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Tahitieena.
Funno de sjöfarare, hwilka furst besökte de tahitiskll
dessa genom naturskönhet och strändernas rika wextlighet an-
genäma, sä framställde sig inwänarne i anseende till kroppslig
skönhet och yttre hållning i ett icke mindre fördelaktigt ljus.

Männerna woro stora, starka och wäl wufna. De för-
nämarc qwinnorna woro större, men qwinnorna inom de lägre
stånden merendels mindre, än de wära.

Den naturliga färgen war det slags brunt, som här ofta
föredragcs framför det skönaste hwita och röda, mörkare hos
dem, hwilka måste utsätta sig för winden och solen, men o-
jemförligt ljusare hos de förnämare, hwilka dehutom utmärkte
sig genom finare drag. Ansigtet hade en intagande behaglig
form. Likwäl hade tahitiern tjocka och uppswällda läppar samt
nägot afplattad näsa, hwilket icke skulle förefalla oh wackert.
Dcremot woro ögonen, isynnerhet hos qwinnorna, uttrycksfulla
samt tänderna bländhwita och wäl ordnade.

Håret war i allmänhet korpswart och groft. Men dä i
andra länder, hwilkas inMnare hafwa längt här, männerna
bära det kort och qwinnorna lata det wcxa fä yppigt som möj-
ligt, egde här motsatsen rum, alldenstund qwinnorna buro hå-
ret kort, men karlarnc med undantag af fiskare läto det swalla
ned öfwcr axlarna eller sammanbundo det i en knut öfwer
hjcssan. Dä wilda folk, hwilka icke eugäng första att skydda
sig mot kölden, likwäl tillföljc af den hos menniskan djupt in-
rotade fåfängan försöka att pryda sin utmärglade gestalt med
ctt halsband af snäckor eller ett ben i näs-brosket, kunde man
wänta, att tahiticrna, hwilka'äro bättre lottade, afwen skulle
förhöja sin naturliga skönhet förmedelst olikartade smycken.

*) Sä kallas en samling öar i Söderhafwet eller Stilla oceanen
emellan Södra Amerika och Nya Holland.

»
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Med kokosnötens olja smorde tahitierna sitt här, omwirade
hufwudet med prydliga fjäderkransar och prydde örat med
blommor, hwilka i lika hög grad genom sina listiga fär-
ger woro waclra att äse, som de kringsprcdo en wälluktan-
de doft.

war prydnaden genom tatuering, som
icke kunde förwärfwas pä annat sätt, än genom uthärdandet
af de största plågor och som förekom i större eller mindre full-
komlighet, än utbildad till mästerliga teckningar, än inskrän-
kande sig till några fa streck. Tahitiern underkastade sig gerna
smärtan af att pä kroppens känsligaste delar lata sticka häl pä
häl, sä att det blödde, för att uti de punlterade faren tunna
ingnida en swartblä färg af kukuinötens oljiga fot, hwilken se-
dan aldrig utplanades. Denna sällsamma operation företogs
hos bada könen emellan det tolfte och fjortonde aret och ut-
fördes i olika figurer efter personens rang. Fyrkanter, ringar,
halfmänar och oformliga figurer af menniskor, foglar och hun-
dar blcfwo pä detta sätt intryckta pa armarna och benen.
Mest Prydd war likwäl ryggen, pä hwiFeu breda bägar med
landade ränder lupo öfwcr hwarandra. Dessa prydnader wi-
sades med stolthet för fremlingar antingen för deras skönhets
fknll eller emedan man wille skryta derm?d såsom ett bewis pä
den ständaktighet, hwarmed man fördragit smärtorna. Ansig-
tet war fritt. Uti bägarne pä höfterna, hwilka förorsaka de
swarastc smärtorna, satte tahitiern sin största stolthet.

Tahitiernas klädedrägt bestod af ett tyg som kallades
tllpa hwilket blott begagnades i torrt wädcr, emedan det icke
kunde fördraga wäta, äfwcnsom af olika slags mattor, hwilka
tjenade kroppen till betäckning under de tider, da det regnade.

Förfärdigandet af war en af qwinnornas
hufwudslllligll sysselsättningar och wittnadc om en beundraus-
wärd konstflit. , Det bereddes af bastet pä tre olika werttr:
pllppersmutlbärsträdet, som lemnade den finaste forten, bröd-
fruttträdet, som hufwudsakligen försäg de lägre klasserna med
tyg, och ett wildt fikon-träd, som wäl blott lemnnde ett gröfre,
för ögat och känseln mindre behagligt, men likwäl mera wär-
defnllt ämne, emedan det motstod wäta. Detta, som tillika
war det sällsyntaste, buro höfdingarne säsom morgondrägt.

Den afskllllldc barken uppmjukades i watten och afskafdes
med en snäcka sä, att blott bastets länga tägor ätcrstodo. Des-sa lades pa ett långt bräde och bultades taktmässigt liksom
wid trösining med fyrkantiga klappträn eller slagor,' hwilkas



5

fyra sidor woro försedda med inskärningar af olika storlek. Man
började bultningen med den sidan, pa hwilken de gröfsta skä»
rorna woro, och slutade med de finaste, hwilka gafwo tyget
utseende af en wäf. Genom att sammanlägga och bulta flcre
stycken öfwer hwarandra kunde man göra tyget sa tjockt man
wille. Tapans förnämsta egenskaper woro deh mjukhet och det,
att den utgjorde en fwal drägt, hwilket war mycket lämpligt i
anseende till den wärmc, som rådde der. Dcfz hufwudsakliga
fel äter, att det insög wattnlt som papper och nästan war lika
lätt att sönderslita, hwarföre qwinnorna ftngo anwända mycken
tid pä förfärdigandet af det nödwändiga behofwet.

Det pa ofwannnförda fatt beredda tyget inmängdes med
olika färger rödt, gult, bruut eller swart. Skönast war
den röda färgen, hwilken dehntom hade den särskilda märkwär-
dighctcn, att den erhölls genom blandning af twenne olika
wextsafter, hwilka hwar för sig hade en annan färg. Med
den glänsande röda färgen bcströk man blott kanterna pä de
tunnare tygen, men dercmot hcla ena sidan Pä de tjockare.

De förnämare qwinnornas fullständiga klädedrägt bestod
af flere dylika tapa-tygstycken, hwilka hwarken woro klippta ef-
ter bestämda mönster eller hopsydda. Ett stycke, som war 2
alnar bredt och 11 alnar lnugt wirades flere slag omkring
midjan och kallades päron. D:tta nedhängde som en under»
rock. Ett annat Plagg war tiputan, som blott wae 2z aln
längt och t aln bredt samt pä midten försedt med ett sä stort
häl, att man knndc sticka hufwudet igenom, hwarföre det häng»
de öfwer axlarna med ena hälften fram och andra hälften bak»
till, men war öppet pä sidorna. Männerna buro äfwen om-
kring midjan ett dylikt tygstycke, som qwinnorna, men läto det
icke hänga ned som en underrock, utan hopfäste det i form af
benkläder. Detta kallades maro. Under dagens hetta be-
gagnades icke tiputan, utan blott päron och maro.

Ju högre rang man innehade, desto mera tyg anwcinde
man pä sin drägt. Sålunda wiradc höfdingarne wid stora
högtider sä mycket tcipa-tyg omkring sina höfter, att det hun-
nit till att bekläda 10—12 andra personer och kastade dehutom
ett pnr stora stycken öfwer axlarna liksom en mantel.

De finaste till klädnad anwända mattor flätades af trä-
dens blad eller bast, men de gröfre, som begagnades att sofwa
och sitta uppä, af flcre olika slags bark och grässlag. I dessa
arbeten, cifwenfom i förfärdigandet af flcre olika slags korgar
woro tahitierna utmärkt skickliga.
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Jägare woro tahitierna icke, men sä mycket större fiskare,
och det till följe af hafwets rikedom pä fisk. Af en nästla,
benämnd Erowa, som wertc pä bergen och derför war fwär
att komma ät, gjorde de mctrefwar af fadan godhet, att de
fasthöllo de starkaste och listigaste fiskar, hwilka ofelbart pä kor-
tare tid, än en minut, skulle hafwa föndcrflitit dubbelt fä tjoc-
ka silkessnören.

Af en bred och gros gräsart förfärdigades ett stormaskigt
nät ungefär fä widt som en stor säck och 60—80 famnar längt.
Detta släpades i lugnt och grundt watten och höll sig genom
sin egen tyngd fä nära botten, att knappt nägon fisk kunde
undkomma.

Af den glittrande perlemorn gjorde man krokar, hwilka
försägos med en liten Pensel af hwitt hundhar, fä att det ha-
de nägon likhet med stjerten pä en fisk. Dessa tjenade till
krokar och lockbete samt släpades i wattnet efter en bät. Äf-
wen begagnades krokar af pcrlemor eller andra snäckor och den
mest olika storlek, de der icke säsom mara hade hullingar, men
likwäl inätböjda spetsar. Det crsordrgdcs knappast Z timme
för att med tillhjelp as den härda korallen, som tjenade till sil,
förfärdiga en dylik krok.

Om nätterna fpctfades fiskarna i de grunda hafswikarna
wid fackelsken med harpnner, hwilka man förfärdigade af wah-
fträn och förfedde med hullingar af härdt träd. Ett fatt att.
underlätta fiskfångsten war att döfwa fiskarna förmcdelst giftiga
wextsafter.

Ehuru husen eller hyddorna woro enkla till sitt bygg-
nadssätt, woro de likwäl mycket lampliga i anseende till den
wiirme, som herrskade der. De bildade en afläng fyrkant och
himlade pä tre genomlöpande pelarrader, af hwilka den meller-
sta war högst. Det ät bada sidor sluttande taket war sä wäl
täckt med blad, att icke den starkaste regnskur kunde tränga i-
genom detsamma. Omkring hyddan, som i midten war högst
9 sot och wid sidorna blott fot hög, borthöggs fä mycket
af fkogcn, som war nödigt för att förhindra det frän de när-
stående trädens grenar neddroppande regnet att städa taket.
Sidorna pä hyddan woro obetäckta, tillföljc hwaraf den swal-
tande blasten obchindradt kunde intränga frän hwilken sida som
helst. Golfwet betäcktes till flere tums djup med torra wexter
och derofwanpä lades mattor, pä hwilka inwännrne sofwo, in-
höljda i sina mantlar. Hyddan war icke delad i särskilda af-
delningar eller rinn, ty tahitierna lefde alltför enkelt för att
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behöfwa skilda kamrar. Höfdingarne hade utom de wanliga
boningshusen andra hyddor, hwilka fördes frän ett ställe till
ett annat, kunde uppslås liksom tält och woro pä sidorna till-
slutna med blad, men icke sä tätt, att luftdraget berigenom

kunde afhallas. I närheten af fjelfwa hyddan war en inhäg-
nad, pä hwilken uppsattes stänger, hwilka woro försedda med
hakar. Pä dessa upphängdes korgar och säckar med matwaror
för att flydda dem frän rättornas glupskhet.

Skjul, hwilka woro byggda pä samma sätt, som bonings»
husen, men med den skilnad, att taket räckte ända ned till mar»
ten, tjenade till att skydda bätarne för wcidrets inflytande.

Utom boningshusen hade tahiticrna äfwen stora försam-tingshus, hwilka ofta woro 200 fot länga, 30 fot breda och
20 fot höga uudcr takäseu. Dessa begagnades wid rädpliig-
ningar eller andra offentliga sammankomster.

lemte sofmattan fick man icke heller sakna hufwudkudden.
Denna bestod icke, såsom man skulle tio, i en mjulbyna, utan
uti en läg kloh af det härdaste träd. Wanligtwis war ben
omkring l fot läng, 4—5 tum hög och pä öfra ytan försedd
med en urholkning för hufwudct.

Oaktadt man wanligtwis fatt pä mattor med korslagda
ben, begagnades dock äfwen en stol af samma form, som huf-
wudkudden, men mycket större och förfärdigad af ett enda block.
Mänga träd blefwo fällda för detta andamäl. Sädana stolar
kunde wara 4—5 fot länga, 3 fot breda och 3 fot 6 tum hö-
ga och woro likwäl mejslade af en enda trödstam. Öfra sidan
war urholkad i midten, sä att Kokningen liknade en halfmäne,
och blott en enda person blinde sitta pä en dylik stol. Denna
möbel polerades omsorgsfullt, och dä trädet, hwaraf stolen war
gjord, liknade det finaste mahogny, war en sädan möbel en icke
opassande och, om man betänker det oerhörda arbetet, äfwen
en rätt dyrbar prydnad för en höfdings boning.

Eftersom personen war af högre eller lägre klafz, bjöd
man honom en större eller mindre stol att sitta pä.

De största faten, hwilka man äfwen ganska wäl skulle
kunna kalla träg, woro 6—B fot langa, fot breda och 12
tum djufta. Dessa tillhörde uaturligtwis höfdingarne och woro
bestämda för stora gästabud wid offentliga festligheter. De
mera wanliga och mycket mindre faten, hwilka äfwen med sina
4 fötter woro skurna af ett enda stycke, begagnades företrädes-
wis att wid middagsmåltiden upplägga den stekta maten nppä.
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Pä ett lagt med 4 fötter förscdt block sönderstöttes bröd-
frukterna och andra till mat tjenliga frukter med en kort mor-
telstöt.Dryckeskärlen förfärdigade man af fullt utwuxna, men
ännu icke fullkomligt mogna kokosuötstal, hwilka i detta mjuka
tillstånd skafdes fä tuuna, att de blefwo genomskinliga.

En af stänger bildad ställning med flera pinnar och en
fördjupning wid spetsen begagnades att upphängamatkorgar och
fat uppä. Ungefär en fot frän marken war pä stången ett
rundt, pä undre sidan urholkadt utspräng i form af en tallrik
för att afhällll rättornas och mössens anfall. Pä förfärdi-
gandet af denna ställning, som utgjorde en af de prydligaste
möblerna i ett tahitiskt hushall, anwändes stor omsorg.

All» dessa husgerädsfciker höllos mycket snygga, ty ta-
hitiern besiitadc sig i allmänhet om en renlighet, som man för-
gäfwes fknlle söka hos wärt folk. Före och efter maltiden
twättadc han sig om händer och cmsigte och tre gänger hwarje
dag badade han hela kroppen uti floden eller hafswitcns ljum-
ma watten. Tahitiernas hufwudsakligaste föda bestod i bröd-
frukter, till hwiltas erhållande nästan ingen annan möda for-
drades, än att klättra upp i trädet. Ty hade en person un-
der hela sitt lis blott planterat 10 sticklingar, hwilket säkert icke
fordrade en timmes arbete, hade han lika rikligt uppfyllt sin
pligt mot sitt eget och ett efterkommande slägte, som en Per-son i wärt kalla land, hwilken hela sitt lis igenom ärligen plö-
jer och sär samt skördar under sommarhettan och icke blott för-
fcr sitt närwarande hnshnll med bröd, utan äfwen under be-
kymmer och möda har hopsparat reda penningar ät sina
efterkommande. Sju till ätta mänader om aret äter man bröd-
frukten, fädnn den är pä trädet, om »vintern förtär man en
genomsyrad deg, benämnd mahei, af wimerförraoet, hwilket
blifwit nedplockadt före fullständig mognad och förwaradt uti
en djnp, med stenar belagd grop. Hwarkcn mahei eller den
friska frukten kan ätas rä, utan det »ätbara skalet mästc bort-
tagas och det lösa mjöliga köttet stekas.

Denna obetydliga möda förekom litwäl sydländingen,som skattar den behagliga sysslolösheten högre, än allt annat,
nägot beswärlig, och han drömde sig dcrförc i sitt paradis en
brödfrukt, som kunde ätas farfk pä trädet. En Prest skall nem-
ligen, under det hans tjeuare enligt landets sed wexelwis med
fulla händer stoppade den ädla brödfrukten, den söta pisangen
och den kostliga swinsteken uti hans mun, hafwa yttrat detta.
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För fiskcrict, som war c» af folkets wigtigaste sysselsätt-
ningar, hade tahitierna stor förkärlek och anwände derwid gan-
ska konstrikll redskap, såsom ofwanföre är uäinndt. De smä
fiskarna ätos raa. och tillochmcd hafsdjur, hwilka woro fä sega,
att de icke kunde tuggas, förrän man lätit dem öfwergä i för-
ruttnelse, förtärdes. Den »vanliga fäfen war hafswatten.

Till dryck begagnades blott watten eller mjölken af ko-
kosnötter. De förnäma begagnade en dryck, som kallades kaw a.
Sättet att genom jäsning erhålla berusande drycker kände dessa
öboer icke till.

Onktadt tahitierna woro ett ganska sällskapligt folk, herr-
fkade hos dem likwäl den egenheten, att de ato hwar för sig
och under fullkomlig tystnad.

För qwinnorna blcf maten tillochmcd särskildt tillagad.
Något skäl, hwarföre de äto ensamma, knnde de icke uppgifwa,
utan sade blott, att de gjorde sa, emedan det war det rätta.

Efter middagsmåltiden hwiladc man sig, säsom wanligt
är i alla warma länder, och dä i allmänhet war sa lätt
att tillfredsställa alla bchof, egnadcs största delen af dagen
ät sysslolösheten eller nöjen. Musik, dans och flcrc olika lekar
npptogo tiden, ty här behöfde mcnniskan icke i sitt anletes swett
sörja för sitt lifs uppehälle.

Det hufwudfakligastc musikaliska instrument war pahu eller
trumman. Denna bestod af ett enda nrholkadt trädblock, öfwcr
hwars mynning en hnjfiskhud war utspänd. Uti templen be-
gagnades mycket stora trummor. Rysligt ljödo deras toner
genom den mörka natten och uppwäckte fruktan för afgndarne.
Mindre trummor begagnades wid sängen och woro liksom de
större prydligt utskurna och polerade.

Snäckhornct, som ofta war öfwer 1 fot långt och wid
munöpftniugcn hade eu genomskärning 7—B tum, gas ett ännu
mera doft, entonigt och förskräckande ljud, än de stora trnm-
mor, hwilka begagnades i templen.

Ett annat mycket larmande instrument war ihara, som
bestod af eu enkel led pä en stor bambu, genom hwilken en läng
öppning war fknrcu frän den cua knölen till den andra. Detta
lade man pä marken i hela dch längd och slog derpä med lap-
par, hwilka framkallade en skärande ton.

Det angenämaste tahitiska instrumentet war dock flöjten,
hwilken icke blästes med munnen, utan med näsan. Den, war
wanligen förfärdigad af bamburör och 12—18 tum läng. Den
öppning, genom hwilken ma» blåste, satt nära ändan, och flöj-
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ten hade sällan flere, än 4 häl, 3 upptill för fingrarna och
det fjcrde undertill för tummen. Den, som blåste flöjt, tryckte
wanligen högra handens tumme mot högra näsborren, förde
ändöppningen pä flöjten, som han höll med samma hands
fingrar, till wenstra näsborren och framlockade instrumentets
milda och angenäma toner, i det han med wenstra handen
tapplade pä hälen.

Tängerna woro merendels egnade gudarnes ära eller af-
lidna stora mäns hjeltebragder, men äfwen mängengang af
förkastligt innehall. I dessa bewarade de förfädernas werlande
öden frän glömska.

Taupiti eller Oroa war en fest, wid hwilken tusen-
tals personer infunno sig i fina bästa prydnader, för att äskä-
da siere olika täfliugslckar. Vland dessa war brottningen den
mest omtyckta. Äfwen qwinnorna deltogo understundom uti
dessa täflingslekar.

Wid alla stora offentliga högtider följde knytnäfskampen
pä brottningen, men utöfwades wanligen blott af de lägsta
folkklasserna.

Behagligare war kapplöpningen till fots, .wid hwilken
deltagarne uppställde sig med insmorda kroppar, hardt åtsnörda
maros och en blomsterkrona pä hufwudet. Äfwen kapprodder
pä hafswikens lugna watten woro ett mycket omtyckt nöje.

Till de egentligen krigiska lekarna hörde stenslungnmgen
och spjutkastningen. Danserna woro af mänga slag och utför-
des i de stora församlingshusen, räckte frän aftonen ända tills
följande dag grydde och betraktades som gudstjenfter. Äfwen
skjutning med bäge hörde till de heliga lekarna och tjenade blott
till nöje, men brukades aldrig i slagtning. Den, som sköt den
wackert färgade och polerade pilen längst bort, wann segern,
och man förfölte alls icke att träffa ett mal.

Till de äldsta och allmännaste tahitista lekarna hörde äf-
wen tuppfäktningarna, hwilka man berättade, att de första in-
wandrarne hade infört.

Hafwet war för tahitierna en ewig källa till nöje. Sä-
lunda war det ett af deras mest omtyckta tidsfördrif att sim-
ma i bränningen. De walde dertill wanligen öppningarna
wid refwen eller bugternas mynningar, hwarest hafwets länga
och stora wägor framrullade i obrutet majestät.

Uti den rullande bränningen fagos ofta hundra personer
samtidigt leka som tumlare. Stundom redo de nästan inhöljda
af stum pä wägens topp, dcrcfter döko de ned i waltenmas-
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surna, hwilka liksom berg wältrade fram öfwcr dem, samt skrat-
tade och uppmuntrade hwarandra ömsesidigt, sä att deras jub-
lande skrik nästan ufwcrröstade den'rytande wägen. Under-
stundom stördes nöjet af en annalkande haj, hwilken bland den
glada hopen utsökte sig ett olyckligt offer.

Pä sädcma ställen, hwarest hafwct nära stranden hade
ett större djnp, uppfördes ett slags ställning, frän hwilken bar-
nen fprungo i hafwet, för att sedan dykande och simmande för-
följa hwarandra.

Tahiticrnas konstfärdighet uti byggandet af fina båtar,
hwilka kallades piroger, war sä mycket mera förwänanswärd,
som en liten stenyxa, hwilken nästan hwarje minut mäste skär-
pas, en mejsel af ben, en rasp af korall och ett skinn af en
rocka till filning och polering derwid woro deras enda werktyg.
Dä de icke lande konsten att med eldens tillhjelp böja träden,
mäste bätens alla delar fä wäl de krokiga och urholkade som
de flata formas med handen. Förfärdigandet ntaf en af de-

ras större piroger war ett icke mindre storartadt werk, än byg-
gandet af ett stort linieskepp med tillhjelp af wara fullkomliga
werktyg.

Krigsbätarna woro de största. Deras wanliga längd
war 60—70 fot, men likwäl funnos de, hwilka woro tilloch-
med 108 fot langa. Fören och aktern höjde sig betydligt öf-
wer midtcn, isynnerhet den sednare, hwilken stundoinbildade en
17—18 fot hög näbb. Dessa båtar gingo aldrig till sjös allena,
utan parwis. Twcnnc dylika bätar woro nemligen alltid sida
wid sida förenade med hwarandra förmcdclst starka stänger
dock sa, att en alns mellanrum fanns emellan dem. Uppä
dessa stänger höjde sig en sex f«t hög ställning, pä hwilken de
med stenar och slungor försedda krigarne stodo. Under denna
ställning sutto roddarne, hwilka uppifrän cmottogo de särade
och gingo npp pä ställningen för att strida i deras ställe.

Konungarnc och de förnäma höfdingarne hade för sinaresor särskilda dubbelbätnr, hwilka buro smä och laga hyddor,
under hwilkas tak af palmblad den ädle egaren och hans wän»
ner funno skydd mot solens strälar eller nattens dagg. Ju
högre rang, desto rikare utsirning och desto sicre roddare.

De lägre klnsferna betjmade sig af enkla bätar, hwilkaworo utomordentligt lätta och utan undantag försedda med ett
sidoträd för jcmuwigtens upprätthällande. Hwarje fädan bät
hade blott ett trekantigt segel, och wid nedra ändan af masten
war ett bräde, hwilkct pä bada sidor sträckte sig utöfwer bord.
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Dä de seglade med sida-förlig wind, steg en upp pä det
bräde, som stod ut emot widsidan, sä att man trodde, det han
hwarje minut skulle falla ned.

, För längre resor ansägos de enkla båtarna wara de säk-
raste, emedan det stundom hände, att dnbbelbätarna af stormen
rycktes frän hwarcmdra och sedan woro omöjliga att styra.
Dä en bät kantrade, sprang manskapet i wattnet och tryckte
med förenade krafter pä båtens ena ända, hwaraf följde, att
den andra ändan lyftade sig högt ufwer hafsytan och sälunda
blef befriad frän en stor myckenhet watten. Derpä läto de bä-
ten, pä sädcmt sätt till en del befriad frän watten, helt plöts-
ligt falla tillbaks pä hafsytan. Simmande wid sidan öste de
fcdan ut det ätcrstäende wattnet, klättrade derpä genast upp i
båten och fortsatte resan. Wid sädana olyckshändelser fruktade
man mest för angrepp af hajar, hwilka uuderstundom anställde
stor förödelse bland de stcppsbrutne.

Pirogcrnas sjöduglighet war sä mycket märkwärdigare,
som den lätta byggnaden hwarken sammanhölls med spikar el-
ler bnltar, nian woro de plankor, hwaraf den bestod, förenade
med hwarcmdra förmcdelst rep af kokosbnst.

Hwad beträffade tahitiernas seglationskunskap, woro de
mycket skickliga uti att förutsäga förcstäende wiudwcxlingar. Pä
längre resor styrde de om dagen efter solen och om natten
efter stjernorua, hwilka de gäfwo särskildta namn.

Guden och konungen ansägos sig emellan dela herrawäl-
det öfwer folket. Pä nägra öar räknade konungaruc fin här-
komst frän gudarne.

Det fanns tre olita rangordningar: ariis, till hwilka den
kungliga familjen och adeln hörde, raatiras 'eller de mindre
godsegarne och förpaktarue samt manahuncs, till hwilka de
lägre ftändcn räknades.

Ett högst märkwärdigt bruk war herrskarens afskcdande,
sä snart hans gcmäl, som sknllc wara född i samma rangovd-
ning, som han, födt honom hans första son. Ett fändedud
stickades dä omkring ön för att utropa den nye konungens
namn.

Tillät man sändcbndet obehiudradt fortsätta sin wcmdring,
ansägos höfdingarne och raatiras wara med om att antaga den
nye konungen, dä man dercmot betraktade det ett uppror
och en krigsförklaring, om fändcbudct blef hindradt ifrän att
fullgöra sitt uppdrag. Den gamle tonungen skötte lik/wäl alla
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ärenden, tills den nye blef myndig, och wiscide denne samma
hyllning, som den gamle konungen sjclf emottagit af folket.

Denna besynnerliga sed sträckte sig tillochmed till höf-
dingarne och raatiras, emedan inom dessa bada klasser den
äldsta sonen genast efter födelsen erhöll samma ärcbetygelser,
som förut wisats fndrcn. Orsaken till denna sed torde må-

hända hafwa warit den, att man ifrån spädaste ar wille till-
försäkra sonen om, att han ensum skulle blifwa arftagarc.

Näst konungen hade drottningen högsta wäldet och kunde
tillochmed blifwa regeut.

Bada wisadcs nästan gudomlig ära. De kläder, som de
bnro, de hus, som de bebodde, de båtar, uti hwilka de reste,
blcfwo heliga föremal, och tillochmed de språkljud, hwaraf de-
ras namn woro sammansatta, fingo icke begagnas till wanliga
benämningar, hwarföre de mest wanliga benämningarna tid ef-
ter annan undergingo betydliga förändringar. Ingen af folket
fick röra wid konungens heliga person, och den, som statt öf-
wer honom eller kastat sin skugga pä hans wäg, fick betala
detta majestätsbrott med sitt lif.

Det kungliga paret wisade sig alltid buret pä axlarna af
andra män, hwilkas ärofulla sysselsättning befriade dem frun
allt annat arbete. Rcfan fortsattes i fullt traf. Andra bä-
rare, hwilka woro bestämda till att aflösa de uttröttade, sprun-
go bredwid och med dem ett stort följe. Wid bärareombytct,
hwilket försiggick hastigare, an hästar ombytas, da en postiljon
kommer till en gästgifwaregard i wärt land, satte det kungliga
paret aldrig foten pä marken, utan sprungo öfwer de uttrötta-
de bärarncs nedböjda hufwudcn pä de nya bärarues axlar,
hwilka med rask fart sortsatte resan. Sä snart konungen wi-
sade sig, mäste hwar och en afkläda sig de öfra Plaggen till
midjan, och samma ärebctygclfe cgde äfwcn rum, dä man gick
förbi hans boningar eller gudarucs tempel, ty bada betraktades
såsom heliga rum.

Hyllningsfesten, soM motswarade wär kröningscercmoni,
bestod deri, att konungen omgjordadcs med maro ura eller den
heliga gördeln, hwarigeuom han blef lik gudarne. Denna gör-
del war Prydd med röda fjädrar, hwilka man tagit frän af-
gudllbildcrna. För att göra gudarnc gynnsamt stämda, offra-
des en menniska, dä det tyg wäfdes, hwaraf gördeln gjordes,
och en annan, dä sagde tyg war färdigt. En tredje person
offrades pä morgonen af fjclfwa hyllningsdagen, under det ko-
nungen tog sitt bad.
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Tahitiernas styddsgud kallades Oro, och hans tempel
marai. Uti detta tempel samlades de, hwilka deltogo i hyll-
ningsfesten. Derifran tågade man till stranden, hwarcst en
mängd bätar lago i beredskap, med afgudabildcn i spetsen och
konungen strazt efter denna. Sedan följde Oros stol, lmrcn
af fyra höfdiugar. Dercfter konono presterna, klädda i sina
statligaste drägter och anställande ett bedöfwandc larm med
trummor och snäckhorn. Bland båtarna wid stranden utmärkte
sig Oros heliga bät genom sin rika prydnad. Afgudabildcn
bars ombord pä denna, åtföljd af presterna och musiken. Oros
heliga stol deremot lemnades pä stranden, och pä denna satte
sig konungen, omgifwen af höfdingarnc, dä presterna samlades
omkring afgnden. Dcrpä steg konungen pä ett gifwet tecken
ned i hafwet för att bada, och öfwersteprestcn steg äfwcn ned
i wattnet för att slä pä konungens rygg med en gren af ett
heligt träd, som werte pa tempelgården samt derigenom rena
honom frän alla fyndcr och laster. Dä detta war gjordt, ste-
go bada upp i båten, och konungen omgjordades med den he-
liga gördeln, tecknet pä hans majestät och hcrrawiilde, under
den pä stranden och skeppen befintliga folkmassans högljudda
bifallsrop.

Wissa distrikter bildade den kungliga familjens euskildta
egendom och woro den enda del af ön, der konungen fick sätta
foten pä marken. Afkastningcn af dessa egendomar war sällan
tillräcklig för det kungliga husets underhäll, hwarförc höfdin-
garne och raatiras efter gammal Plägad fingo sträcka till det,som felades af swin, brödfrukter och tyger. .

Trots den gudomliga ära, som wisades lonungeu, war
hans magt likwäl betydligt inskränkt genom höfdingarnc och
raatiras, fä att han icke kunde företaga nägot af wigt, utan
att först erhälla deras bifall. Hwarje höfding eller raatira
war oinskränkt herrskare pä sitt område, oaktadt alla erkände
konungens öfwerhöghet. För uppror kunde en höfding lands-
förwisas eller hans fönnögenhet indragas, men konungen, som
hade rättighet att utnämna den landsförwistcs efterträdare,
hade likwäl icke tillätelse att med hans egendomar föröka sina
egna. Dä konungen icke hade andra bewäpnade trupper att
befalla öfwcr, än sina egna underlydande, hände det iblaud,
att han icke kunde genomdrifwa sin wilja. Sä kunde till crem-
pel en höfding, som af konungen blifwit laudsförwifad, sitta
qwar säsom herrskare pä sina egendomar, utan att widare be-
kymra sig om konungens dom, om denne icke fick de andra hös-



15

diugarnes bifall. Nian ser häraf, att höfdingaruc lydde ko-
nungen blott fätillwida, som de fmmo för godt.

Tahitierna erkände andars närwaro och wcrksamhet uti
den uppgående solen, det milda månljuset, meteorens förgäng-
liga flamma, stormens tjut, bränningens rytande och aftonwin-
dens swagll susning. Bergets topp, de hopade duuster, som
aftagrade sig wid deh sidor, .det skummande wattcnfallet och
den cusliga klyftan betraktades säsom deras boningsplatser.

Skydds- eller krigsguden kallades Oro, och hafsguden
Hiro. Hwarjc distrikt, hwarje stånd hade sin särskilda gud, och
det flliius ingen förnäm familj, som icke hade en egen skydds-
patron, benämnd ätna.

Mellan gudarne och mcnniskorna ansagos sta andar,
hwilta kallades tiis. Dessa uppehöllo sig i nattens werld
och beswuros upp af trollkarlar till mcnniskans fördcrf. Till
denna kl<ch räknades äfwen uramatuas eller de aflidne an-
förwandternlls andar. Dessa tänkte man icke pä med kärlek,
utan med fruktan och försökte att mildra deras onda afsigter
genom offer.

De flesta gudarne woro äfwenledes hämndgiriga, stolta
och snarstuckna wäsendcn, hwilka med swära straff hämnades
den ringaste försummelse i deras dyrkan. Likwäl funnos några
af wälwillig natur, hwilkas hjelp man anlitade för att för-
drifwa de onda andarne.

Oaktadt ätnas och tiis woro osynliga, andliga wäsen-
den, dyrkades de likwäl under formen af gudabilder groft
sturna figurer eller med röda fjädrar försedda illa arbetade
trcidblock. ,

Röda fjädrar lemnadcs ät prefterna, hwilka instoppade
dem i de ihåliga gudabilderna, hwarefter de utgafwos ät de
troende. Denna handling inbringade presterna månget swin
och mänga brödfrukter. De pä detta sätt helgade fjädrarna
instoppades i smä trädrör och uttogos, da man wille tillbedja
dem.

Nationaltcmplen eller marais hade ett betydligt om-
fång och woro omgifna af höga stenmurar. Midt emot in-
gången war en ofantligt stor byggnad, pä hwilken afgudabil-
derna och altarne woro uppställda. De träd, hwilka werte
innanför murarne och omkring templet, woro heliga.

At sina blodtörstiga gudomligheter bringade tahitierna icke
blott jordens frukter, fältets djur, lufteus foglar och haswets
fiskar, utan äfwen talrika fester, under konungens sjukdom och
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wid templets uppbyggande. Hwarjc pelare, som bar en tem-
pelbyggnads tak, uppställdes pä liket af en mcnniska, som blif-
wit slagtad till den grymma gudoms ära, ät hwilkeu byggna-
den helgades. Dessa olyckliga offer woro krigsfångar eller
personer, hwilka gjort sig misshagliga för prcsterna eller höf-
dingarnc ett fruktanswärdt medel att understödja de mäk-
tiges tyranni.

Denna grymma sed mildrades likwäl genom den omstän-
digheten, att offret icke pinades genom langa förberedelser, utan
wcmligcw oförberedt sträcktes till marken förmedclst ett klubb-
slag eller en kastad sten, hwarcfter det fördes till templet ien
stor korg af kokosnötblad och ncdställdes framför afgudabildcn.
Den offrande prcsten tog ut ett öga, sannolikt emedan det är
den förnämsta lemmen pä mennislokroppen, och öfwerräcktc det
ät konungen pä ett blad. Denne förde det till sin mun, lik-
som han welat äta det, men öfwerlemnade det dock ät en prest,som stod färdig att cmottagll det. Efter högtidligheten inwi-
rades liket wanligen i kokoöblad och öfwcrlemnadcs ät förrutt-
nelsen pä ett närstående träds grenar.

Den, som willc hämnas pä en annan, försökte skaffa sig
några af hans hufwudhär eller en del af de frukter, hwilka
woro bestämda till föda ät honom och förde dem till trollkar-
len, hwilken uttalade sina bcswärjelscformlcr öfwcr dem. Dessa
hade till följd, att den onde anden for in uti dem och angrep
den person, som skulle lida af trolldomen. De falunda be-
handlade matwarorna sökte man lägga i den persons matkorg,
för hwilken de woro bestämda, och ät han af dem, war hans
undergång oundwiklig, säsom det »vidskepliga folket fullt och fast
trodde. Före döden mäste den besatte först lida de fruktanswär-
daste qwal, som efter döden fortsattes i po eller det "nattliga dunk-
let", pinowerket af de grymma andaruc. Frän en beswärjclse
kunde man likwäl, om man hade penningar, ined tillhjelp af en
annan mäktigare trollkarl befria sig och tillochmed äterkasta be-
swärjelsen pä den person, som warit upfthofwct till densamma.

Stundom sä inbillade sig folket förkunnade gudar-
ne sin wilja genom prcsten, hwilken dä, fattad af den gudom-
liga auden, bestod en swär kamp, i det hans lemmar ryckte
och skälfde i fruktanswärd kramp, hans ansigtsdrag förwrcdo
sig och hans ögon rullade wildt i sina hälor. Jutet wigtigt
företag börjades, utau att man först försäkrat sig om de osyn-
liga makternas bifall. Ofta wältrade prestcn, sig pä marken
med skummande mun, liksom han kämpat mot den ande, som



17

han föregås lltt genombäfwllde hela hans wäsendc, tills slutli-
gen det gudomliga swaret med gällt skrik och otydliga ord fram-bröt ur hans slösande bröst. De omkringstäende presterna e-
mottogo swaret och meddelade det ät folket.Begreppet om ett kommande lis war hos tahiticrnn högst
obcstämdt. Det fanns, trodde de, en nattlig ort, kallad po,
hwarest själen tre gånger slukades af gudarue och derpä fjelf
blef en 'gudomlig och oförgänglig ande. Den enda förbrytelse,som uppwäckte gudarnes owilja, war försummandet af nägon
religiös fest eller, det förfärligaste af allt, undanhållandet af
de dem tillkommande offcrgäfworna.

Det lägre folkets lik blcfwo begrafna, men de förnäma-res och rikares genom en föga skicklig balsamcringskonst sä
länge som möjligt skyddade mot förruttnelsen. Slutligen blcf-
wo de förnämarcs och ritares hufwudskallar omsorgsfullt be-
waradc och de öfriga benen begrofwos nti familjctemplet.

Sorgen öfwer en wäns eller anförwandts död uppenba-
rade sig i de »vildaste utbrott af raseri. Samma plcigsed råd-
de äfwen wid glädjefulla tilldragelser, ehuru i mildare form.

. Man bör alls icke förnndra sig öfwer, att tahitierna före-
föll» de sjöfarare, hwilka först besökte dem, iilskwärda, ty det
war följden af en ytlig bekantskap, hwartill kom, att man den
tiden anfäg, det alla dygder woro förenade med naturtillstäu-
det och alla laster med upplysningen. Hurn obefogade alla
lofsänger, hwilka blifwit sjungna öfwer tahiticrnnö husliga dyg-
der och ädla egenskaper, äro, har till en del framgått ur det
redan meddelade och skall ännn tydligare framträda genom föl-
jande drag.

Att tahitierna icke woro sä fridsamma, som de blifwit be-
prisade för att wara, framgär deras, att de pä femton är tio
gänger woro inwecklade i krig. Ju grymmare dessa fördes,
desto större trodde man, att den förnämste krigsguden Oros
belåtenhet war. Redan under rädplägningen, om man skulle
börja krig, bringade man denne gud menniskooffer. En annan
mennifka offrades wid krigsförklaringen och en tredje, dä wap-
nen woro i ordning. Alla dessa offer mäste simma i sitt eget
blod, för att wara den gräslige guden behagliga.

Sjelfwa flagtningarnll utkämpades med fä mycket wildare
raseri, som hwar och en war öfwcrtygad om, att de gudar,
af hwilka fäktningens utgäng berodde, »verkligen farit in uti de
wapen, han begagnade,' och gäfwo dem den önskade kraften ochriktningen.

2
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Dm mördande och oregelbundna slagtningens buller ö-
kadcs ännu mer genom stridstalarue, hwilkas mäktiga ord till
det yttersta raseri uppeggade de sättandes förbittring. "Rullen
öfwcr dem som wägorna! Kasten er emot deras leder rytan-
de och skummande som den öfwer refwcn framwältrande ocea-
nen! Faren öfwcr dem som den spetsiga blixten öfwer brän-
ningens skum! Angripen dem med den rofgiriga wilda hun-
dens hela häftighet och raseri!" Med dessa ord ilade strids-
talarue frän den ena krigaren till den andra, och det med fä
ledig ifwer, att de stundom föllo ned af utmattning och dogo
midt nti flagtningcns hwimmel.

Den första fangen offrades ät Oro, men fördes icke till
tcmplct, utan bars lefwande bncom härcn pg spetsiga spjut!
Prcsterna giugo brcdwid, bringande guden sina böner och iakt-
togo den olyckliges krampaktiga dödsryckningar, för att dcraf
förutspå slagtningens utgång.

När scgcrn blifwit wunnen, war kämparnes raseri pä
lnugt när icke ännu uttömdt. Några förföljde de flyende ända
till bergen eller hafsstranden Andra ilade till de slagna fi-
endernas byar, för att obannqcrtigt pläga de wärnlösa gub-
burne, gwinuorna och barnen. Hyddorna stuckos i braud,
brödfruklträden afhöggos och kokosnöttrcidcns bladknoppar eller
hjertblnd afskuros, fä att de bladlösa, utdöda stammarna stodo
der nakna liksom träffade af blixten och längt efteråt aflade ett
sorgligt wittncsbörd om mennifkans afgrundslika raseri.

Dagen eftcr flagtningen blefwo de fallnas lik famlade
och offrade ät Oro. De förnämste krigarncs underkäkar tog
man med sig, äfwcnfom nägra andra ben, för att deras fur-
färdiga metkrokar och werktyg för stcppöbyggcriet.

Det bcfegradc partiet, som flytt till bergens nästan oin-
tagliga delar, hwilkas naturliga styrka ofta äfwen ökades gc-
uom konst, förföljdes ända dit dch belägrades af de öfwermo-
digll fieudernll, tills de slutligen förtwiflade om gudarnes hjelp
och gafwo sig eller gciwm kraftigt förfwar och oöfwcrwinneliga
hjclpiucdcl tilltwingade sig fred. Dcrpa upphängde man wap-
ncn äter i sina boningar och äterwändc till lifwcts wanliga
fysfclfättningar, tills en ny twist »ullan närliggande öar,
mellan konungen och höfdingarne eller mellan dessa sednare in-
bördes gas anledning till dessa grymheters förnyande.

Ett bcwis pä, att tahitiernas seder icke woro alltför re-
na, är, att det fanns ett sällskap, kalladt areois, som bestod
af gycklare och dagdrifware af bada könen, hwilket drog frän

v
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by till by eller frän distrikt till distrikt. Deras skyddsgudar
hette Orotetefa och Urutctefa och ansägos af folket wara last-
fulla widuuder. Medlcmmarnes af areois' sällskap hela wan-
del gick ut pä att söka likna dessa otuktiga förebilder.,

Dä enligt sällskapets lagar hwarjc arcoi mästc döda sina
barn, kunde föreuingen natnrligtwis blott cga beständ genom
frisk tillwext utifrån, hwilken icke war fwär att erhälla. Man
trodde, att de, hwilka wille blifwa areois, genom gudomlig in-
gifwelse drefwos dcrtill.

Areois, som hos oh blott skulle kunna bedrifwa sitt o-
skick i hemlighetens mörker och längt frän lagens straffande
hand, stodo hos tahitierna i högt anseende. Konungarne skat-
tade sig lyckliga, om areois besökte dem.

Huru stort areois' antal war, finner man dcraf, att man
stundom kunde se äuda till 70 stora bätar, fyllda med dylika
lidcrliga »varelser. Blott ett land, der naturen sä frikostigt
sörjer för mennifkaus behof, kunde sta ut med att hafwa ettsa stort autal föraktliga lättingar.

Det war icke allenast areois, som bcflackade sig med de
gräsligaste barnamord -och med fräck hand dödade alla fina af-
tomlingar, sädana brott förclommo ehuru i ringare mängd,
hos alla folkklasser ifrån den kungliga familjen ända ned till
de lägsta personer i samhället. Antalet af de fullwurna per-
soner, hwilka blcfwo mördade, de menniskor, hwilka blcfwo off-
rade och de personer, hwilka blefwo dödade i krig, war pä
längt när icke sä stort, som.antalet af de barn, hwilka blefwostrypta af fina föräldrar. Öboerne talade om dessa gräslig-
heter med den största likgiltighet och lugn. Twä tredjedelar af
alla barn, som föddes, blefwo dödade. Mänga föräldrar hadedödat ser, ättu, tio och siere af sina barn. Flickor blcfwo i-
synnerhct dödade, men gossar skonade man hellre, emedan de
säsom siskarc, tempcltjenare, krigare eller skeppare cgde ett be-
tydligt högre wärde, an den swaga qwinnan. Förnämsta or-
saken till dessa djefwulska mihgerningar läg uti den allmänt
herrskcmdc lättjan, men cifwen uti det äktenskapliga bandets
swaghet och lösliga natur.

Nuförtiden hafwa genom de kristna missionärernas nit
och den europeiska bilduiugens inflytande dessa gräsligheter och»vidskepelser upphört och mildare seder, handel och wälständ
blomstra pä dessa herrliga öar i det aflägsna söderhafwet. Men
den tahitiska folkstammen minskas dag frän dag och icke mänga
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årtionden härefter skola Européer och Amerikanare wara de
enda inwänare derstädes.

Anm. Pfwaustämde utgör en bearbetning af femtonde kapitlet uti
„S°derhafwet« Oai framstilllda i Natur- och Foltlif" af D:r Georg Hartwig.

G. A. E.

Helsingfors,
tryckt ho« I. Simelii arfwingar, 1866.


