu åen uti S O; bottnen
roar i thenna såsom i the undra ocbflsset
likadant. Så snartroi fomnto tllthenna
siön synte* et flell uti W. somkallades
Akick flell och sades ligga 6 mil ifrån
Malgomai flön.

Then åtal som är wid thes utlopp,
tycktes wara nog fruktsam, sa tvål som
en del, af then omkring thenna flön be-
tagne marken; Skogen synte* wara
måst afssogseld fortärd. Wigiorde äf-
rom härstädes för(ök på en ufhuggen
gran, then största wi funno, hwilken ef*
ter fårorne befunfs wara 162 åt gam-
mal, halfWU Diametren bestod af lZ3t
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delar på afermätnings 5ca!an tagit, el-
ler ungefär af6 Och;.' Neometrissu tum.
Grundjorden som then stod uppå war
stenrös med måflroalki öfrigltrooro gra-
narne nog långe ochbetäkte med mycket
lus. Widure före rot meb wåru båtar
ifrån Malgomai siön meb mycken möda
upföre en litenbäck, uti Tettflöarne tN.
W. 2 mil, hwarest wi anteligendrogo
up tvära båtar och återwändout fura til
siös, tå wi sedermerathen ofriga delenaf
wår resa måste stadigt wundru til fot,
måstupföre högabrantabackat.

Thenförsta delenuftheu marken wi
öfwergingo war af ssogseld förtärd,
måst sandmo öfwer alt, med stenar i*
sprängd;Thernästkommo wi uti en tten*
wäxt gronstog, hwilken räckte upföre
backan ungefär »imil i N. W.

På granarna giordewi här inguför-
ssf hurudan toetus wåxtwar, men bar-
ren sågo nog frodigeut, owistarna tvär*
temerendels nori2on.tal,ochfle Ifwestarnamarnerooro et så långe eller tiocta som
kring Äsehle, ej eller så spitsige åt top-
pen, som wid Swunbcrget, hwllket
framdeles stal besstifwus.

Tallar wttro här inga, någon enda
liten och ömkelig husse kunde man fä fe,

tutn
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men biörf och rönn ökte sig alt mer, ju
när mare thet leb til myrorneoch minbre
ät tallarne, bock ultib korta, awistigu
och smulu. Biötken syntes uftwenne
siag,thet ena (om hube(mablad,fil flap*
nadcnfåsom undrabiörkelöf, thet andra
hade nog störteblad, tiockate, krusigare
Dch lita (omfet are,samf ssapnuden emel-
lanbiörfsoch krusbårslöf: en och annan
Hägg blefroo roi ockrourse, men woro al-
la i år utan bär.

Et flugs bussar wärte i myrorne
fom kallades myr-ris mebruta stieltar
utan qwtstur, trädet fast, burken gråroib
roten såsom wide, brunare åf spetsen så-som ung mörk, bladen tätt wib stielken,
så som påkungshärs bussar,alt; och ; til-summans, til ssapnuben såsom frinda
små roäplingsblud.

Marken bestod i stogen något af
gråberg, måst af stenrös med masta bf*
werrouxen,tvärande* merendels grund*
jorden, ther then framlyste en fln brun
funb. Jorden unberthe i (Fogen betagne
myrorroar jemwälaf fanb; then therpä
wäxteröbmåstunoch ufluppurnekallade
swarfmyllan, eller råttarelugtgyttian,
hwar til then understa mastan war för*wandlab, funtsåtstittig, fomligstädes 1

G 5 stware
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awurters diup, fomligstädes 2 alnars,
och thes emellan fuusse ock på många
ställen diupure,emedau wi ej hinte på al-
la the stållen wi öfwergingo giöra för-
föf, mindre gingotil alla; ty then otro-
liga myckenhet mygg och knott, fom i
myrornestnnes,öktemycketroar längtan
at fommufram och hwtluwåre i stenrö-
sorneochmorewatnen ömgiordefötter.

Then uti stallen wurunde knott är
ymnigureänthm fom uti Äfehle Sota
synes och är så widu utaf annan beflaf*
fenhet, ut therasfötter och kropp äro gu-
lure och therus bett förgiftigure: The
tränga sig igenom florshufwan och är
nästan omöjeligit ut funna wuckta flg
förthem: theras bett äro wärreän myg-
gors, och blifwer ther efter gcmenligen
enliten fwurt fläck, fom fedun flår up uti
kula.

In emot thet granskogen togen än-
ta, wifte flg en frodig gråswäxt uti ste-
nig mark, många gräsötterfändewi in-
tet, mm uf them wi fånde worohård-
wallshö,tåtål,bockfunf,stotufiätblom-
stet,Iätgia, liusgtäs,åfetfyra, frösyra,
harsyra, myckenhet afblao, något lika
LiliumConvalliumane n uldrumåst grod-
blad. Enebussur funoS här jemwäl, men

låg-
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lågroäxfe, utan bär ochbruna likasom
hade the warit förbrände.

Änteligm fommo roi til roten af
Nödstattet och behöfde en tund timu til
thesM fommo på flinten, then wi sedt
widundraändan afMalgomai flön, få-
fom stående i flpn , och then wat äntä
then lägsta af sina sysson.

FM kallas härstäbes, the berg som
bestå afstörre etter fmärrc stenurs sam-
ling , sällan är thet en hel bergsflippa,
och få är then ändock så fönderrämuud,
ut mun fnupt bör gifwa then unnat
namn,ånstenrösu,iblandbar, men må*
stadelen med masta etter litet jord öf*
wertåkt.

Röbstället wrider flg lita fom en hatf*
måna kring norra änbun af Röbflön ,
emellan thenna hulfmånun är marken
affluttunbe, fet, meb smått biörke ochfö-
restrefne gräsörter, wtbe ock myrens
bewäxt: Grunbjorben påöfreflbunwur
en fin hwit funb, på nebte negben en
hroit lös lera. Om e) the många fiättot,som härståbes uturberget springa, gior*
be något htnber i fäbesroäxfen omwåren
och förorsakade frost om fommaren,fo*nes thenna marken tilråckeligför 'mun*
tal, och theu beawämuste, fom wi he*la
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la thenna tanten febt: ty här war enren
swurtmyttatil i alns biup, litet sten och
lnarfenuoguflägse.

Wi gingo wibute förbi en trinb hsg
kulla f tingwätfbafflöat och myror fom
ther eiäro fällfynte.

Jag twiflar ej uttheste myrorfunna
nyttius, thet högläubta fil åker och thet
låglänbfa fil äng,om thet allenast blef*we difut och gödt, ty then Norstu byg-
den berättade Luppurne wara af lita
negderupfugen och til helabyar tilwäxtt
sådant ssulle ock här låta giötuflg om al*
lenuft, antingen Lapparne funde bewe-
la& til någon början ufÄferbruf, eller
at folket i Nybyggerue få tilwäxte, ut
thefunbe efterhand hit utwidgaflnaä-
got; men ut tjt flytta enfärstilt Colonie,synes ej löna thet fostfMa förlag, fom
ssulle fordras wid nya hus boggunde i
tallskogenfom ät 6 mil ther ifrån belä-
gen, utom thet at 2 * zårs förlag fil fö*
dan, ereatutensmödofammatransport,
delstil stö* , delstil lands, torde blifwa
för fwår, och funbe al fåban anstalt lika-
fullt underkastas en timunbe brist pä
tvärnia och bränfle iframtiden enär fol*
ket äger, hus ssolu byggas, famt
bränsse och stängsel anssaffas, fäatsto*gens
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gens fena och löfa wäxt, förbe tå föror*
fufa ho* fötlagsmannen en rättmätig
ånger öfwer thes giorbe fostnub och lem-
na honom utan hopp om webergäluing
för fln unwäube möda.

Wi gingo wibare 2 miltilKttfche*
wuri fläll, hwarest wi rönte en i Stock*
Holm, men mer i Rom sällsynt suf, af
hwilfen man här ej giörnågot wäfenbe,
at,m meäioAugufti, funnastiga i etsteg
ifrån grön gräswull på fnöbrifwun,
hwilfet wi ther giordeochfunno stilebes
at ther gifwes utan någon bekostnad go*
daIsfällare.

Här stilbes fällssapet, en del gingo
mer i norröftverflällryggen, en bel jo*
derligt öfwer högsta belen uf et stor my*
relanb, uppå hwilfet få wäl fom uppä
anbre i ställen wurunbe myror fyntes
hiortron-blomma,någrefå worekomna
til fart, men ingamogna. Thetta my*
relanb sträckte flg ungefär 2mil irundel
ät S. til W. befpictat meb större och
fmärre bockar, famt gaussu tunn 16"fgrunssog. Thenbelen afsåttffapet,som
gick öfwet flälltyggenblefwurfe i N.O.
til 0. then West tiga änbun Malgomai
flön ungefär; mil iftån Kiffchewuti, *«*LWöar i N. O. och N.O. til N. och en

del
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delafKulf siön t N igenom hwilka Än-
germannu elfwen ännu sig sträcker , få
wäl som Murssiön längre bort i N.N.
O. som jemwälflyter in uti Malgomai,
til Libflöurne £ mil, tilKultsiön4mil,
tilMursflön4 mil. Theriftån syntes
Lnckseblefläll i N. O. « mil. til Mars-
flalltN.N.0.5 'Ml, tilFiäldifläll i N.
'2 mil, til Viörffiätt i N- W til N.9
mtl,tilArnäsflålll2mtliN'W.tilNo-
tiges ställ 20 mil iW. t. N. til Ham-marbuhls ställ i W S.W. 8 mil, til
Iemtlunbsfläll i S. W. tilS.'- mil,
tilVlockflätten i S. 0. 4 mil, til Arfflön
iS.S.O.i4mil. Änu mångeflereberg
syntes,alla meb snö beprybbe,men bets lä-
gre än theförenämnde/tel* un namn.

Wib Kttschewuri råkades wi på
swuneberget,som år enbelasthetta flått,
uti en Lapplwtta, hwarest rot upflogo
tvätt tålt, tvärande* then norra wägen
i mil längreän then södra och meb myc*
fen mera snö betakt.

Thet bör ei kommu någon otroligt
etter ogiörligt föreut mun härdadestan
fe en längd af ,2,20, och flera milut och
fåledes längreän på flön, når mun befln*nar huru then fröf tu wägen öfwer höga
berg och låga myror öfer miltalet öfwerthen
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then ruta limen. Huru mycket högre
thenne norromen ät än flön: nät mun
efterräknar, huru många mil Kitfche-
rouri är ifrån Hernöfanb och huru roi
wunbruf ej ullenust emot strömmen uti
thet såfullude fpata watnet eller sehl,
hwarest södra äubun är bock märfeligen
lägre än then norbliga, utan ock igenom
sträf, samt fluteligenthe högaoch bran-
ta förstår, sa ur jag ti menat mig mot*
fet fela, om jag »äger ut foten af Rob*
flåll ät i mil ettet 5000 alnar högre än
Hernöfanb. Wil man nu ther til lägga
at töet forbrus för en stark fotgångure
en ruub tima ut gå ifrånroten afhwar*
theru berget til thes topp fåjom thet
ssebde til toppen afKitfchewuri, och ut
ifrån roten afRöbflättet äro ? sabune uf-
fattningar.» och fuuste nämnde ber*
geu ännu högre, fumr ut man utur ett 60
fots hög -mast, tan fe 1 å 2 mit längre uti
flön, än utur skeppet, få lärer ej fullaotroligt ut mun uti ställen fan fe 20 mils
längd ifrån fpitfen af thet ena berget til
thet andra bergets rogg. Utom theste
Hallberg, Mes mun wurfe emellan &it»
fchewati negdm och Mutsbetget emel-
lan flöarne, tunna granssogs backar,
fom troligt äro af surna jordmån,fom the

ans
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undra grunffogs backar wi genomwan-
brut, nemligen stenrös och myrelanb.

Bergen hätstäbes gåintet utien rygg,
utan hänga ihop såfom håltufwor i en
funker äng och thet fan man säga ej alle*
nast om flällbergen, utan ockom bergen
uti morelunben, flnnunbes jagför min
del ingen annan åtstilnuo them emel-
lan, än högben meb the förändringar,som theruf följa, fybåba flugenbestå af
lita grunbjorb, myckenhetaf fällor, och
ther iblunb them fom flöda nog starkt, ut
ttifwa et pur qwarustenur:båbehafwa
the iflna bälberfmå flöur,ellerflora wat*
tubummar och myror, hwurutur tänt*
meligen strida tänntllat flöba til the ne*
drigure flssflöur.

På fiällbergen ligger altid fnö uti
stmgropur, fom Äfeole bourne fattade
grubbur, hwaraf följer, ut omkring al-
la flått, ochiblunbnära up til högstaful-
tan synes fätt-åbror. Thet chnes, fom
mun ssulle kunna (lutaut uågre om icke
alla aftheste fällor hafwa fln urfprung
afthen omroinfren fallne fuön,antingen
i thet han fmalfer, elleraf thet watnet,som af fnön smält och emellun funb och
stenar ligger uti giötno tberget, emedan
på åtsslllige ställen sant* huruwatnet,som
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som tilförenei år runnit utföre berget
uti fante ftätten emettun stenarna tagit
fln början ifrån någonstengrnbba, men
nu rooro rått få torra, fom sielfwa sten*
grnbbun. Atsomligståbesemettun flup*
perstenen på stora flätten finnes (tvärt*
mylla til någre göpnar, säger jag,utan
ut begripa orsaken, om icke then tjtful*
lunbe snön, sådant medförer, och lem*
nar efter flg swartmollu wib flluubet i*
genom fUnden.

Sanben är härstädes hwit och helt
fin, ibland som et dum och blifwer roid
wåtwäder så hård, som lera. Stenurne
på flätten bestå merendels affln sandsten,
dockhafwa the som ligga i dagenblifwit
så hårdeufwådret, ut the äro nästanfom
fiintu. Här finnes stenar til unfeendesom taMen, men lita härbe som the an*
dre. Atstittige stenur som hafwa utfeett*
de af klar Alabaster, men hårdare än
flintu utan ut waraKieflel, en stenart lik
blobsten, swart och grå schiffersten, med
mångaflera utter, hwaraf somlige son*
tes hafwa likhet meb järnmalm, men
tbet war dock ej annat än Netle! och
Huart2,som sattfläckefals utan strytaing
och gång uti gråstenarne.

H Ps
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Påthehöga eller flällbergenrouter
fom ofwan förmält är ingensteg, på the
nedrigareeller grunbuckarneoch utibål*
detnewäxetömkelige granträb, hwaraf
wi låto afhuggu then största och wackra*
fte. Wi (ägo then roar efter kårorne 246
åt guntmul, thes längd 16 alnar och hela
äiametrenroib roten efter åkermätnings
5ea1an 1850 betar eller 9\ (3eometrista
tum, owistarnerooro likasomroribna åt
sober, och nebbuctabe emot jotdeu,hwil-
fet förmoden' gen lätet kommu utafnot-
dunwädrefs starta(nöfall. Thetta träd
war emot toppen spitflgt och för öfrigt
sielfwa trädet ganssa löst. Jordarten
ther thet trädtvätte bestod afsand. Thes-
utom spntes äfwen korta och trubbiga
Biörtar samt Nönnur, hwilka gementi-
gen förtorkas eller as wintrm förderf*
roa*, sedan the kommit öfwer 9 alnars
högd. Några bruna Enebussur jemte
Wide får manbår fe,afhroilta thet sena-
re märkeligen therstades teknur Könen,
i thet Mas har grönafläta ssinunde blud ,
menpoemlna gråaktigaoch ludna, när
barken af maribus med knif afstafwes,
liknar thet 8enerpi, uyttius af Lapparne
til blöjor åt sina wuggeburn, til fllklu*
tur, utfyllu iwiba stor le. mcnFoemin*
burk, ärför sträfochfrän. Hroa*
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Htvarest theste stå tilsammans, chn*
tes frö roara tvätt på henne ther the

tvoro blandade, synte* ingu frö. <£*
huru korttvätte the ock ärofa trifroas och
fröathe sig harstädes så roäl, fast än theroara mycket läge och likasom tryckte til
marken, så at jag låtteligen retades ut
tro theras rätta hemroist roara uti flat*
len, to t the sobrareLänder lärer sällan
fbennu tiden finnas, thet roidet hafwer
mogna fröen , samt ock ut helaAnger*
mana åen utufthettu wibet ymnigttvä*
xer ther som åen öfwerflöbur, men sällun
på undra ställen, hwaraf (luta*afroat*
net efterhand medfört thes frö.

Jordarten uppå grunbuckurne är
måstsandig, och ibland fan munfå se nå*
gotheltunn swartmylluemellan stenar-
na. På the stbrure flborfinnes jemwäl
någorlunda gräswäxt, dock ju längte ne-
bet jubättre, särbeles myckenhet af3ät*
gia fyror, t fiem Lapparne nytta til
spis, fbtwålba ochblandade iblandRen*
miölken fedan then blifwit fotad.

Iklurtwäbersteg få mocken oimba
uturFiällfpitfurneom the* fyllor, af so*
len enär then nalkades til Noriznnten.
icke mer sonas kunde, och middagstiden
hindrades ifrånflott ssten, ehuruluften

Ha en
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en bug wut båfwutm, och stigerthenna
dimbun sedan jhnligtwis til moln; men
i mulit wäder och regn strök dimbun lä-
greän hulfwuberget, hwurunder wipå
södra fldun camperade wid en Lapps 2««
kåtor, så ut wi woro tämmeligen nära
styurne, jaså nära, utmafwårt följe
gicken helnatt i thetta moln, utan utrå*
ta neder, eller kunde se twå alnar ifrån
flg,mindre til then eld witil hansråttelse
uptändt, dock utan ut estet gammal sä*
gen blifwa af styurne bortförd.

Uti sådant mulit wäder roar härganssakult, äfwen som nederuti Stock*
Holm wib Octob, månads början, hwar*
til nordunwädret i synnerhet bidrog.

Then närmast betagne bergspitsen
syntes ost mycket nära, samt the fherpå
wallgåmde Renar helt små, få ut hela
driften af sextio stycken kunde knapt fy*
nas; och emedanwi ej hade mebostnågta
längdmätnings wärktog, gick jaguppå
berget och Hett Baron Cederhielm blef
nedre,at igenom liudet och hörflen döma
om belägenheten;med steg ut mäta tbexxa
nu diftancen war helt omöjeligit i un*
seendetit bergets ojämnhet. Skutterot
tå hafwa flutit af hörflen, få hade tbet
ungefär warit 6 til 790 alnar: hudewi

dömt
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bomtuf synen och tycket huru nära bac-
ken fones wata til tältet, få habe thet
warit sov. Ianseende åter til thetsomtaltetsontes ifrån bucken och ifrån tältet
the på backen gående folk ochcreutut, sä
hade thet warit 12 i 1422 alnar. Orsa-
ken til thenna åtstilnud mage Herrar
Phyfici utröna , äfromledes mågc the
utleta, hwadanthet komet ut enowan-
lig törst plågar them, som ej åro wune
wid thettaciimat och wutn,ther dock thet-
ta routn är af eu besynnerlig klarhet och
utan smak,sumfefterthetåret smälfsnö-
watn skutte äga torstflåckanbedeluriflg.

Hela thenna negden ifrån Mulgo-
mai flön tilräknundes,ssulle wuru en"del
afthett marken, broars upodlaudewarit
HerrBaron Cederhielms syftemål' och
fom han ej allenast funnit thenna marken
wara af heltannan bessaffenhet, än then
blifwit honom bessrifwen, utan ock af
then, som ssolut warit första uphofsmun
tbertil, om thetta landet giorde irrigu be-
rättelsen , inhämtat, thet öfngulandets
bessaffenhet och ringa liknelse til åker-
Bruk, hroarmed ock Lapparne som här
blefroo examinerade, instämde, roände
wi summa wägtilbutars, sedan wi sör-
gäfwes wäntat 3 dagarpå f lurtwäder,

Hl och
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och unber hela thenna tiden htvarken febt
någon (liernu eller mtddaqslol, än min-
dre solens upp eller nedergång för then
ständiga dimba,somupstegoch (tväfroude
omfring theste med snö beprydbe berg.

<SPtoan jag nu nämdt omLandelsbe«
VÄ stussenhet, roil jag allenast 'orteli*
gen röra om thesInroånures, Lappar-
nes lefnuds fått.

Et Folk, hrours nfla och eländiga
lefnud ejannat tan.än upwäcka medöm-
tan hos alla ömsinte; the äro begåfroade
med enuhunda flnnets ochkropps fbtmb*
genheter,(omandra mmnissior,menroe-
tu ej ut nottia them, i (hnnerhet the fena*
re, til theras sanssylligebästa: En falss
tanka om then förmenen en lättiefullfri-
hetmed flg förer, mstor okunnoghef, en
fläf upfostrunäro orsaken, at theras be-
grepom nödroändighefen useltförnufti-
gare borgerlig sammanlefnad, än then,
thenuidku, ej blifroer starkare och thefå>
tebe* hellre wiljablifwauti therus usel*
het änftelfwa urbetu theruppå,uffram*delcs kunna kommu therutur.

ThettaFolket äro måst helt brunet-
te, Manspersonerne långe, groflemnde
och starke, the huswu tiock och lång bår-

wäxt,



wäxf, lågapannor, ej stora ansikten, li-
ten stiäggwåxt, btebu öfwet btöstef och
uxlurne,smale wib lifwef,fumfgemenli-
genhiulbenfe. The äro wige och synus
funa uthårba med tungt och swårf arbe-
te, i synnerhetäto the stutfufotgångute,
hwilfet juguf egen fötfurenhef fan be*
wifnu, the aftu hwarfen hunger eller na-
kenhet, frost eller owäber: hwilfet en
lång wunu hos them endast tärer föror-
sufut: the äro mycket kåta, fast icke al-
fterfulle.

Qwinfolfen theremof äro spädlem*
mude, hafwa tutthårwårt,småuuflkten,
smule öfwer lifwef, småtil wäxfen, gun-ssa fule, så ut then som wil beflitu flg om
återhåll han må någon tid tvistas hos
thetta folket.

Theste Owinfolk äro gunssa mycket
undetfustude alrerarwner, och tunna af
the minsta filfällen dåna någte gånger
om bagen.

I fläder wef thetta folket ej afstils*
uktige och mångahanda moder : thet en-
da hwatutinnun the fram för undrafolf-
flagböra ssuttus fälla. Jugbör tro them
ta the påstå at the ännu, fårbeles Owin-
folken, behålla enbel af sina äldstaFör*fäbers brägt, hälft therusfeber och eradi'

H 4 tio-
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tioner lifnu at the funnaräkna flna Asner ifrån Israels folk och titäfwentyrs
afthe tio förlorade flågter.

Lappen har aldrig någon möda at
spinna, eller betalar en styfwer om året
för linue,ty thetbrukar hanpå intet fått.
På hufwudet bur han en tallot af wal-
mar, hwars största prydnad är, enär
sömmurne med en öfwersydd klädeelist
betäckas. Närmust infil kroppen haf-wer han et ltfstocke utaf walmar, och
therofwun uppå en tröja affamma flag
med långa ärmar, wide uti halsen, med
en bräm affläbeslister och tvål upstttrne
uti bröstet, så ut han ultibbåbe sommar
och winter är öpeni bringan: tå then ytt-
ra tröjan al wata tätt hederlig, ätthen
meb blå eller tbba kläbeslister emsodb.
Then Lappen som här ffuttas waru rik,
har äfwen en högtibs tröja af kläde,
hwilkenbock ärpå samma sättgiorb, som
then ofwunämbe. En gördel hafwerhanalttb omlifwef, brobberub meb tenn ochmycket smått smide, eller ock aldeles o*
brodberab efterbroars och ensråd och lä*
genhet, småsmibet består utifllfwer eller
mästingsplåtur, ringur och hwud eljest
han öfwerkomer som glimmar ; wurun-
be* i synnerhet angelägen,af the*gördel

måtte
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måtte tvära grunn och wucker. Wib bäl-
tet hängeråtssilligtbiåff* , ringar, pun-
gar , fnifrour, pryl le. Ofwunuppå fln
undertröjabåt han om fommaren i fult
wäder en hårflitm Lappmudd fom är b*
pm öfwer bröstet, men sedan tgensodb,
om wtntrenhur han en wurmuremubd,
men är thet mycket fult så för han wål
wåga at therjemte unber Luppmubben
nöta fln öfwertröja. Om wintren har
han ocken ffinmostu som betäcker hufwud
och hal*. Til byxor och strumporbefie*
na tbe flg utaf barkade Nenssin, få gior-
te, ut the och strnmporne hängafilsam*mans uti et stycke. Skor hur then som
bor i stogslund ufafnäfwer, hwilka el-
jest hos ost kattas pastlor, fom allenast
nyttias om fommaren: men om wintern
har then som bor i flätten kängor afrens*
hndar,på samma fått giorbe, som Norr-
ländningarnes.hwurtildock the förmög-
nare kiöpu sulor af Nybyggaren etter
Kiöpmunnen.

Then Klädebrägt som Owinfolken
bruka, är nästan enahanda med Kur*■lame*, undantagandes af the förras
tröjor äro något längre och räcka til
knä, i thet stället Manfolkens ej fta
längre än til halfwu låret. Kiortlur

H 5 bru*
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ku the sällan, åtminstone ej något Oroin-
folf i ställen. Bröstet är ulfidbart och
hafwa påflna fläder uti bringun, åf*rom som på gördeln, små fllfwer, mäs-
sings och tennplatur, afhwilfasomlige
ätomed allehanda flags biidet utftusa-
de,somlige heltflåf e. På hufwudet huf-wu the en platt och ttind hatt, fwenue i-
hopfodde walmarsstockm,thef ofta styc-
ket är helt, mm i then undra delen är et
kringfantadt hål fbt hufwudet; under
thenna bara the en art äueband, såsom et
bredt strykeband af kläde eller walmar,
mvurroibpå then nedrufldun istallet för
spetsar är widhäftadt et bredt band af
ihopfodda lister, som merendels årbrob-
derabt meb tenn. Hemma i huset bru*
ka the ock en urt spitflga mostor. I
öfrigit är theras kläbuub helt lik meb
Karlarnes.

Lapparmé boningsrum äro äfwen
så flått, som theras kläder och kullas af
them flelfrou Kåtor, fådane kåtor byg-
gas på treggehandu sått.

Then första art af thestekåtor bog*
ges således : man upreser störur emot
hrourunnun i rundel, nedunfil rotdf och
ofroun smalt, nästan i sådan form, som en
sockertopp, hwars ösra spits är ashug-

gen,
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gen, hwilka betäckas med granris eller
walmar, ut ej någotregn tränger flg ige-
nom. Tilgålfbrukas ej annut.ån biörk-
eller granris. I stället för spis lägges
mitt uti kåtan, små platta stenar uti en
ring,hwuruppå the lägga wcben.Hwudstörsten är weta the intet, utan röken
drager flg ut genom et wid störarnes
sammansättning lenmat rökhål, hwilket
äfwen f ienut i stället för fönster, och så
stumt rummet ci therigenom wore nog
linst, behöfwa the dock ej frukta ut icke
fnnnuse alt hroud thegiöra, ty dagen ly-ser thesutom nog in genomroäggarne.
Dören är et fyrkantigt roadmuls spiäll
bredare ner til,ånupåt,beståcnbeaffyra
summunflagne spiälor, thenbefäckesuf
roulmur, som fafthäftes affyrapåfluqne
troårfpiålor och är få trång at man näp-
peligenannorlunbu, än på fldun kan ge-
nom then summa flg insmyga.

Then undra art af(adane kåtor,äro
fåroältilinauredet, fomthetöfrigaena*
hända med then förmämde, undanta*
gandestil tjuren, fom är mer aflång ån
rund, unberhåttes af4 gruubstörur,upåt
något frofugu, fom fammanbtndes of-
roantil medelst en träram uti en aflång
fyrkant och sedan betäckcs kåtan äfwen

fom



som thet förra fluget af granris eller
walmar.

Thet;:bie sättet afbogga fådanekåtor
är thet bästa och beqwämafte samt bett»
fa* afberesteLappar,somäro på gobwäg
af förbättra flna feber, och har hwart
ock et Hushåll m såbun tatawibÄfehle
Kyrka upfutt, hwutest the öfwer Helge-
dagarue, i unseende til then långa wä-
gen, the til fina hemwtst hafwa, förbrö-
ja, l) et jagredan tilförene berättar.

En sådan kåta bestar af fota hwcttf
timmetstockat bygde nätmast infil jot-
deni fyrtum,mebknutar, på stimma såttsom anbra hus, wurunbeshwurstock un-
gefär 5 ulnur lång, hwuruppåsedanreses
enordenteligkåta, dockafstadigatestoc-
kat, hwilta betackas afnäfwet och fots,
så högt at en Karl tan stå rak uti kåtan
under flelfwa takspitsen, bbxen ät liten
afbtäder, t hr äro utan fönster, spisen påsumma sätt, som t then förstnämoe, et
litetrökhål i taket och sedan ät helubyg*
nåden färdig.

Lapparne weta ejutafanbra sängar
eller stolar, ängålfwet, som ärmarken
meb granrisbetäkt. Til fångkläderbru-
tu theNmshubur och wulmur til täcken,
samtflna gångkläderetter ockfiltar. Så-

led*
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leds ligga the helt nufnu, hwurom an*
nan blandade, Owinfolf och Manfolk,
gifta och ogifta, fmå ochflora.

Theras Husgeråosfufer bestå uti
mufgtotan, sällanuf järn, måstuf mås*
flng och koppar, fat och ssedutufufttäd,
tå broar och en hut sit såtssilfu fat etter
ssål och sin egen ssed, hwilken gemenltgen
af thet flitiga sttupundet ät på ändan
platt nöttet. Och ätföt them som ej ttif*wus längre på et ställe än högst tre wec*
fot, ganstubeqwämligit utthe ej hafwa
mycketsttäp ut söta med sig. Orsaken
hwurfötefhe få ofta flottaflne hemroister
ät, ut thetasRenat, såsom then enduste
bossup the äga, mage få altid nytt til*
täckeligit bete, sedan tbe upätit tbef,som
nät in til thet ställe, hroutest Lapparne
tilföreneroistuts, wutitfil fångs. The*ras öftigaHusgetåb består uti en järn-
fädiu meb krotar brourpå the hänga fln
fofegtotu öfwerelben,några järnbeflug*
ne ssrin, selar och ackteråtRenarna,Lo*
böfla och fli åtLappen, båtar och nåt.

En bel thetufbtufusblott om som*
maten, en annan bel om wintetn.

©om the om sommaren måste sam*
la flg winfetsöbun, tå bafwa tbe på åt-
sllliga ställenflna fateburar upbygbe.

LapD
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Lappatnr äro utaftroeggehunbu flag,

i anseende til flt tvistande och nåtings-
sätt: Grun-Luppur och Fiäll-Lappar.
The förra bo ring Äsehle Sofn och
fallas således, ester the uti granssogar
bafroa flf tilhåll, hwarest therasRenar
föda sig, i chnncrhef wintetttden, ufthet
på grunurne wäxaudelufwet.The senare
äga sina hemwister uppe uti Ftätten omsommaren , för yrfäet*ssul, hwaraftbe
fått flt namn; men om wintern flytta the
i stegar hwarest mera lugn är. Thesie
twene flag*Lappar äro nästan enahan*
da så til lefnaden, somalt annat, och flit*
fes endast uti theras näringssätt.

Gran-Lappen hurfln måstuföda utaf
flffande, hwilfet ock ärthet endaste arbe-
te han giör, och lönar nog mödan, i an-
seende til then omnighet affifl, som uti
the iLappmarken belågne flöut, i syner-
het uti Ängermattaåen år tilflnnunbes;
them tryter uldrigLaxöring,Ijd, Sifk,
Abborrur,Mörter, Gäddor, dock ej utta
flssur iutta flöurmtun med tämmelig åt-
ssilnad, så ut i somligeflöur finnesalde-
le*intet then fl(f, som t undra. Mycket
fetare och bättre äro theste flssur än an*
nerstädes,mm ej så store. Jag wefej om
jagfår ttlssrifwa thenna tvättan åt thetrena
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rena wutnef, the många flöur och flsse*
stallen , fom en Luppe ej årligen hinner
wittiu, eller then langa wintern, af han
fällan omakas i fln lektid, to fast än fa
wål Lappen, fom Noboggurenu nog
pasta på fiflen, få hat bockbwat Hus*
bonde få stor rymd och få mångaflöar at
besttiba, utnågra år gå förbi, innanhan
kommertil en och samma flö tUbåtars.

The manlige Fifferebstup hwuruf
the sig här i lanbet betienu, äro the af
notgam så tallube t. Rystiot, them tbe
läggauti tänuilluts utlopp. 2.Läggnät
af fyraåtstilligeflug: (a. Möttnäf haf*roa twå Ångers stotu muffot. (b. Gäbde*
nät affyra fingers stora massor. (c.Stzf*
nät hafwamassor, få stora som hela han-
den, (d. ©tastnäf,som äro aflita bredd
med Gäbbnäf. ?. Stöfnotur meb kil
mittuppå, swepnofur utan fil och win*
teruotur, wib hwilfet flostu flag jagan*
märkt , ut therus råstänger äro något
längre, mmmodet smalare, än the som
brukas kring Stockholm, ja,jughur stot
them, som WUtif »i tum i Diameter wid
ro til i;famnars längboch thet giörathe
i unfembe til then ringa manssaps hielp
the funna bufrou wib fina notbrägfer.
4. Af Gäbdftotat, stantar och btug wet

man
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munintet i Äsehle, förbe ock wara min-
bre inbrägtigt i theste klararoatn,åtmtn-
stone hade roi drag ute på hela roat re(a
til(tös,men flngo ej mer än en enbu Gäd-
da, tansse thetta flsseredssap roar lika o-
wunligtför flsseu, fom thet warför lan-
detsinwånure, emedan thet hade ssap-
nubufen rudu , hwilken mycket fällan
flns t Äsehle, aldrig i flelfwu elfwen.

En del ufflssen fotas färss then the
äta utan bröd, tobröd weta the ej utaf,
en delåter torfas, hwurufthe underhål-la flg öfwer wintern och försälja thet öf*
riga tilflna ufssylders betulunde.Gran*
Luppeu stiuter ock gunstu mycket fogel
omwåren, then han ej fotar eller stefer,
utan forfar i ssuggen, sedan flädrarne
förut blifwit ufplockade, sådunt fortabt
fogelkiöff hur jug ätit, och fan försäkra
ut thet smatar helt wål.

Biörnar ssiutus ock uf thefle Lup*
pur, hwilfas lägenthe om hösten upletu,
samt sedan om wintern uppå ssidor up-
jagu biörnen, få the först gifwu honom
med böstun ef bunesår,och sedan ifull thet
ej struxt fan fuga lifwetutafhonom,dö-
da the honom med fptuf, eller ock låta the
flnu fherfil inrättade hundar om win-
tern upwädra biörnens lågor.

Utaf
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UtafthesteLappar, få wäl fom No*

byggarena i Äfehle, wågar flg en enda
Karl på sådant fått fom ofwanförmält
är i händel med Biörnen, fom fällan
flipper utur handerne på honom odödad.

Sfinneffälju thebort och fottet un*
wändes utaf themtil föda. Benrang-
tet sammansatte* och offras dels pålas*
war, dels i jordhögar.

Renar haller wäl Gran-Lappen,
men få til antalet, och som han stussar flg
fln mästa föda utaf flsten, så winlägger
han flg ej heller om theflu creuturs an*
ffussunde och skötsel widure, än at hanutaf them allenastfan hafwa nödtorftig
miölf.

Nu wil jug forfeligen berätta om
Fiätt-Lupparne, hwurutuf stilnuden e»
mellan theste och Gran-Lapparne* nä*
ringssätt rätteligen tärer inhämtas.

En Fiätt-Luppeufmebelmåtligför*
mogenhet fan underhålla 152til 202Re*
nar, utafhwilfa han hufwer fln mästa
föda, beståendet miölf, ost, fiött,hudar,
tnedmera; Rmmiölf en ätintet osmaf e-
lig,men så fet,ufnär man späder; qrour-
tetwutn til > awutfer miölf, är thenbock
så maffia, som acbKemiölf, ja så fet ut
han på 3 dygn, som wi hade honomibou-

I teille»
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teMe, bock icke surnube, utan Holt seder*mera ut fotas.

En Renko miöltar äfwen som an*
dre bessaps creutur mer om sommaren
än om wintern, och är thet mästa then
miöltar et arourter. Renen brifroes i
watt, sedanRmfon blifwit miölfub, och
nosgriman af falfwurne tagen infils
middugstiben, fä briswus the hem och
stättes i fällor, ungefär flockun 5driswe*
the återutinfils mötfret,så ställesthe å*
tetwibfåfun i flna tmwuttut och binbes
påfalfwarne en nosgrimu meb tuggat,som hiubtut them afbiu ut thm miölfen,som Lappen wil hafwa tilfin föbu. The
äro såwane utstå stilla i flne renwuttur få
atfnupt någon stängsel beturfwus fring
om them,och gå the intet urfln stängsel in-
nan theras wutthunburgåförut och en af
ssiättbossupen (emebun uti en driftflna*
många så Oxar somKor, hwilfu hafwa
små klockor om halsen) blifwer ttflebd,
men tå löpa the ock såsom löst och late
zclilllX-poikat. Orfotnoten mycketbet,
så wullus the em nätterne, undantagan-
desmibnattm ochflå hetastebagen,tåeld
giöres omkring tbem fil at fötbrifwa
<Npgg, knott ocb Kurerna.

En det asmtötfen fofas strart up,
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en delåter tilredes utirmblasor och stör*
re taxmat,påthet fättet, utfedun thet in-
fylda ffinnet blifwit tvål igenfydf, up»
hängesthet förstnågru dagar uti theras
rökehål,mm fedan uti ssuggm underthe-ras ssiul fils then hålmtr och fan i fäte*
burenförwurus til wintern, tå then med
watn upspädd, upfofus och ätes.

Ost giöraLapparne em semmarent
utafmiölfen och låta en del ufthen sam*matorkas i solen til torrfödu,eu delåter
förwurus fårff til wintern,tå Lappen t
brist afmiölf ssiärer osten i små ssifwor
och upfofur then med watn, tå then ex
smakar illa, utan låter tvål äta flg, af
them i fhnmrhrt, som tberwidä' o tvane*ehuru thenna maten är nog mäktig.

Ktöttet utuf theste creutur åter han
del* färstt fotat, dels ock torfubt i wä-
der och ssugge.

Eljest förssussur flg Fiätt-sappen
flt underhåll af thenflssen han i the uti
flätten betagne flöatfingatchwtlfen han
måst färst förfår och en del forfar til
winterfödu. Så ofta bat gtör flg möda
at gäfilflös med flt flsserebssup, fom är
enahanda meb Gran-Lapparnes och
Nybyggatnes,fanhanaltibgiötaflg fä-
fr t at therlftån hämta med flg Laxörin-

I * gar,
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gar,Harjux,enflss then jagejflckfe,Röb-
flff,fällauRudor, jemteflera flag* flssur,som äfwen ofwanföre äro nämde. Ochsom jagej tror atRödflssen här å orten
äralmäutbetanf, så stal jagthen samma
nu dessrtfwu.

Thenne Sfinnflss, som föroflblef
uptedd war i| awurfers lång, fast thetberättades ut han fångas nog större och
til en alns längd.

Hanar ej olik en Motell ellerLaxö*
ring ttl fln ffapnub; til färgendelas han
på hwurje flbu uti fyra befar, och thet
mebelst twenne forswi* dragne mycket
fynligemöttarändet,then ena längsut*
äf flffen, öfwet fångbenet, fom består af
tätt futte mörkgröna prickar, ifrån öp-
ningen afgälentil medeldelenafflierten:
fben andraranden gårrwårt öfwer wid
frambelen afryggfänen til buken, wa*
tanoes färgen under buken hel citron-
gul,någotftamomthenaranben, twärt
ofwer, är en annan, som är bådekortare
och til färgennog swagure. Fistens färg
på ryggen, är albeles fom en liten mar*
moretad Abborre ock buken enblef Cou-
leurdeFcux, Hwilfa färger bock efter
thefora delar, wmaf omnumde twenne
stretar förorfafas,fälebe* fträndra*, ut

fram*
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ftumbelenuf ryggen är mättast, ther-
näst bufbelen afryggen: wurunbes pä
then flsten wi flngo, på höaru flbuu uti
then anbra belen en hel mörfer fläck på
ungefär | af thenfleroedelm längs utåt
lugder, och på wunstru flban af i fötfta
delen en dito fläck twärt öfwer och et
streffnebt åt. Then trebteflerudelen wib
hufwubetifärgifrånryggfärgen alt lin*
fure och liusare,til floMnurne, ther thetsmåningom til nuflun unberbuken fbt*
äubrur flg ifrån en blekgul Couleur de
Feuxtil helt hwifgult, liusure emot stru-
pen , rödare buk ut, then flbstaflerndelen
går ifrån undra flernbelen neoer til bu*
ren albtaliusust,iftån then anbrafletube*
len fils underbuken ftumfötpuäend. til
Couleur deFeux , men balfbt pud. helt
lik med en Forell, Älfwen somForellen
hafwet iflt stinn mötfbruna fläckar, få
hufwer ock thenaflsten fläckar, 4?på fhen
wänstrafldan och 4 på then högtu.Huf-
wudet likt en Forell, til ssupnad, mun,
läpput,nos, pana,tänderochtungu,men
ögonen äro högre up och stötte. Ftutn-
delen afkindbenet kottute och bakdelen
therafnågot längreän på Forellen. No-
fen är helt mörkgrön, läppurnestridige,
frumdelen afkindbenet Abborrefärg,och

I; baf-
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bakdelen nog liufare, medll bakleberpä
högra fldan och » på thenroånstra.

Under gomen är Sangboeuffärg fy*
ra stycken, 22 tänder i töet första, 20 i thet
andra, -oithettredie och äfwen så mån*
gu i thet flerbe.

FleMnarne fZrändra färgen åf*
wen som flelswa flssen, ifrån mörk Ab-
borrefärgpå öfra belm,tilcitronfurgpå
then nebre, med!4leber uti then högra
och 14 dito i then wånstru.

Ryggfänan helt mörkgrön, hwars
kamärubbig, hariz leder, hwurufthen
fibstu ej fluter flg fast wibrpggen, utan är
til långben hälft så lång, som thenförsta.

Buffänurne äro frumtil liusgula,
the medlerste mörfröda, dock owanlig
färg och flbfl couleur de Feux, bestående
then högraaf9, och fhen wanstra af 9 le*
der.Fudendaäro påf uffroppens längd.

Fanan vårföre är til färgen nästansombukfänurne, mm mörkare samt ore*
»are färg och består af 10 leder.

Then lilla runduktiga fanan ps
ryggen, består uf stinn så wäl som thenwidstierten, fil fätgen äfwen fem rygg-
fanan/ Sfierfm ät eljest mitt uti tar*
tare än wid ändarne lita som en Gädda.

Thenna fli? fäges leswa af mygg,
s5W
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somfulla böbu på watnet, fäkett är thet,
at på et ställe i enförst therest fyra stycken
helt fmå flssur kämpades om en död
mygga, toube wi ost tunge meb at fånga
mogg och muta them, mmom thet woro
fådane flstut fan jagej wist betätta.

Han ssurs up och befunt* miölfen
lita lång, fom buferummet, hwit och
rödftrimig.

Swulgbufentom och hepfrumpen,
hulf fa lång som bufetnmmet med fln
ändetarm.

Hiettut war litet rödgult med en
grå röduffig hierterot.

Blåfan bestod af en enda Samma*
re, tång* utåt hela bukerummet,lefwern
helt liten och trekantig.

Gallafunno wi intet, lärer fil äf*
wentyrs wid upstssundet blifwit sönder-
kramad, emedan then ena miölken syntes
gulaktig wid ena ändan.

Buken är i proportione'mot kiöttet
mycket liten. Färgen affiöttet är lift
en 5rirtet«.

Utom then föda Lappen förstassar
sig af flssen, tilreder han äfwen mat åt
sig af grönt, som består uti Iärgiu och
Harsyra. Qwtnfolken laga aldrig mat,
utan tilfomer thenna(ostan endastKar-

I 4 tar-
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lurne, och äro tbe förras fyflor endast om
dagen, ut akta sina barn, thet the meb
ringa omsorg giöra, och tillika meb
Manspersenerne tvätta sina Renar,
hwilket ät ej etter någon möbu, tyNe*
nutnu drifwes allenast uppå bergen,
hwarest the flelfwe nogfumt af then ther
tvärande mastan föda flg, utan utfärbe*
le* stryka wlbt ikring.

Utaf thet (om ofwanföre är anförbt,
lärer lätt kunna flutus, på hwab fått fa
wälFiäll-sornGtuu-Lappatnenärasig,
och at the fenure hufwu nästan famma
näringsmedel fom the förta, famt ut
tben endaste tinaben therufi består, ut
Gran-Lappen hut fln mästa förtäring
afflst och Fiåll-Luppenflt firnämliguste
unbethåll af Renat.

(Ehuru Gtuu-Luppen bor närmast
infil Landsbygden och har således ej så
långttil af affuttia flne waror, som tben
ther hur fln hemwistuti stallen, såår han
dock långt futtigare, hwilket jag endast
tilffrifwer theras ssadelW goda smak
för bränwin, hwilfet the i theste 2:nefld-
sta ganska bytt måst til sia lösa, ja
migät betäftat at ufithenne tornar har
en Lappe bubit en Riksdaler för en sup
bränwin, om han hadewarit godföre at
få then samma. L^-
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Lapparne hafwa sielfweibland sineförnäm-

sta swarigheter upraknat theras obrågefiga lång*
tan ester thenna lastedryck och uppa wareföre-
sialningar at brdnroin wore en mindre nödigroa-
ra, swarat, at the ej kunna staffa sig Hustrur el-
ler fria om the ej hafroa bränwin i förråd. Lap-
pen stal fcafroa then stdwcman ta honfönsta gån-
gm anmäler sig hosporaterarne om theras dot-
ter, atbegynna sit taktil the närmaste anhörige i
synnerhet tilBruden med en sup bränwin , tå tht
hafwa lättare at uti branwins glävien finna sig
uppa friarens begäran ån mit nyktert mod.

.Han Köper sig Hustru och betalar for hen-
ne ifrån f til 9 Riksdaler, alt therefter huset är
rikt, och år få stug wid fin uträkning, at han eji
betalar mera för sin Fästmö än han fan få hem-
gifte med henne. The fria, gifta och beblanda
sig aldrig uti så nåra styldffap som sytz lingar å*
ro, (hemthe alt kalla Fränderoch Fränkor.

Thrt säges atLapparne ej ssola hafwa nå-
gon böjelse (ilVenerem Vagam, ulan afsty
therföre, ehuru Manfolk och Owinfolk ligga
tilsammans, sä at the ock sidfrcaTangifroa thensom sig theremot förbryter innom the hos them
sörbudne hallne FrånDstapégrader; torde hån?
daatryktet ej kan så lätthämta tidningar ifrån en
långt aflågfen gles bebtjflt ort, som ifrån thensom tätt år bebodd. Eljest äro Lapparne efsärdelesfruktsamme, hwarföreocktäen Lapphu-
stru sär en Son, gläder sig ej allenast Fadrmtherat som en lathund at mänga Helgedagar,
utm ock tratteraralla sinagrannaroch sig sielf
i synnerhet på bästa sattet. Af
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At linda sina barn weta the ef utaf, och i

jtåflefför wagga lägges barnet heltlöst omkring-
swept med walmar uti tt uthuggit trafoter, eller
ockaf läterförnatt , t någotraidf, estetbar-
nets storlek, nästan som en på ena ändan bred pä
then andra spetsig Peruk- med then åtstil-
not)at karmarne ej åro högre ån barnet, och wid
fcofnen runtt; på ömse sidor omkarmarne år (å-
derfastsiagit, hwilfethopsnores få tätt at barnet
theruti ej kan röra sig.

Thenna art utafwaggafastsatt uti taket
»kåtan hwarest then wippas af och an utiröken
wetelst twenne therwit hängandefxören , upps
hwilka man drager. Sielfwa inventionen
uppå waggan år ej oåfwen och kan »ål brukas,
men at (het är gansta stadeligit at låta barnetgungas uppe i taket och ther insupa then ståndigt:
»ipstigande röken, kan hwar ock en lätt finna.
'Therufaf samt at the ej bruka spisarutan kojan
liltit upfyllesafrök, fynes orsaken kunna häm-
tas, at alla Lappar gansta mycket plågas af o-
gonsiuka,famtblifwa oftatå hunnittil4v * 50
åt stmblinde.

I stället for blöjor betienache sig af then
llfffrapate, torkate och plockade witebarken,
then the läggakring barnakroppens unterdel, och
på thet thennakostbara blöjan ef må ofta orenas
cch fåletes förterfwas, taga fhe ofta ut barnet
och förmå thet til afrena sig thermedelst atthe de-
lar , som fhertil aro ssapte så länge retas med et
finger, til thes fhef giör modrens wilja tilfyllest.
Men stulle blöjan saftad* thenna omsorgen mä-

tas
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tas eller orenas, uptorkas then och nyttiaså-
ter f å 6 gånger men föga längre, utan stal tå
äter nytt anskaffas.

Hurudan Barna-upfostran år hos thetta
folket, behöfwes ef någon widare bestrifning,
utan tå man befinner allenast Förältrarnes lef-
nadssätl, fan man snart mttajå hwat fått
theras barn blifwa upfödde. Wa barnen nå-
gon god egenstap ärfwa the then antingen utaf
flna Föräldrar, eller ock är then them medfödd,
afwen så uti (het som år ondt, och är theras o-
upöfwade förnuft i (hen senare händelsen thertilorsaken, at the ej funna styra sina naturliga bö-
jelser.

Tilförene och innan jag sielf haft filfålle at
untersöfa om thetta folftts egenstaper, féwstäl-
te jag mig ej annat, så ofta jag hörteLappmar-
ken nämnas, än then stulle bebos af såtane in-
månare, fom ej en gång funte tanka, men nu
kan jag försäkra at man hos en Lappe stal fin-
na större egenstaper än en (lät upfostran efter
wanlighefen fan lofwa.

Han är mitztrogen, inbillar sig med (län*
dig räddhoga af alle, undantagandes thes egne
Buntsförwanter, önsta thes undergång. Ochsom han håller före at en lättiefull lefnat år thet
högsta gota uti timmelig måtto, så föreställerhan sig med förskräckelse, at then tagen (aret
komma, uppå hwilken en sådan frihet blifwet
honom afsturen : han föredrager altid then for-
mon, af äta når honom behagar, fast thet åt
flat spis. för the största kräselighefer och at
ijwila med kroppens olägenhet til middagen.

fNtt



framför at ligga uti en god säng och lägga sig
samt stiga up i råttan tit.

Inbillnings kraften måste hos thetta folk-
slaget mara otroligt stark, fy en owanlig fram*fel bringar honom snart at tåna, han är (ätt
at efterapa alla åtbörter man för honom giéf,
ja när (Hen ena talar, få rater then andra fin
mun likaledes. Af thenna inbillnings kraften
flyter theras dånande mit thet the stå på sin
spådoms trumma ; theras låfftrflgenhet til mit-
fiepelse, theras wämjelse för öfwerwalde,fem-
te äntra stere wanliga påfölgder, åro jemwäl
prof af en kraftig inbillnings gåfwa.

Harutaf tärer funna (lutas, huru omö-
jeligit thet är at med hårdhet kunna något hosthetta folket uträtta; men theremot fan man
med lämpa och foglighet få m Lappe hmarfman »il, fy han hörer férestålningar rätt gier-
na och begriper them lätt, allenast hankan öf-
wertyga sig sielf at the flt utaf gott upsåt.

2Bore Lapparne itoge, så kunde the på
mångahanda sätt försörja sig och öka sin ut-
komst ; utom fhet at the til myckenhet funna
försälja Renfiöft, Renhudar , Fogel, torr
fiff, med mera, åro the äfwen hantstöge och
kunna giöra Lappmudtar med fennbrotderie,
Lapptosor af näfwer äfwen met brodterie,
roackra Korgar af trarötter, Tömmar ochNtensenor, jemte (lera hantastögten.

Skulle the igenom sådane medel som of-wanförmaltearo,fökaaföka theras eg<ntom,fun-
de the hafwa lättare at betala sina utfkylder,
fem ej äro store, fy hwar Husbonde betala?

ftr

4°



«W (o) W _ 141
för sig och hela sif matlag, fil thet högsta be-
räknat i tt för alf ej mera ån 18 Daler Kop-
parmynt om året, men mål therunter til 3 Da-
ler, htoilfa utlagor the dock tycf,a äro odräge-
lige. Skatt-Lappar under Nsehle Lappmark,
äro ej ftere än 5; fil antalet, hwarasman snart
ungefär fan weta, huru stor indrägt Cronan
af thenne Lappmarkkan hafwa om året.

Hafwa Lapparne stora fel, sa hafwa the
ock sina stora förmoner. The åro willige at
lära, allenast man betager them all mi§tanfa til
at tro, at thet man säger them, härflyter ef
af annat, än af upriftigt wälmenande, och ta
äro the färdige at emottaga underrättelser.

MingodaResecameraf Herr Baron de-
derhielm, fom giorte sig mycken möta at ge-
nom Tolkföreställathemi hwat föret uselt til-
stånd the woro statte och huru angelägif thet
wore för them sielfroe , at tänka uppå metel, at

sig therufur, hate med sig en halstunna
ritorr råg til försöks anställande om uti thet-
ta landet, som roar för honom med få härli-
ga färgor aMltraf, och hwilfet han »® «P-resan roar sinnad af upodla,kunde någon förhopp-
ning giftoaS til någon god sädeswärf; men som
han såg at för honom sielf ej mor wärdt at
fullfölja sin föresats, så tref bonom dock ef*
fcrtanfan om thetta folkets wålgång, at öfwer-
tala them fil at pröfroa uppå , om ej rågfäd
ther stulle funna rtrfrcos . och utsåg thertilRenmallar samt andre Fårftäckar, som syntes
ländige, samt lät them uti sin närwaro så och

ned«
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nedhacka säd. hwartil han stdnffe fh*m thenomndmde balfma tunnan råg til utsädet , på the
milfor at han genom någon stulle underrättas
om framgången theraf. The woro ej allenast
färdige of giörafhef efter, som them blef under*
wist, utan man funte ock st hos them en liten
fägnat theröfwer at fhe blifwit underdttate om
thet, som the sielfwe lätteligen funno kunde bi-
draga fil theras förmon, famt uptoao thet med
mycken tacksamhet. Om thenna i Renroallar
(som dr Mnarnes dageliga fälla) nedsddde
rågen, har Herr Baron Cederhielm mig
lberdtfaf, thet the til Iulemarfnadm ncdkomne
Lappar berättat at brädden förledne Höstas(fått rdtt wacker och frodig. -
K* Hos thstfa folket höres aldrig af någon
tiufnao, eder eller lögn. Såsom the fiytfia sig
ef och an, så kunna the ej eller altid förö med
sig alt thet the äga: therföre hafwa the uti sko-
gen dtstiötge rum, som bestå af fyra upreste
stolpar i fyrkant med fak uppå, likaDufroehuS,
hwarunter the forwara sina matwaror, med
sådan fåferhtt, at therutaf ej thet ringaste för-
kommer , ehuru en satan fatebur hwarfen dr
met lås eller någon annan wdrd försedd. öm
någon gång händer atLappen stidt, er thet ej ,
fä fromt icke nöden driswer honom ihertil, och
tå fan han gå til en sådan happbota hwarest
han äter sig mätt och går sirart therifrån, utan
at taga något med sig.

Thesutom dro Lapparne hielpsamme emot
nödlidante,Mge, jaså, at ej then ena Lappen nå-
gonsin stal uptdcka then andras fel, man döljer

them,
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Hem. på thetthen somfelor ej måtteför sin ond*
sta straffas.

Ut» hela werlten lårer ej någotfolk finnas
hos hwilka man ej får fe få wdl swagheter fom
fullfomligheter, the ther droantingen större eller
mindre, alt efter fhef fom ungdomen upfostras,
efter thet almdnna och enstylta lefnads sdtttt,
femte flere fherwid inlöpande omständigheter.

jk sk »c
Sdledes har jagnu til dnda bragt bestris-

ningen uppå then resa. jag i förslutne sommar
giordf uti Norrland och Lappmorfen.

Mit upsdf wid thes författande har warit,
bels, at hoftvo för migflelf en liten påminnelse om
thet jag besedt, dels, at wisoKongl. WettenstopS
Academien litet prof of then högaktning jag dr
förbunden för henne at tzyfo.

@n kort tit och mänga andrafyslor hafwasörbudit mig at utföra the minsta omstdntigheter
jogol>s«v«2t: arbetet hade eljest blifwit för mig
för widlyftigf ochfor Läsaren ledsamt: Öm jag
hdrutinnan eller inågot annat målutithennoRe*
febestrifning felat, ldrerchel ldtt funnourfoftos,
yälst fom jagförmodar at thet ej lärerfe* of an-
dre dn milda ögon och godo uttydare.

Joghor ibland andra förestdllningar under
minresa, dfwenfallit pdthen tanfan, huru nyttigt
wore för wårt K. Fädernesland, om ungdomen
så wdl som andre mero winlode sig at fdnnathttsamma, dn hdrtils dr stedt.Uti theyngredren wdntos ständigtmedldng-
ltanpå then tiden, tå en utrifes refo fan ontrddas.fållan uti en sådan ofsift at genomthen fattia finnapH
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på medel til thtt Allmännaswdrfeliga nytta ochfirfofring,ocyutifhenfenoreåldrenstrhindraren
afmoftad fropp och mångahanda syslor nyt-
tigaupsdt någon enda fundeförefottio sig at wilja
bese sif Fdderneslond.

Wi lystro med öronen tå Rtn*Oter*ellerWeirelströmmorne ndmnos, men om någon talar
om Nngermona den, Niurunto ellerIntals elf-
warne, betänka wi optima, om wien minut stole
gifwo of| tit of tdnfalhetuppå,lifofom man ej kon
få fe naturens unterwdrf, så wdl i Sroerigesomannorstädes.

Tåpå sådant sått fortforts och med få liten
möda efterstrdfwes of få en utwdttes, jagmå ej
ndmno om en nogorefundstop,om »ärtRife,ön*
flås likafullt of hwar och en af then tagen fnort
måttekomma tå honfät fe thes upkomst och (hen
inwdttesHushållningensförbättring. Men hurustol jagfunno förbättra thet jagej känner?

Thcttaförekommer migpä farna sätt/ somenBnggma»
siarc,thentherhav en wackeroch godritning på ethus, hwilket
han tanker urtaga , och gifwerbetalning at lata läggahörn-
stcname, utanat weta omarundwalen ar sankellertorr,god
eller elak. Fortfarhan medbyggnaden uti en sädan okunnoz?
het och gnmlzwaleil ar god, sä är thet et.inckestott, men
är then elak ar alt thes arbete fåfängt. Afwen sä qr thethärmed och om wi wilja fe wärt Fädernesland förbättrat,
fordras hivfwudfakeftgen en tilräckclig kunfiap om chef sam-
ma, en nogaunderrättelse om hwarjeLans, janästan fjwart
Härads belägenhet/ Folkens lefnads art, näringssaft, Lan->
bets >'!-oä,'",l, hwad Het nu fastar slafsig, jemtefiel-
re omständigheter :. Enar thetta först ar warfstält, fan fe»
dmnera med /töm säkerhet bomma* , om the mätt och

steg, som böra tagastil Landets forvättrina och *$ft<
wänarenasnödwandigt thewäföljande wälgäng!
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