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Käfern ettpafanbe forotb till Sopudlän« egentliga beftrifning, 
torbe funna anfed en fôrtecfning på be tnigtigare arbeten mit So? 
pudlån, font tôt pitiitW ägt. 2Si förbtgä lifträl be reban citerabe fai? 
lorna till bep piftoria, web unbantag af ben nä|tföijanbe, fåfout 
winbre fånb.

SKanufcripter.
Baliusium, vcl Annotationes variæ rerutn memoria digiia- 

vum, qvæ in territorio Hahusiensi etc. acciderunt, tara in pace quam 
in bello, præsertim in olisidionibitfi frequentibns Bahusii; af ©e* 
»crin ÿerôfon ©tröm, paftor t Satrebp, böb 1712. ftanbffrif* 
ten, ptnilfen fönraraö bä ©pmnafihStbïiotpefet t ©ötpcöorg, fpned 
toara ubbfatt t flutet af lüOtMatet od; feban ôfab web tittftrifningar 
till âr 1711. Sen innehåller få, wen imreöfanta upplpöningar om 
ftigdpånbelferna i Sopudlän unber ©rif XIV, fawt mtber Srenne*, 
-Jsånnibald? och ©plbenlötrdfejberna, titt btoilfa ftfbnämnba görfattarcu 
toar ögomntttne. Stfnten ftnnad ber, tbiaub attbra antetfniugar, en 
påbörjetb, wen ide fortfatt uppränning titt en beffrifning öftrer länet, 
od; en pifioria öftrer bef) prefterffap, pwitfen beftämbt fpneö paftva ira? 
rit begagnab af Dbutan.

ûwiftberg: Sintecïningar ont Sopudiän, fammanffrif* 
na i febnare pälften af förra feftet, ffoia ftnnaö på Äongl. Sibtiotpe* 
fet i ©tocfpoim, och läva röra enbaji lånetd econowiffa förpåUgnbett 
ben tiben. ©tt par anbra panbffrifter i famma iväg, wen af winbre 
trårbe, ffoia äfirett ftnnaö på fantuta fiälle.

Striicfta ffrtfter.
Kleber ©laufen: SJorigeö Seffrirelfe, författab i flutet 

af löOOsfatet. 5:te ©apitiet panbtar om Sopudlän ocp lemnar, på 
några grartfibor, trigtiga upplpdningar om länets? aUmämta titlfiånb, 
ben tib bet famntanftrefö.

Sonad 3tameid: Sîorrtged Seffmelfe. lijobcnp. 1715. 
Sen uppräfnar fprforna od; par på 4 goartblab uppftattt några länet 
röranbe pijtoriffa faeta, pämtabc ur ©turtefon ocp anbra författare. 
Sen öftrerftöbar af be grpmmafte fel, od; ät wärfträrbig enbaft ber? 
före, att bejj uppgifter åro »erbotim afjfrifna af Cbman.

Sop. Dbtttan: Chorofrraphia Baliusiensis ettet SapUÖ?f'änd 
S3effrtfntng. ©todpotm 1746, 8:o, 377 fibb., en numera fättfpnt



ocl; af allmogen fåfont ett oraîel attfcbb bof. görfatiaren fjelf fattat 
ben "ett ftcrculeifft avbete", ort; fäger ftg antränbt 10 år bcrpå, ocb 
Itftoäl fått taga nätterna titt blelp *). fttiatertalierna bertitt äro trät 
famlabe uti famtttaren, men bet eaftabt äger arbetet förtjenfi t tvtfia 
affeenben, tfpnnerl;et btrabbeu beruft ttppjiättba Seriea Pnstorum angår, 

'jlebr ölalnt: 28eftgötl;a ocb Sopnélänffa Stefa, 
©tocfl;* 174Ö. görfattaren, en på fin tib fräjbab natnrfunntg, t;ar be« 
fantgjort en mäitgb naturbiftoriffa iafttagelfer på fuften ocb i ffärgårben. 
10 octafblab innehålla eu fort, altman bejfrifntng, fpnnerltgajl pä ins 
bpggarneö economt i förra ärpunbrabet. Siägra naturf;tftortf!a ocb 
cconomtjfa amnärfningar om länet finnaö oef uti Garl ». Stnné’b 
åSeftgöfba Stefa, ©tocfl;. 1747,

3 ob att @otf;cnturt: ftan giorbe på 1760otalet åfjfttttga goba 
famltngar till en Sobuölänff |>tjiorta, beraf l;att befanfgjorbe några i 
bet af bottom rebigerabe @ötf;cborgffa fWagajtnet.

3. g. Hellberg: Slfpanbltng om ftemntanen uti ®o« 
buts Sön ocp be @rnnb«3täntor, fottt af bettt bittitt# utgått 
ocp ännu utgöraö. Ubbctratta 1827 , 8:o, 60 fibb. ®ctfa Ulla, 
»nen gntnbliga arbete är af ftort tpärbe, fäfont ttpplpfanbe be came« 
rata förbåttanben, bem länet äger otitä tneb anbra lanbflap t rifet.

— — — görföf till §3,ef frtfntng öftrer örouftö 
ocb Sjörnö £>äraberö gögbert. @ötl;cb. 1824, 8;o, 85 fibb., 
af fatttma författare, görf. bet;anblar bärutt ttäjlan uteftutanbe bet 
economise ort; ftattjitjfa.

(£. ©. Srttntuö: Stntigoariff o cl; 2lrftteftoni.fi Sie« 
fa gertont ftallanb, Sobuélän, ©aplötanb, SBermlanb ocp 
SScfterg ö tl;tanb är 1838. Sunb 1839. görf., fjelf 53obuölämtttig, 
uppbåtter ftg ntpcfet to ib fin fofterbpgb, ocb 0ör t åtjfittiga bitböranbe 
ämnen intreftanta uppgifter ocb reflcriotter. gfynnerbet fpbelfätter ban 
fig meb bib forntemmngar.

b. Siberg: ®ol;itölänö älbfta ttatnn oet; bebpggare. 
îttnb 1838, ett ttttgbontöförföf i biöpittationöform,

litt anfigoarifft affeenbe förefomttter befnttom ät(ftttigt om So« 
buötän uti trpefta ffrifter ort; uppfatfer af Spam, ©föborg, Sru« 
ntttö, Aiiljegrett, Siberg, m. fl. ®c tetfningat be båba förft« 
narnnba mcbbelat, äro för bet méfia allbeleö origtiga.

Cctitbcf) ärtor.
ftnape: Delineatio Præfecliiræ Haluisiensis, 1734, åtföljer 

nägra c.retnpl. af febmanö Sal;. Seffr. ocp är ett curiofttm.
G. @. goröfelt: ölarta öftrer ©ötbeborgö« ocp So« 

pitölän, utgiftven af ©. @. hermelin 1806, är totfi tefe felfri, 
men bott ganfta tillförlitlig.



5Î. ©. SBerming: Jiarta öfmer ©ötbcborgö ©fargårb 
ocb nätliggaube irafter, 1815, omfattar Mrngen 0$ fçtoUgafte 
belen af Snlanb. Strptfta tt;artor öftrer UbbewaHa 0$ Äongelf ffola 
äftoen ftnnab.

©å jag T)'àï nämner bem, fnulfaö ffrifter jag nçttjat wife for« 
fattanbet af, bet arbete, btbarö anbra bel betta är, begagnar jag 
tillfället, att fitltännagtfma ben flora förbtnbelfe, bmantti jag flär till 
herrar Öfmerflelieutn. ocb Sîibbarcn ftfon Dïeuterfmârb, 
fjjrojlen ocb Sebant. af Äongl. SBettenjï. 2ltab. Gt. U. Sffiröm, Gton« 
tractöprofien <L 21, 5£ 1; u b c n ocb ■Sronobefallningömanen 3. g. f>ell« 
berg m. ft., för be upplåningar be behagat ntebbela mig.

2ltt i närtoaranbe bel något mifttag, färbeleö uti ttägott af be 
mänga förefommanbe ftfferuppgtfterna, hinna t infmpga ftg, är lätt 
begripligt, ©mot möjliga förebråelfer berför referoerar jag mig meb 
orbett i Sobfafnerö fång:

"@å gob är ingen,
Sitt felet ej följer —
Dcb ingen få båtig,
Sitt till intet ban buger".
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Jüatttt*.

'oBuôirttt, etter fufïfMcfatt émettait ©öttjactf oct) <§wi* 
itefunb, beläget mob fin ffärgårb cmcttau 57°, 40' otf) 59°, 7r 
norbltg brcbb, famt 28°, 41' oct) 29°, 55' ofïtig taugb frått 
^Çerro, granfar t toefïev titt Kattegatt, i föber till SSeftergött)* 
taub,i öfter titt famma taubffap oct) &>al)tôtanb, famt t uorr 
till 2tggerl)intë ftift t Corrige, $afîa tanbeté ïattgb från norr 
tili [ober utgör omfriitg 14 mit; fto'rfîa brcbbcit från SS. titt 
£>. 5 mit, famt boit minjîa (från Gattfattetoifcn titt S)at)t= 
gränfeu) -f mit. Canoté areatimiofjStt är bcräfiiabt titt 39|- 
qoabratmtl, etter ännu närmare titt 9167602 funntaub '}» 

23ot)mStän tigger för nära fjafmet, oet) äger en för rin# 
ga f)öjb öfroer bcf5 pta, för att funna få ttatttn af egeuttig 
bcrgöbpgb, eljimt bet cljc(l tpcfeé t alta affcenbeit äga caractereit 
beraf. SDet tifnar en fönberbntten flippa, tjmarê fpribba btoc? 
blifrott utan orbiting faffabe om tpoaranbra. SDS man ifrån 
en högre bergfpeté öfroerfer någon florre bet af beffantma/ 
fptteé bet Itfforn fönbertjaefabt. Ätippor äro (ïrb'bba voib flip* 
por, octj entettan beraö branta »naggar tränga ffg i atta rigfr 
niugar trånga, bugtanbe batar, ofta (ifnaitbe f)åtn?ägar,

1) Stiligt gorfellö ©otfenftatiftif öftrer Steerfge.
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fielt/ t en urtib (iffoin fé'nbcrfttten of fjafëmSgorna, befor jïg 
ntt en otafig mängb ubbar oef) ttâé, emeffoit f)Wtffaë ftitpanbc 
branter fmofo Ijafëmfar bjupt tnffcira t fanbet, oef) gifioa bets 
fomma ett 6efpnnerligt utfccttbe, néirmafî fifnattbe bet, font 
9îorngeê fîrânber äga. S'tuiti befa toifar oef) fâttgë ntcb 
fjcfa fujleu ïtgga tufentalë oor oef) ffär fringftröbba, fjtoiffaô 
l)ôjb öftoer toattenptan aftager, fit ïattgrc bc ofïogëiia jlg 
frnn fajîa ïaubef, oef) fgoüfa feban fortfâttaë mtber fyafëbrps 
net. ©mefïan benna ffârgSrb oef) âfof)uêfâitô fofto fanb rås 
ber ett omifsfännefigt fpffontpcfe, oef) «tait ttoiftoef f)ar bet 
febttare, för en mcingb of årtufen tiifbafa, l)oft aUbelcê 
famma «tfeenbe, font ffärgårben nu företer. S)eiuia fplitts 
ring toifar fanbet naftaix oftoerafft, men bttftottbfaffigafl bef5 
mcbferjla oef) «orra bel. ©nboft ben norbö|lra beten, font 
grèinfar till SSaf)fêfattb, fan, ont titan totlf, attfeê fåfont ett 
wnbantag härifrån. Sanbetë pta är ber mera fammanf)âtts 
ganbe, oef) framträber mera bcflämbt fSfom bergëbpgb.

•23oi)ttëfâtt äger t affmän()ct tcfe någon làttgffutfanbe 
jlranb, titan tonlieu brpter tvoert neb t ff ött ; berföre ftiinaê 
ef Ijcller toib fïrâubcrtta några fånga utgrunb, «tan fyafioct 
äger ttnber fjefftoa jlranbfiipportta på be fïejïa flälfeit många 
fatmiarë bjtip. giftoäl är att märfa, att öorneö oef) ttäfettö 
öftra jlräubcr äro bctpbligt lägre oef) mtnbrc fhtpattbe ätt 
bc toeftra. Satibct meb ftita fftppor fjöfer ftg t famma mån 
bet aflägSnar ftg från Ijafioet, äftoenfå Oftftoer befi fäge f)ögrc, 
ju längre bet brager ftg åt norr; få att befi uorböflra bef 
äger bett betpbftgajlc fjöjbett öftoer toattenptait. Stftoäf 6'fs 
voerftiger betttta föga 400 fot. Meb uitbatitag af bet titre af 
3nlonö, fåfom föbra befett af fänetö fafla fattb fallaé, figs 
gee bet öfrtga fanbet fägre ätt 300 fot öftoer haföptan, ätts 
fföttt fjöjbett af många bfanb be tippfliganbe fftpporita öftoers 
ftiger betta mått.

SDÎcb fäftabt affeenbe på oftoananförba förf)åffattbett, 
fatt ttppgöraé en naturlig tubelmitg af fanbet, om ett fåbatt 
oöbioättbigt erforbraö, uti: l:o öjeilbygöen effer be trafter, 
fom närma(i gräitfa tiif Corrige oef) norra SDa!)féIatib; 2:o 
Äuflfanbet, tmtefattanbe bet öfrtga af ä3oi)ttöfättö fafta fanb
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ftîltfa ntcb £tftugcu, famt 3:o SfargSr&eti. gânctê iubefc 
miigj twenne baïftcr, beu ITorra orfj Qôbta är boc? 
lifafa naturlig od) ännu lämpligare, famt Ôfwerenêftâmmer no* 
8a ineb be ganileé inbclntng af lanbet uti Wife» od) Clffpfjd.

STiUfolfe af fin jorbptaé befpnnerltga btlbtttng äger thC 
t)Uêïan att frammtfa beu rifajïe ntSngfalb af berâgcnljeter, 
utmärfta af eu florartab od) oronttltg naturffönljet. Utfäub# 
ffe refanbe *) rotlja t mänga trafter af meblerjïa od) «orra 
länet igcnfäutia mierna omfrtng Sujernerfjon i ©dgocij od) 
t ëfra Dfferrife, el)uru t rninbre fcala, g>e mefi romanttffa 
nejber traffaê t Ubbetoallaö föbra grannffap, t ©frebêrmfd 
So(3’, rBerfenbalë, SRâjînge od) £>ogbalë foefnar; fmnlfaë na* 
turffönfet är få mpcfet mera oioaultg, font beu på ettgång 
äger en nulb od) Icenbe caracter. Iftfigterna ber äro votfteiv 
ligen tcfe mbffrädfa, men ögat nto'teê öfroerallt af ben Ijenv 
Itpafîe omtoerltng af föremål, fpotlfa £n»ar för fig äro voär# 
btga en gmlcrantj’ë penfel; od) öftoer bet f)cla tjvoilar en un* 
berbar Ijuébrptniug, frodfeu är be ®of}uélänffa lanbffapö* 
partierna allbelcé egenbomltg. SJien af en rotlb od) fforartab 
natur ntmärfer (tg framför allt 23ullarené l)ärab, ber bemäf* 
ttga ff eilen, ffogarnc od) be bjupt (igganbe tnfjöarne förflptta 
åffåbarcuö inbillning tid be bpgber, ber DéftanS Ijarpa ljöb. 
@tt mera weft be()ag äga (Söt()aclfö omgifntugar. JDeremot 
äger lanbet ett öböligt utfeenbe i ben ptterfïa jîranbfanten od) 
i ffärgårbeit; od) ben refanbe, font tillrpggalägger flora lanbé# 
wägen igenom ©roarteborgé, Dnnlle 0cl) Sauuntö focfuar, 
Ihrer wtfierfigen tefe blifwa intagen af bejja nejberö utfeenbe.

•éaf>«et, font begränfar lanbet t tocfler od) till en 
bel i norr, btlbar många betpbliga rotfar od) bugter, (jroilfa 
mer od) mtubre bjupt tuffära i lanbet, od) f)är fallaö Sjoi- 
bar. $e (iörfla af befa äro: éaFefjotö, cnteilan Snlaub od) 
Sdoru, font genom fin fortfättnmg, ^alfe-- od) «affîetiefjor-- 
ben, ingår till Ubbcwalla; Gtigfjorbeti, emellan iSjörit odj

1) ©laufen bent emellan går ifrän UbbemaHa genom Äoljcfjoiben, få 
att Cane bärab tätnas till SHotra SSobuélän, od) Omit famt Stäf* 
ne bataber titt @5bca.

2) C. ». SBuct) m. ft.
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£>ro«fï; ‘Åoljefjotben, emclïan ppnämnba ö oef) Bofenäö; 
Ö5uUmaoen, forbont ©obmaren, mcb î)errïtga firäitber, im 
gSr emetfau 23o.fetiäö o eft ©tängenäö, oct) befar fig totb pit 
iure änba t troemie tninbre toifar, 5«rföfbitgten oef) Salts 
Eåltewifen; 23rofjor&en tnß'är t ©tångenäé; ‘Itbpfjorben, 
emeffan betta fjärab oef) ©otenäé; mt)tim'ugeit af befa båba 
toifar l)eter UTalmdfjovb; Sotefjorben mcb 23ottnafjorben, 
emelfatt ©ofettäö oef) fötotffe, är genom fina bliiibffär en fafa 
för fegfarett, fåfoin ben farftgape pafétoif t ©toerige; iDynes 
£ilen,t SBette t)ärab, oef) Stoinefunb, font bilöar 23ol)uölänö 
norra granö, ©tpnämnba tränga fyafötotf, utmärft af bett 
ovoanfigape naturffönffet, äger, t Itffjet mcb be fïefïa af be 
pafö toifar, fom intränga t SSofjuöfän, ett rigtntng från @.30S. 
till -Sl.O., men fröfer ftg febatt troert mot föber, odf> btfbar 
M Dbefjorb, fom meb en lättgb af 2 mtf utgör en naturlig 
.granö mot Corrige. 33îeb unbantag af ©otefjorb, äro alfa 
öepa toifar fmafa oct) tnträngba cmelfart f)öga fftpppränber, 
fftitnerligap totb beraö flat. Utom befa må oef anmärfaö: 
2Uföfjorb, omettait 2ff!tmö fjärab oef) $npitgett; €fftoefjors 
öen, emePan nänttiba ö od) Sttfanb, famt Saitötmofjotbett, 
fom tttffar t kattum, meb en rigtning motfftbop, falebeê mot* 
fatt beit, btotffett be öfrtga totfarne (taftoa. foaftoet bettättt* 
ncö föröfrtgt efter be öar etfer präuber, font bet omgtftoer 
oef) begräitfar; få fyaftoa tot ïéofferfjoobeu toib öartte af faut? 
ma namn; Rafften of jorben etter <5«fftenefunb totb Scutum; 
Wàberôfjorben, iTfalmô=, Ibcmngo-', <5jertev<3s, Xtîat* 
firanbo*, Sctlo* oct) ÎDattafjorb m. fï.

23of)Uöfätt äger ett port förråb af tnfjöar, ttfatt att 
liftoäl funna fratmotfa någon af beftjbanbe porfef. Se fïcfïa 
af bem äro befägua t ffettbugbett. Effeb få uitbantag äga be 
alfa caraeteren af bergfjöar, bfitpt ftgganbc omettait branta, 
l)öga ffipppränber, famt äga för bet tttepa pit utpräcfuing 
emcflau norr oef) föber. Se bettjbftgape äro be båba iöittfave^ 
fjoavne t 23utlarcuö f)ärab, l)iottfa matt origtigt betraftat fm 
fom ett enba ffö, på gruttb beraf, att be förenaö gettont ett 
brebt voattenbrag af ettbäp några (juitbra famttarö fängb. 
Stttfammattö äga be 3 tttifö fättgb, tuen en få obetpbffg brebb,



ntt be mcra lifna ett elf, griffet fdrfcclcg gäller om bat föbra 
af närnnba ffear, Ijvoilfcn är 2 mil (åtig, ttteit pS fitta flatten 
blott några bö$*ffott breb. ®e ligga i eit rät (tuen ttteb 2d 
befjorb, af l) voilfen be t ett urtib troligen utgjort ett fortfätf* 
ntttg. 3 bctina fjafövoit uttömma be fïg, od) utfalla fâlcbeê 
t en righting, motfatt lanbt[)ôjntngeué. iTebra Komfjon, 
på gräitfen emellan 53utlareitô od) ©örbpgbetté Ijärabcr odj 
©a[)(S(anb, är ()a(fattttau mil lång, oef) fatter genom Stnute* 
cif t föbra SSitttarefjött. Karn, omettait Siungc od) Sörbpg* 
bettö bäraber, meb ett (ättgb af 1 mil oef) brebb af J nul, 
bar fitt utlopp genom Doijtrumé S t ©Hilmaren. (Drfjôn, 
t Sttlattbé Siorpe fjärab på SSbafjIgränfctt, är bett ftb’rft« färff* 
toattcnêfamling t länet uäft 53ttttarcfjöarue, tttcb fyvoilfa bett 
täflar t naturfföutjet. Stora kattungen, i gnlanbé Sïorbrc 
fyärab, är ttttgefär Itfa^ftor tttcb Sänt. $lf ttttttbre betpben* 
Ijct äro 2?ovfjöame, däfvas od) tTîellans'Kornfjôn på 33 nl* 
laretté gratté, Stvömswatttiet, Raringen od) langen j 
SBette ()ärab, Sanbfjoarne t ©örbpgbcn fanit (Srinbobpfjöit 
pä Dronft, af fyvoilfa ben jtfhtäntnba är bett (törfta. ^örofrtgt 
ftntteé af fmSfjöar, etter font be l)är fattaé "Kam" od) "Watt* 
nen", en otalig tnättgb t fjcttbpgbett od) pS bett bergfträdd 
ning, font genomftrpfer Sttlanb.

£ttt 3Sot)Uéläné voattcubrag tjörcr titt en bet (Båtb>a= 
elf, l) teilten utgör tanbeté gratté mot 3Seftergött)lanb. feinta 
bclar ftg, ttoå mtl oftoatt fitt utlopp, t ttpcune armar, font 
omfatta ött fotjtngeit, od) af Ijvotlfa ben öfra, font fallctö 
PXovöveelf, utfaller t ©Iftocfjorbcn, od) bett nebra voib ©Ifé* 
borg uti jfttföfjorb. ®en föbra armen, Ijtotlfctt votb fitt nu 
lopp är 3000 alttar breb, är bett egentliga fegelteben, emebast 
Sttorbrcclf, getiottt några t älbre tiber voib 23ol)tté gjorba för* 
fänfningar, frtttg fytotlfa feberntera ffett uppgrunbntngar, är 
mtttbre tillgänglig, fallait bejj ränna föröfrtgt dr båbe bjupare 
od) brebare ätt bett föbra clfarntené. ©ötfjaelf, tpoilfcné fäitt* 
ning frätt 33enerit titt fjafvoet är 147 fot, btlbar ttttber fitt 
lopp utmeb 33ol)Uélätt ett fatt af 9 fots t)öjb votb Ström t 
Svjettumé foefen.

Sattbet är föröfrtgt gcitomffuret af en orätnelig tttängb



6

Sar orî) bäcfar; men få af befta icattciibrag aro få Éetpbtiga, 
att be förtjena omuämuaö titt en^aßmän tcfPrifm'ng. ®ct atu 
fcnttgafïc är til»! ft rum g.- citer (Drefrüselfrven, foin upprins 
im ltm mc^c Öbcffölbömoar, på $a()fêranb, genoux 
ffär ©örbpgbcuö ijärab, ber Ijan upptager ^ajumeån, ritts 
ner berefter genom fjön $änt, famt utfaller, febait t)an föres 
nat jTg meb ett aiutat watteubrag, munFebateån '), t ©nß* 
tnarfjorben lotb ©aftfäßau. UböevoaUaån, forbom faßab 
23efnni-å, fommer ur Drfjön t fbjerfmné forfeit, famt f)ar 
ttKopp äfttten nr några fmåfjöar t 3?orr ÿîprb forfeit. ©ett 
fatter x (jafmet totb Ubbcntaila. "iitpimcelf, fommanbe fråit 
33ogfjön på S)a[)féianb, rinner genom £'orn* od) 33ttl(arefjö* 
ante åt Sbcfforbcn; beg utlopp fattag XVprl-eetfruen, \xtets 
tetanbsån fommer ur några moftar od) fmåfjciar på gräufeit 
emettan ©fee od) ©miingcbalö forfuar, rinner genom ïSctte 
prab tOt ©tvömöivatfuct, font toib ©trömffab ftfir t förening 
ntcb pfroet. ballot- förefomma t 83ol)uölän i ett jemföreffes 
rotö ringa antal, famt föra Itfct, cljurtt gebt matten. Kuber 
torra fomrar tnåffc man på fomtiga ftäitcn fyämfa brirfömatts 
uct \ miiö roäg od) berttföfroer. ©enom (mtmiögräfningar 
fan man l)är (}ögfl fällan få något for mcurtiffor tjentigt 
brirféwatten, emeban bet waldigen är levManbabt od) falfafs 
tigt. OTineraKaltoc ävo icfe fäKfpta ntt 9'orra trafterua, 
fåfom raib tlbbcmatta od) ©tvömffab, i ©fee od) Sannm, på 
S3 <mt ö o. ft. ft., o et) funnoê troligen t ropcfcut)ef, cm be cf* 
tcrfô'fteè. ®e man fanner, imtefySßa eu ftor procent jcritorib, 
fmafioctbunbet mate, fotfprabt natron od) forbfaft.

6m otalig mpcfeufjet 6'ar, p'fmar od) ffär omgifmev 
ben SofyiiêlânfTa fttficu od) ttppfplkt- bef? Ijafêmifar. $£>e 
ftoïfïa af befja öar äro: (Drouft, forbom Cn-bofî, [jmitfcn 
f)ar 3 qoabratmitö arcal; Cjôni, forbom Itfjiörn, af 1 q»as 
bratmitô fîortef, od) ^tftngen, f. ^tejtng, (prüfen bifbaé af 
©ötljactfg baba armar od) fjaftvet, famt ttmepflcr 1 £ q»as 
bratmit, beraf omfring fyra femtebetar fiilt)öra S3öpéfätt. 
gtiiiiiävfninggnmrba äro oef i föbra ffärgSrbcit öarnc <Sônô,

1) SOîunfebaiêàn fïa« l;afir>a fin fätta tjut nära ÖufUaetfroenG, men 
förena» fig mcb fi|inämnba für (t efter flera »ils tapp,
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(DÆevè cd) 23jivfô, t bc äfbjla Ijäfbcrna fallabe fEcEeroat» 
ne, % oo, Etofmero, ITïjôvn, SLyvà, ^evmcrnp, SFafto» 
lant> oc() 5 la to ni. fl., famt t norr a ffävgåvbcn : ITïalmô, 
ijantborgô, (Dttcvo, llo&ô, 'Eàrno, 'Eoflee nt. fl. Web un» 
bantag «f ©faftoîanb, Ijmilfcn ö ligger mib Orouflô uorbmeflra 
fîraitb, äger Itfmål ingen af befsa öar -jtbelé qöabratmilé mtbb.

Utan att fiafma gcnotnrejl någon bel af ben ffärgårb, 
fem btlfear en naturlig ffpbbêmur fer 53ol)uélätté tuft, tan 
man [madigen göra fig ett fannt begrepp om utfeenbet af 
benna nnirfmärfbtga öfamling. Seglaren, fem, fommanbe t» 
från öppna Ijafmet, ttalfaé benna fttfl, fer på afflåtib enbafl 
en grå öbölig bcrgmafSa. Sîalfaê l)an närmare, fer fjan ben» 
na upptöfa ftg uti tufentajé frtngfîrôbba, jlörre oefj ntinbre 
flipper, fem, mcb en ()öjb af ett till tmåfjunbra fet, upp» 
(liga ur fjafmet mcb (lupaube waggar. Slnblicfen beraf ar 
mifjerligen öbélig od) affträefanbe, men beef (lorartab, od) 
«täfle alltib mäcfa ett mäftigt ed) bögttbligt intrpcf på bmar» 
je finne, fem i ftg fjelft icfe är fmåaftigt. Dftajl inffrättfcö 
fpnfretfen på alla fiber af befsa flipper, få att man mere fre» 
(tab att tro ftg mara på en obetpbltg bergfjö,t (lället for på 
Ijafroet. 5)3å mejlra ftborna fafna ffäreit all »cgctatiott, od) 
äro glattfltpabe af be tjafémågor, fem unber firtufen meb otre» 
ligt rafert brutit ftg mot befamma. 5på be öflra åter, ber be 
åro mera fluttanbe, träffar ögat mantigtmiö en, eljurtt fpar» 
fam, grönffa, od) (lunborn om l)öjtarne Ipfa be på betfa f)åll 
purpurröba af en mi$ märt (Statice Armeria Maritima), 
fem t bergfprtugorna äger ett älffabt tillljåll. 33efitgcr matt 
be jlörre ffären, träffas» ofta en emellan flpftcrtia unbangömb 
»egetattott. ©fårbanbet ligger titt 2 mil ifrån fuften, uteit 
utanför betfamma fortfättaé fltpparna gattffa långt unber 
Ijaföptau. märfmärbigajle belar af ©färgårbeu aro Ko» 
flerfïareu od) Wäbcroarne, utanför norra fuften, od) pa# 
tec-'tTo(lerfïàren mib föbra.

Ülubïicfeu af ffärgårbett unber en mcflanflorm är rpé» 
ligt ffott. ®cu är bå ett enba ofantlig bräitniitg. Sattgé 
ffärbanbet refer (Ig ett mur af (tum, od) bå be milba må» 
gortta bryta mot ftipporna, (lunga bc tornljöga, frabgaubc
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mttmptïavei ïuften, fjmtffa mcb ett fô'rftrctcfrtgt bàit uebftör* 
ta, för att tanta rum för aubra. Utan Ijopp cm rabbiting, 
ftmtct bu ben fegiare, font ï}ft tnbrtfiwer, fin graf, ocfj bà 
fîiHineit lagt fig, trittua uäftait ciîïftb wraffytïba fträiibcr ont 
fâbaita timabe otpcfor *).

§if be många tngåcube Ijaföirifariie btibaê pä fuffcit 
cn mäitgb tjaïfô'ar odf) ubbar. £>eta Sttiaub, citer febra 330* 
buötänö fajîa tanb, är på fätt od) irtë eu fior fyatfö, afmcufå 
SîâjTnge pafîorat, font utgör tänetö uorbtigafîc bcL Mm bc 
marftigafîc ävo ©oteitas, ©tångenåö od) 23ot'enàs, fymiU 
fa, bcïâgna utmeb fpoaranbra på mebtcr(îa fufieit, mcb tmà 
a tre mité läitgb, men mcb föga brebb, utffjuta i tjafmct. 
SrSn ©tångcuäé ttffïfcfer en mité tång ubbe, 3cmnåfet; t 
SSiaiumt, iLamimsnafet od) ^aftémSfet, famt t âSctte [)b 
rab, «âogbalsnàs.

33of)itöIanffa bcrgôryggantcô ntfîrâcfimtg är betê eiltet 
Ian nurboft od) fpbnieft, betë emettan uorr oc!) föber. ©atom 
föbra täneté fafta tanb fîrpfcr mot norbojî en breb bergßrygg, 
beu man fan anfe börjab på -pt|Tugctt, od) b mitten ingår åt 
$>af)têtanb, ber f)an genom Kroppe-- od) Âiiipafjcüe» fort* 
feitter ftu gång åt öcöteu, S norra tauet gå på ömfe jTbov 
om 'huttarefjöarite twå mäfttga fjettryggar från föber titt norr, 
meb någon bragning åt norbmeft. £>en VDeftra begynner 
nub Jtbpfjorbeuö inre änba på ©tåitgcitäö oef) Sotenöö, famt 
fortjättcö änba titt ©miitefunb, ber ben faminanfiöter mcb eit 
minbre bergfMdjttng, font fommer från ^ogbaténäfet. SDett 
dtfi'va, font är (torre oet) minbre afffttrcu af batgåugar än 
ben srejtra, fattaö toanftgeit Hpmiefjett efter cn bet beraf, 
©en tjar fin början to efter om fjöit Öbänt i Xmtge f)ärab odj 
går öfter utmeb äMarefjönrue od) Sbefjorbcu, inåt Corrige 
famt ar på fina (tälten öftrer 1| mit breb. 8tnfen(iga bergig 
ryggar, gåenbe mot uorr etter uorboft, ftniiaö på gräufeu 
mot S>at)(ötaub, emeffau wejtra fjettet od) fuften, på bc ftörre 
Ijatföarue od) uorbtoefl på Dr ou fr.

f”5 ^"a«/ SSarftranb oefe e&ånö) loarna für (ïaraàr» 
bfti. @n bOlif på Äojieröarne etter SffiäfcctBavne »ore bocf af fügf}a niS= 
ben» §)ppertiga famnar finnaö mänaen(läbcé på fuften af i prgårben.
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o 4E»5fl(ïa stuften i 93of)ttélän är 2Sj5tneptfett på Zåf* 
iveictefjelict, t öläflnge foefen rotb ^bcfjorbeit. ®cit fpitcö 
n>ara omfring 600 fot bögre än Optait. Wàxa få boga äro 
orf iDragenPullen Wib ©minefunb od) «jbebvatta, på gräns 
fat ancllan ©fee od) iRafioerRabë focfnar, alla t toeRra fjells 
ryggat, ©rptfuibberöbfjetlet od) (Ellet’utten t Ä'puncfjett, 
éunbfïtmiet'uUen t ©örbpgbat på ®af)lélanbé gräné, 
fîeftîUctt to ib fj ött Äärné föbra änba. ®cniäft fontma <Dn* 
nelfymtanie t Döille, Hejbeberge» od) ©mörfuUen t gatte 
()aoab, Wettebergen på DrouR, 2M«Fullett, en fltppö t fia« 
fcftorb, 2tfePiättrtii på Sntanb od) Walberget på Sjörtt m 
J*' t)Wl[fa C1,ba^ n,eb pnfeatbe till 23of)uélänö öfrtga bevg 
fmma fallaö l)öga. 3 anfeenbe titt fTna oftaft robräta wägs 
gnr od) Rn frtngffäriug af bjttpa balgångar, fpttaé 53ol)ités 
lanö berg toara totba ljögre, än be toerfligat äro.

33of)uölänö berg [)öra utan mtbantag titt urformattos 
ttat od) beftå aömämteftgeu af gram'tartab guciê. 3*1 eu gras 
m't t fa (ta berg fötefommer atbaft t STammiê forfeit, ber bat 
tntager mjîrâcfa af | mit; eljcR ftttttaë fmärre granitmafjor 
pa flera Rattat inbäbbabc t gttcifcii. Sîeit gneiö förefommer 
imnbre allmant, boef bcRå bergen pä föbra ftbatt ont Sors 
floante beraf, bå på bat norra ftbatt ben gramtartabe gnets 
fat är råbanbe. 33ergat pä Drottjï od) flcrfîabeS t föbra 
frärgårben, famt ntåitga af Efipporna på ^afefjorbcné oRra 
dranb, bcRå af glimmerfdRffer. Spelen fåbait ftnneö oel t 
©orbpgbeu. Srämmanbe inlagringar träffaö RerRäbeö, fås 
f°m STnlgfi-cn t öRra 23ullaren, på Xjörtt o. fï. R. Oöarti, 
toatiltgeit ganffa Ipoit, ftmtcö t rtfa gångar etter töö i Rora 

mn amoänbcö albrtg; lifafå gältfpat, RtoilEcu färbes 
les ar pntntg omfrtug Öbottgclf, ber berget Köbafon l)uftoitbs 
faHtgaR beRår beraf. Sättfpat, glimmer, tälgRcn oefj urlcrs 
fuffer fer matt på ffären od) Rranbfltpporna ntbrebba öftocr 
btttaranbralt tunna, wågformiga, oltffärgabe lager, (poaraf 
oa-gat fe ut, font be t»oro åbrabe mcb en peufcl. SKatt bes 
l)bfmcr enbaR fe bentta egenhet, för att öfmertpga Rg, att 
fceRa tager toib Rtt bailing rnarit mjiifa, od) bliftoit af någon 
påftjutanbe tpitgb IjoppreRabe till beutta form. ?lf öftocrgåugös



— 10 —

formationen förefemmer metferligen t tauet ettbaR lofa flpefen 
od) fpvteffrjUnaber, om man uubautager några flatten t norra 
ffärgårben, tjmarcfl <Si)cntt ffatî ftitnaé ittbrebb öfmer gneifett. 
©cbigeu frtta, mcb tnbabbabe flintRpcfen, font icfe fallait fö* 
ra petrifïcerabe (Srfjintter, ftmieé, et)ura fparfamt, utfpribb 
långö ftiRen, fårbelcö ben föbra. ©tpcfcu af ïaïffîen träffaé 
oel på bergöljöjberna. åtfTilliga ftfelbtlbmngar förefomnta t)är 
od) ber t bergfprtngorita, fåfom granater t mängb utt Iflöf* 
mebalö foefett på Sjörn, afmenfom i Spfe od) 33ro focfnar 
på ©tångenäö, på tjroilfct febnare flatte be äro fpråcfliga. 
ÖoartéfrpRaRer, l;mita od) Ijuöröba, ftmtaé t 23ttöarcn oef) 
Sanum, på ©tåugeuäS od) SDrouR, fanit på l)otmar t ©ttfjor* 
bett m. fl. OTalmgångar, föraube fern, åfroeit, fåfom man 
förmobat, toppar od) ftlfmcr, förefomnta mäl l)är od) ber, 
men äro ej fa rita, att något bearbetanbe af bent fan font* 
ma i fråga.

SDe öfiocr näftan Ijcta bet öfrtga ©merige frtngfprtb* 
ba töfa ftcnblocf, eller f. f. ©efcfjtebcn, förefomnta fiögR fäl* 
(att i -23ol)uölätt, utom på fjellctt, ber be Itfmcit ofta äro af 
en ofantlig florlcf, od) fhrnbom bcftitnaö fymtlanbc på några 
obetpbliga fitpportcr. ®et l)ör till fällfpntljcterna att träffa 
äfmcit nutibre löfa ftenav i bafarue. 5)ercmct äro mtfla traf* 
ter af Rranbcit, famt på fjeKett od) bergél)öjberna allbcteö 
öfmevtäcfta af rnïïReuar. ®c af bem, font ligga mtb Ijafé* 
Fanten, Ijafma utan troifmcl l)aft annan ttßRomR, ätt be man 
flutter på bergen.

Uti be ä3of)uölänffa bergen förefomnta, till ett antat 
af flera titfcit, bet flagé märfmärfctga ruitba f)åtor, t)voitfa 
äro befanta uuber namn af jättegrytor. 3tf aftning för 
bet fttuba förnuftet böra mt (joppaö, att ingen numera, få* 
font några fornforffarc t flutet af förra fettet, miß l)äßa beRa 
naturbtlbutngar för meuniffomerf; mett fättet, Ijioarpå bebltf* 
mit banabe, torbe ättnu länge, om tefe afltib, blifma ett @* 
rtöäpple emeßatt ©eologerue. SSäl tpcfeé man tut t)afma öf* 
mercnêfommit om, att be btifmit utfmarfmabe af Renar, font 
btifmit fatta t rörelfe af mattnet, bett tib betta Rob öfmer be 
berg, t l)milfa bcRa t)ålor nu fpnaé; mett matt bcljöfwcr ett*
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fca|ï jcmfo'm 20 a 30 jättegrytor meb fjmaranbra, för att 
ftmia oruii[igt)eten af bett« påjfåenbe. ©SI fan en af (front* 
men frmgmrtben fien åfiabfomma en nrMffnfna ntt en fit»-

botta ett tjftï t fjarba berget af fiera 15 a 20 fot orf, berut* 
of mer, ffmilfet bfup = många jättegrytor Ijnffa, nnber bet be 
aro ra fot 6reba? Sltmtnffone ffuffe mät (fetten, innan ben 
bann utfmarfma ett fåbant l,dl,nötaé något, ocf> ttfffölje ber*

fma(arc Wib bmm' än lIt> mynningen, 
f)io fa’t bocf fjogfl faffatt ar förf)Sf(anbet. 3cfe better är bet 
trottgt att en (fen fnnbe på bjupet af en få Trång ffMa fättaö 
t mafbfam weife af en (from, fom framftröf öfmer l,aian«

lo a 20 ^ot (,6ßt '1eilcl,j fy f)nru ftarf än 
yafêjîrommeit more, ffuffe i affa fatt mattenmafan neruti fiä, 
an mara attt for ringa, för att funna fätta en (förre (fen i 

om opp. »efutom ftnnaö fiunbrataB jättegrytor på fåbana 
) alten, ber afbrig någon (front fjar fitnnat mara måtbfam, 
afmen om jjafmet gått ber fram. Sfntagom bet ftfmäf, an* 
agom oeffå att ben fmarfmanbe (fetten icfe unbergått någon

t-att ftttneö fnappt utt en af femtio jättegrytor, o rf) bet är t 
fabant fatt fannofift,att fjan bftfommit feban liålatt mav ba* 
nab, ifynncrtjct font jag ofta funnit fanttga (fettar rigga nu* 
ber rutt (Tenante, etter bem man förmobat f)afma å(Tabfommit 
urgropntngcn. Mm påffået,bet om befja [,åloré fmåutttgom 
ftcenbe urfmarfntng maffe l,eft o rf, ffåttet författa, bå matt fer

plfbrautrtl,paube ^fattningar, beringen (fen 
fm ,a, få faffe, afmen ont bett meb marfaml,et bitfabeé, men 
?!urfroatfmitgctt i berget begynner flera atttar ofmatt 
bafattö egentliga ntyttntng. ©åbaua ffalfma ttrfmarf,ungar af 
10 afttaré fojb, oef, l,mtlfa icfe fluta (Tg t orbcntl qa båfor 
men aro 6or,att titt fåbana, orf, lift,a inhuggna .,irf,er, fttt* 
mr inan ffera utt ett berg, fom, nära gårbett ©unbS&ult i
«fÄ f°f Î/ <^ar «* < ^uttarefjött. OftanäLa 
åttgt meberfaggeé a.tmt lättare af några anomalier ibla.tb S3o* 
buölané jättegrytor. §pa $jörn i ^reffegårbené ntmarf neb*

! atl 1 ett ^Cl'g, men lutbar ucbtitt en mtttfel, orf,
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utgår nära fjorijontclt ur bergwäggen. $8 ©ältcbo, t famma 
f)ärab,ltgga tmå {)S(ov l)clt nära fytoaraubra, cn jlörre 
oc!) en mtnbre, od) cnbafî rotb mynntugarne äro bc fftlba af 
ett fm a (t fteufjmalf, men tcfe nebttll. 5|)å ©otenäé totb ÎScgga 
är ocf cn ftor jättegryta, fjwartfll ena ftbcm attbcIeS felad, 
uubaufagaubcö att ett fmalt ftcubaub oftoauttlf omgtftcer myn» 
jungen. £3 ib Sofjcne fyrfa får matt befutom fe en jättegryta 
af oral form. ©roårltgcn lär någon förmåö att tro, att bcfja 
blifmit banabc af en fmåniugom ffeenbe ftoarfutug, t tl)y 
fall ffutle Ijålorna oioillforligcn allttb mara rttnba ocf) gå lobrät 
ueb, oc!) framfor allt måftc be bå tyafioa (jcla toäggar, eine« 
ban t motfatt fall bcu ftoarftoanbe ftenen ofelbart ffutle, bå 
l)ål bli fan t nött yn toäggen, brifioitd ut eller faftuat. ©au* 
noltfarc fyited bet beremot, att jättegrytorna fyafvoa bltfmit, 
uuber cn målöfani naturrevolution, må!)änba timan jorbenö 
yta mar fullfomltgcu ftclitab, ögonbltcfligen ttllffayabe, 
möjligtund genom någon fioarfntug. SMärfwärbtgt är, att 
man uti näftaii fjroav ocf) cn af bem ftnner Itffout ffntfgäu* 
gor t berad toäggar, äfrocufotn att be talrift förefomma yå 
be ljögffa fjelleit, få ocf unber watteuytan. titt många af 
bem ftitnad fpringåbror mcb fällmattcn. fpå ftua ftälleit bes 
gagnad be af allmogen till offcrfällor, oel) meb berad roattett 
tror man fig funna bota fjufbomar. £>e fgllad ()är 33erg* 
fittlar, ocf) begagnad ftuubom att t bem barfa läbcr.

Utt ett få ftarft couycrabt laubffay, fom a3of)uölän, 
bör tcfe föfad någon flätt af betybenljet. S)e fom funna få 
betta namn äro tcfe annat än bcrgd!)öjbernaö utylaftabc ytor. 
ftcu utmärftaftc af bem är t fjnlanbd Sräfne l)ä*
rab, eljuru ingalunga ben (Torfta. Stf balarne,fom meb få un* 
bantag äro trånga ocf) frofiga, utmärfer ffg ingen genom jför* 
re befybcut)ct. S)e föritämfta äro fCanumc^fTätten t Xanum, 
©olbergasflatteit i jjulanbd Sîorbre l)ärab, (D.rtllbalen, fom 
gcuomffär |?iftugen, fam t ©orbygbsbaleii. SKärfltg är ben 
balgåug, i fytotlfen 53ul(arcfjöarue utfträcfa fig. Slfbimteit 
af en l)öjb enbaft totb ©marteborg, går bcu fram till ftby* 
od) ©ullmarfjorbarne.

,färr oel) mofiar ftuttad i tuäugb, men af föga ttnbb,
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uti fjcttl'Dgfecn, wanïigett fcewunta titcb en gîcô taHffog, 
(amt t attmäiit)ct fafttaiibe afïopp, fjnnffet gor bcm otjentiga 
tilt obltttg. fitfHaubct fttutaê na ft an inga färrmarfcr. 
S>uruwfoa bctpbfigare Corfmofjav *) gifmaê i fjeU&pgben, 
Ijmitfct är att förmoba, fanner man cj meb nußlfet, cmebait 
nSgot betjof af bcraö anmänbanbe tcfe ber föranfebt bcrad 
upptäcfaube. ffSå fufflanbet åter cd) på o’arne förefomma be 
tahuft, ef)tmt ej titt fpttnerltg (brief; ocf) beffagftgen bafroa 
be fïefîa af bem reban blifwit få anïttabc, att bcraö fullfom* 
ïiga uttô'mmanbe på tjenlig bränntorf fnart nog inträffar, (5 
framt ej ben på forcgifna obferbationer grunbabe fo'nuobatt 
är werfltg, att, feban bet ôfra torfïagert blifmit borttaget, bet 
unberltgganbe fmåntngom, af en outrebb fraft, «ppffjnter ft(l 
bct bortfagnaê fyejb. @mS torfïager förefomma cifroett, far# 
beleê på barne, bitbabe ntt Ijåfigfetcr på bcrgöljojbcrna, 
bmarefî utan ttoifmel forbom want wattenfamlingar. Sforff 
mokante l)är föra en mpcfcnijet trab, fjnfflfa bclö äro temrne* 
ligen bibehållna, belé få upplöffa, att be utgöra enftnfmutö* 
mafa, font fan fnåbaö ti« en beg. fålunba förefomma«*

1) Shorten om torfmoBarnes tfaVomft genom en måtbfam nattfrno»« 
tution ratnar fäEerligen fcfe numera mänga onbängare, ®et fçncê 
uppenbart, att be marit infjöar od) mattengötar, fom blifmit fgen= 
tsallabe af mo|jarfer, farbeteS Sphagnum, tjmitfa unber ett (länbigt 

- fortmäpanbe förmultnat otfl genomträngts af fatfaftigt matten. ®et= 
f8re föteEomma i torfmo&ar pä Sjörn o, fl. fl. fjögräg, gtäEen 
(Eciuisetum) c$ ett flag« infjöfnädor (Helix), famt lifatebeS 
utt cc& unber torflagern rebjïap af flen, ben ot% Eoppar, fär= 
betes ptlfpetfar, bmilfa blifmit bitfljutna, frotfgen efter fjöfoget, ben 
Hb ber mar öppet matten. Uti en möge i SBoftna foefen af Guide 
barab fanns fötlibet är, utt ett torflager, en piftotpipa cefl nätra 
»anfla fttfmermpnt frän Srebrif 2ibres t(b. Seras Le i mefian 
tmabe tpbtigt, att be ide biifmit ber gömba, utan at? t'rfl 
biibat flg ofmer bem feban ben tib, bå be ber tappabes. utUn 
moße i ©ttmeffjon t £atknb fer man tpbtfgen bunt np torf bilbar 
flg i gamta grafmar. ©mot påflåenbet, att forfmogar ide aro an=
ü!.LanMfmAnin80m fârjïnaatten, flriber fngatunba ben
omflanbfgbet, att man, unber torflagern cd) uti beramma finner
*“Ufa“n® .trab- ®abana fl«na@ på botfen f bmarje flogSfjö, frän 
buf^ •* ^C^l,bec be logrtaf/ utbrifmit o$ fluttigen fjuntit, feban be 
wfmtt mattenbruetna.
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bc trabfïng äro t'mttt [anbet mef furu; men t närfoten of 
fafmet manltgaf björf, cf ocï> aï, famt färbeleö fafkl, oef 
på några alttarê bjup träffaö näfait öfmerallt en mpefenfet 
notter. 3u mera trä ftntteë jblanb torfmen, ju mera mär* 
beraë l)an fåfom bränsle. $)3å be flefta fällen är torfmen fä 
föga fammanfänganbe, att ben ej tan ffäraö, utan måfte äl* 
taé oef fttåbaö ttllfammanS. SageritS mäftigfet äro fögf o* 
lifa, från tmä titt många fots bjup; öfmer 3 alttaré bjup 
funna ntofjarne ej bearbetas, emcbait bottnen bå merättbclS 
uppföteS af matten, fmilfet ofta ffer på tntnbre bjup.

Sitt [guet t älbffa tiber martt änba titt franbläggct 
öfmermuret af grofma (fogav, mittna be lemntngar af träb/ 
font ärligen upptagas ur torfmprorna. Man [)ar äfmett ft* 
fertfa mtttneSbörb berom. foafott SlbalfenSfofreS falb, 
©uttorm af ©ittbre, gmäber om SBtfené f errltga efffogar, oef 
flera af fagorna ’) beffrtfma fbtfingen, SnlanbS fränber o ef 
be föbra ffärett fåfom ffogbemurtta. Men bå meb (Sfrtfen* 
bomcuS tnföraube mifingaltfmet fmåntngom aftog, oef folfet 
ttöbgabeS lägga jTg mera mtnn om åferbrttf, förmtnfabeS 
ffogarne efterfanb; få att man tefe far ffät att antaga, bet 
befamma mib SDtgerböbenS utbrott, t meblet af 14 feilet, 
martt fort betpbligare än nu. Deft bå be efter betttta foil* 
öbaube farfot fått tillfälle att åter uppmära, ffola, enligt en 
bibefållctt trabttion, ©fettar oef aubra främntanbe nationer, 
font brefmo ftllftjTe ttnber befa Infer, gjort allt, för att åter 
utöba betu. Ctfmäl funnoé ätttttt t början af 1600:talet far* 
ftäbeS ppperliga ffogar, äfmett af ef oef bof 3), men af bem 
återfå nu få lemningar. ®en numaranbe ffogSbpgbett (une* 
fattar ej mera än en bel af SBctte oef Xaiutmé färaber, 
ffluUareu oef ©örbpgben, famt bet inre af Snlanb, S>et öf* 
rtga fafa lanbet, tillifa ntcb en bel af ©rouf, far mtferltgeit 
äfmett någon fog, men fuappt till fuSbcfof, oef §>tftngeu, 
färgårbeu famt bett ptterfa fufcit äro, meb fögf få un* 
batttag, attbelcS ttafna. ©fogante befå af ©ran oef 5ur»,

1) Qnoae Obfce ©rcarfbæta, @. Sanbnama oef några af ©turle* 
font! Sagor.

2) tpebsr Staufen Slorgeê tBefïnoetfe, Sap, V.



äfroenfom af 23jôft' od) 3«. ©ffîogar ftmtaê fccbabc cnbaft 
lui b bcrvcfâteu. 3lf mtnbre allmänna träbflag forcfommer î3of 
talrift feber pä Sntaiib. Sen t)av forbom beffuggat 33ofcnaé, 
åt f)Wtlfet ben gtfwit fftt namn, men är nu berfîabcô naftan for* 
fwunnen; b c remot finner man ben ännu wilbt wäranbe på 
fciouto t ©ullntarfjorben, mibev 58°, 23', Ifmtifcn ö fåtcbeé 
ar SSoftrâbetê norbltgaffe wärtflällc i ©oerigc, tjwarcft ben 
amiarê npppr wtb 57 lafitnbégraben *). ^}å benna ö ftn* 
tteb ocf 2tfï, af Ijmilfet träbflag, tillfantmanê mcb £inb, en 
anfcnlig mpcfenfjet wäret. p& foerrenäfet wib StSngenaë.

iS?“ 3?“^ fE”80 23o!,uötöuö ^3« «liber fïïlft>- 
tret itU8, t aitfeeube till ben enorma mpcfcnljet bpgg*
ttabêtutrfc, font åtgicf till ftärgårbéwcrfen, orf> bräuéle till 
tranfoterierna. gnont ett Svpnbra, om fantrna ï)uêl)aÔ^ 
nmgêpnuciper, fout be nämaranbe, fortfara att följab, äro 
iaueté ffogétiHgångar allbeleé uttömba; tt> raferiet att bba 
ffog öfwergår pr all foreftällmng.

Jfåbanbe jorbmån på fuftlanbet edj be flörre oarne är 
lera od) lermpHa, utmärft bbrbig ocl) lättbrufab. Slfmett i 
fjcllbpgbcn är lerjorben ben allmäuuafte, men antager ber 
caracter af ftwttiera eller f. f. bjbvflera, biffen är minbrc 
frultbar. ©anbjorb är rabanbe på Sulattbé gräfne ffärab 
orf) öfvoerpfmubtaget på bet titre af Sitlanb, famt omwerlar 
meb lera od) mojorb bfwerallt på bergéljbjbertta, ©förgår* 
ben od) be pmman, font ligga ptterfï wib pfêfîrattbcn, pf* 
wa fattb, b «Ulfen, nppblanbab meb forrnttiiabe liafêalfter, 
ïfît "u:r^tbcfö nnberbäbbab af ett mergellager, är utomorbent*
lott hUf^V rlå att bC bcr bcit ftnneé, icfe bfmcrbrtf*
r lWlb brifbänfar, Sen fmagafte jorbmåneu 

oopölan traffab t ffellbpgben, od) ben börbtgaffc på ?jbrn
‘t“ W “f °'»W/ »" «™S*> ml, orstm, M fa 
babb af ffalmergel, font dr utbrebb bfwer blålera. ätfingenö
bm pfta ’0lbm5n' mcw fW/ är näfi bcfa caré

«• t'anb'i‘fai' «f belpbenpt ftnnaö, men wäl anfen#
—«njuoar på Snlanb famt t uorbltgafle befett af länet,

•o Stoidäe jjall HEivSl finnoé S3oE i Sauvofg, unter 69 (aiituts^r.



,g)cn faut) [)äv ftttneö, ät allmänt grå oel) filt, oel) faubct lU 
ber en fännbar brtfi pä grnö, limarföre bef3 toägar, ntcb fä 
nnbantag, äro t bebröfligt ffief, Sfpgfaub befit)ärat tefe, e# 
ntebait fjafroet närmajl fträubcrita bar bpbotten, oet> föröfrigt, 
ber faitb ftmteö, fjinbrar ftraubenö beffaffenl)et benfamma att 
nppfaftaö oel) fammaitföraö t brjfroor. Stfroäl ftniteé flpg* 
fanb t SS.ette Ijärab, famt pä några öar berutanför. Sera, 
tjenltg till tegelbränning, träffaö pä ganffa inånga ftällen, 
oel) är en ftor förmän för orten,

Sill S3ot)Uölänö ftörfta o cl) egenbomltgafte märftoär# 
bigl)etcr t naturfjiftorifft l)änfeenbe l)öra oftribigt be f. f. Qt'al# 
bergen eller befla mångenftäbeb i länet förefommanbe, i en 
urtlb af l) af na c t fammanförba, ofantliga famlingar af foêjïïa 
fuäefor. $)effa ffalberg, fom bögft fällan päträffaö i bet öfrtga 
©rcertge, men l)är äro allmänna, fallaö af allmogen "&VåU 
fanbs#banl?at'/, bä fnäefonta äro blanbabe ntcb fanb, oelj 
"QiiüevefbanVüv", bå be, fåfom mera fällan är fallet, ligga 
ttllfammanö nteb lera. SorbmSnen t Dronfté o cl) Sjörné ba* 
lar Ijiotlar till en fïcr bel på ett fåbant ntbrebt ffälleröfagcr, 
od) mångenffäbeé på befia öar ftnnaö bigra fullar af ffälfanb 
fammamorälta, färbeleö ttnber bergsbranter. ®e iföga -Ka# 
pcllbacfarne nnb Ubbcwalla beflä oftoanpå af bplifa fnäcffam* 
lingar, Ijioilfa oef öfter om näntnbe flab, wtb ôîurôb oef) ©am« 
neröb, äro bopförba t ganffa mäfttga lager. öfapcllbacfarncö 
fnäcfbäbbar, Ijmilfa blifroit mefî obferoerabe oef) unberföfta, 
ligga 189 ^ariferfot, eller omfring 207 ©menffa fot *), öf* 
voer Ijaföbrpuct1 2). IJJä ©tångenäö oef) ©otenäö ftnnaö till 
nära nog famma f)öjb, faftätt ej till famma bigerl)et, bplifa 
fnäcfberg, Ijwtlfa oef träffaö t SÉanum oel) ©fee, äfwenfom t 
DotUe. i}3å $8cttcbcrget i Sîâftnge foefen, ett af 33ol)nölänö 
l)ögrc berg, mluft 500 fot öftrer fyaföptan, falcbeS på en f)6fb, 
fom Ijalfannan gäng öfroerfltgcr öbapellbacfarucö, ligger, en# 
ligt be trovoärbigafte intpg, ett minbre lager foöftla fitäcfor;

1) (äntigt bffingee 211 @tv>. fot,
2) Dm ©nätfbergen mib Ubberoatta oef) på Droufl, fornt om StfUlHigt 

röcanbc tanbfjbjmngen, fiSrefommer en intresfant afftanbling af ÿrof, 
<5. Cpetl, uti ^oggenborffö ICmiaten ber VWh 38 S3b,
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bptifa förcfomma icfe alfenajt på fjc(trpgge« omettait 

mmt oct; müaven, «tan oct i Mo forfeit af fifinämnba bärab, 
J»» flSrbert ©memifen, på tmå mite afftånb fr an „ärmajte 
I,a sftranb, ifrait tjwitfcn bc« är ftilb getont ofmamtäntnba 
fldtrpgg. Grfterfom bega ffatbjur tifif)öva be arter, fom eiu 
baff tefma i fyafmet, är bet uppenbart, att betta för mänga 
Srtufen tiitbafa gått öfmer be (tallen, ber be förra nnftnnaö. 
SWcn, bå bejfa fnärfberg bitbabeö, mar 33ol)uéläit bå en (tan* 
big baföbotten, oet) biefmo be@a ffaïbjitr affatta ntt (titta mat* 
ten, eller bafma be mtb någon ofåstb naturrevolution btifmit 
fammanfjopabe ^ af bafömågorna, fom bmirflanbe (tigit flera 
f)iiubra fot i Ijöjben? Den för|ta meningen (jptlaö af be ut# 
märftajte ©eologer, 23erjetiite, ttkagnfart oct) Spelt m, fl., 
oct) bemifaö beraf, attfnäeforna tigga i orbeuttiga tager m. m- 
®eit febuare åjigten åter torbe Itfmäl tefe mara ben origti# 
9a,te-r ©Sfon* ftöb för bcufainma fan anföras, att fuäcforna 
icfc tigga i fernt ntbrebba tager, utan tjopmräfta t futtar 
Ipvtlfa ftuitbom äro t,cla 30 tilt 60 fot l)öga, bå på famma
5S", "Söra ,f)‘tnbra arnar berifrån, ej jtttneé en enba fuäcfa. 
STcau (tuner afmen mibtuti bepa båbbar (tora ruttftenar, (a, 
tta oct) meb gefdjieben, tpbtigen bitfomna pä famma gång 
fom fuäcforna, od) Ijmitfa omittfortigen af någon måtbfam 
traft btifmit bitforba. Sifafå ftnttaö bc foêjïïa fuäcforna uti 
mänga fttttar atlbeteö fönbermatna, på ett fätt, fom uppcit* 
bart rnifar (Tg irfe l)afma ffett af ben påltgganbe tpngbcn, 
«tan ttflfommit bå be fammauförbeé. år bctina mening orig* 
ttg, må bep anföranbe t)är lifmät nrfägtaé. ©et torbe tit# 
mat ej funna nefaö, att en målbfam, me(ter ifrån fommanbe, 
uppftotmug af l)afmet fjaft ett (tort tnflptaube på bitbuingen 
af -oopttelänö forbpta. ©en fönbcrftitita tu (ten oct) beu fptitt# 
rabc pta tanbet i aömftnljet mifar änba tia ©aljtetanbö granö, 
be bcuubrattemärba formationerna mtb föttnuebo på (Sofcnäö 
bet) mtb ©etlbacfa t Smitte famt fterftäbcö, tgefete mitfna

.ÜCff& bC l,äl' orf> bcr fdaubftipporua före, 
brin"10" C ^ai-/ f)mitfa fterftäbeé tpbfigeii fptiaö upp#

. t"1 fbbmeftra jtban om be ftätten, ber be nu tigga,
' ^'v'lda debatt af öfalm (pag. 125) formobabeö genom ett

B
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roåfbfam rb’rclfe af fjafmet blifmit uppmräfta. ©ocf — betta 
rnä be lärbe afgöra!

Sk foéftfa fnäcfor, font f)är äro omtalabc, ligga bcfå 
i lager, belé tcfe» ©fuuboin ftttnaö be adbeleé fycla, men 
matiltgen mer eder rntnbre fönbermalna, famt adtib calctncrabe. 
©et förtjenar ocf anmärfaé, att be flefta fnäcfbanfar träffaé 
n>ib bcrgenê bftra fluttntngar. Sintalet af oltfa fnacfarter i 
be ga famlittgar är räfnabt tid 50 fipcfcn. ©e admännaffc 
äro: Balaötts Tulipa odf) B. Sulcatus, Saxicava Rngo» 
sa, Mya Trnncata, Mytilus Eclulis, Fvtsus Murex Rum-« 
phicus ocl) Cerinllmim Reticnlatum. 3 6anfarne träffad 
en möngb taggar efter ©jöborrar (Echiniter).

©tfl en oänbligt pttgre ttb, ein ofmamtämnba fsanfar, 
böra be oftron* oet) anbra mnfjefffal, fom öfmerallt påträffaö 
rtttber jorbr>tan t 33o()itéläné fttffbalar. ©e forffrifwa ftg 
itcfltgcn från ben tefe afltför aflägéna tib, bå befa balar nt* 
gjorbe fortfättningar af Ijafémtfarnc, o rf) gtfma eß attlebntng 
att l)äv anföra några orb om matten minffn ing en eder 
Ianbböjningen i 23ol)'usfan.

©ett gamla tron, att mattnet mittffabcö, fymtlfcn rnartt 
på mobet alltfeban ©aliné ocl; Selfit tiber, är genom reful? 
taten af be febnaffe geclogtjTa förfiningar mcbcrlagb. ©cß« 
Ijafma bragt ttd oemotfäglig mißtjet, att fyafmcté mattenmaßa 
är benfamma, men att (anbet af en inre oförflarltg traft t)ö* 
jer ocf) fänfer ftg mågformigt. ©ettna roåglifa lanbljöjmttg 
iafttageé äfmen t (gfnnbtnaotcn. ©merigeê ôfïra fufl l)öjer 
fig årligen märfbart öfmer mattenptan; ©tåueö föbra ffränber 
åter, t Itffjet meb norra ©pfflaitbé, fanfa ftg intber benfant^ 
ma; men t mcblerfta £>adanb ffad lanbfjöjntngcn ånpo obfcr* 
weraö, ocl) febatt fortgå nft 35ol)iiétän ocf) langé Sîorrffa fn* 
fîert. ©cnna lanbmåg, om bet ttdåtcö att ffapa betta orb, 
äger fåfebeö en ganffa 6ett>bltg ut|Mcfntng; men bmab 23o# 
Jjuélätt mtbfommer, fttttier man, att itnbcr bet betfamma t 
fin !)elf)ct alltmera nppffjuter öfmer Ijaföpfatt, bet lifmißt ftn# 
neö flera punfter beraf, fom belö böja ftg (ångfatnmare än 
anbra berftäbeö, befé adbelcé tefe t)öja ftg. SOÎcit innan betta 
itärmarc bemtfaö, torbe bet tefe mara ur magen, att fäfta
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uppmärffamfjetcn berpå, att bet är nöbmänbigt att ffilia e» 
.nteto uwlaubnind od> la„bt)ö'iuiug, f^Ifct man fä 
fallait wfttagit nnb unberfcfmngar om ben jtflnämnba.

Upplanbmngen, eller wifar* oct> (Mnberö uppgriiitbmita 
oel) jutthga pöjuiug öfwer mattenptan, pärleber ftg ifrSit belt 
maitgb fjafëwârtcr, färbele* tångarter, få oef fanb ocl) 1er 
fom pafömågorna bit tnfafïa, äfmenfom ifrån be jorbpartifZ 
lar, bwtlfa af wattenbragen utföra* oef) ber qwarflanna. <£« 
faban uppfonbmng är på 23ot)u*län* Fufl o cl, i ffärgårbe» 
ganffa marfbar, ocp man bepöfwer enbaft fTS en gärbe*gårb 
«fmer en grunb f,af*nnf, for att l,t.tbra be Inber 1 o ^ bft 
m ajabe ämnen att åter utflpta, få ffatlman inom några tio, 
tal af år (tuna famma wtf förwanblab t ett börbig äng. ®e
annat"” *f°W Kflfla ’ nM)ckn nf W»et, äro icfe
annat an fabana tgemoallabc bafötoifar, fåfom t. er. bro,
alm tpbltgen warit en fortfättning af 23rofjorben,

^ebar af £ralebcrg*fileit oet) Serfenbalen af åbpfjorb, $oq*
anbabalen på Sjörn, af lörennféfilcu m. fl. $råit benna u»L

omorbeutugt ftor laiibt}o)mng t 33ol)u*län, oef) ålbcrtftana 
perfonerö, farbcle* lotfarö, påftåenben, att på många Hälfen 
ber t berab barnbom want 18 a 20 fot* matten, ,,it fnnp' 
pajl ar 4 a 5. SDÏen att amoänba bega bewi* för en fåbatt
Ssfr’lf3' fS/01!!f0(frara 6wiô för rnilbf!öiningen, pwarmeb 
forftao fjclfma lanbet* oef) bergen* fortfaranbe npplnftuiuq of*

ban Sa ' f emeblerttb en lanbpojmng ägt rum ocb äiinn t
faff wißt ä’r” au b”,C’!a"/ ,a” omôiI‘0<n feeflrttoaé ; men l» 

ä mgtar, att benna fortgår meo olifa patfigbet i olift
betar af lattet, oef; att (lunbom i en traft en punit märfbart
f)ojer ftg ofmer ben anbra. @å förfäfrab af < r
Ti 's?*» **• «*' Sä'ÄÄ

«fr: t? ’"'6 '“«v säfet tromä s- 1 ^ Z ^aflgtfnaaregårb i Slamnu ett berg, pwils 
ben tib bI ^Cr oncr l)ofiua märfbart £)öjt ftg nnber 

1 nunna*. §»t>ar oef) en af bega pnnfter* uppffjtut*
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ning går fàîcfoeë fjagigarc, ait ben omgiftranbc fraftenë, att* 
itaré gäbe ben uatnrligttrtè ej fiinnat iaïttagaô. SKcit gären 
©et) granben lemna fäfrare bevrië fo’r en partiel 'lanbtjôjning, 
©cl) Ctt förträffligt traitenmärfe är ©ubmunbefEâret trtb Sfelï* 
baefa t Dtrille. ©ettna fltppaê Ijtiloriffa märfinärbigget är 
reban i förga belctt, pag. 115, omnämnb. Stär pregen ®Hb* 
«tunbô gcppëbrott ber ttmabe, omfrtng 1532, ïarer, cm tri 
ïnnna tro trabiticnen, betta gär flått mtber tratten. $aïm 
berättar cg, att i)an hört af en gubbe, att i benneö barn# 
bom, omfrtng 1670, beraf fpntö blott få mpefet att man ber# 
pä fttnbe gäila en tjatt ; men att bet 1742 ftob en aln öftrer 
»rattenptan, Ijirilfet oef Dbmait t forbigSeitbe omnämner. 3 
är, ben 5 Slprtl, afträgbe, på min begäran, for gäujnfarc 9Î. 
©fgranb betfamma, bå beg öftverga topp befanttö nära 4 
fot orf) 9 trerftnm öftrer wattnetS antagna mcbell)öjb, ©ct) 
beg areal oftnan ggnämnba utgjorbe 1701 qtoabratalnar. ©etta 
ffär l)ar fålebeé, i)trab man meb trigljet toet, böjt gg öftrer 2 
fot på ett årtpinbra, od), l)trab man ej i)ar gal att ttefa, 
öftrer 5 fot på 3 feffer ©eremot bar ingen af ffärbootv 
ne ittrarfen fjelftne funnat utärfa, eller afgttafäber l)ört om* 
talaö någon föränbring i tratteuptané förf)åltanbe till be of* 
riga ïring ©ubmitnbögäret Itgganbe flipper, ©ranga trt 
längre mot föber, fröna rrt på ©tSngenäé, i närheten afgpfe 
fprfa, en famltng af förgörba ättefitllar, Iprtifa, genom be 
bcrgäbcö gjorba fpnb af bränba ben, betr ifa gg ti ii!) öra 
fcränneålbern, l)Vt>tlfcn tri på intet gäl funna utgräcfa öftrer 
år 800. ©en af bega fttliar, font Itggcr närmag grattbeit, 
är meb gtt fot belägen enbag 6 fot öftrer trattenptan; bett

1) ©tt är »r>fgertfgen ()årbt för en författare, att uti anbra tjaffet 
nêbgaê återtaga tjmab t;an påflått i bet färga, fåfom fjänbelfen nu 
är meb mig. Ittf tntebnfngen tfU föregåenbe tjåftet t>ar jag, tebb 
af be bemié, fem läget af àfjïftltga fovnlemningar erbjuba, pågått, 
ott SSopuêlânjîa matten ()öjt ftg pä ett åvtufen mera än 4 fot, 
men febnare unberfötnfngar pafixta förmtjiat mig berom, att befta 
enbag gäller te flatten, ber naronba forntemningar finnae. Sag fum 
be itfe bå förmoba, Eanffe ingen annan getter, att lanbtjöjningenS 
magiifijet fïutle tunna obfevueras inom en (å liten tanbfUäcfa, fem - 
en bet af SBefjuélän.
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lar ej genta fittmat «tara anlagb ttärmarc mattnet, ätt bett 
ar, for att tefe mtb bog flofo bltfnaa bortffoljb; alttfå l>ar bett 
punft, pä Itwlfen befa hittar äro betagna, attö tefe etter pä 
ft” t)öib ett par fot f)bjt ftg öftrer mattenptan ttttber bet feb* 
ttafl förflutna årtttfenbet. ©må mit föber bcvtfråit, på (Bull* 
potmen, förfäfra äter tromärbtga perfoner ffg fönnärfa ett 
ïlippontaô Iföjntng, färbclcö fjmab Sirtfmetflär oet) (BuUfïtk- 
beträffar, bmtlfct frantttbett fatt tttcb bcftämbt)et afgöra, febatt 
på bem fttutaö mattenmärfen. £>ct förra netnltgen, font för 
60 a 70 är febatt ffatl flått ttttber matten, ftår nu tttcb fttt 
ofmerftä fpctö 16 tum öfmer bafmctö mcbelböjb; oet) på ©uff* 
ffär är tnfatt ett bcläggutttgértng, o rf) punftett, ber bemta är 
fäftab t lltppatt, är, enligt ett mätnfttg är 1834, 7 fot, 5 
tum öftrer mattnet. S5et föber om famnen bärftäbeö af $rof.

Spett ffffnäntuba är tn()uggtta matteumärfe, notfar ännu tit* 
gen föränbrtttg t fttt förf)åttanbe titt baföptatt. ©ober bar» 
ifrån är Sjörtt belägen, bmilfett tefe fpiteê nnbcrfaflab ttågott 
bctnbltg uppffjutuing på bet fcbnafl förflutna firtnfeubet. 5Stb 
©manroif å ttämnba ö fer man ttcmligcn, tblanb en ntäugb 
ättefuttar från bränueåtbcvn, cn, bmaré baö är belägen 10 fot 
öftrer mattenptan, orf) bet är fannolift, att ben albrtg tegat 
lägre, ©amma förf)Sttanbe mtfar ftg vrfb ©unnebp, ocffä'pä 
$iörtt. Wien ftrar föber ut, mtb SJJarffrattb, åbagalägga be 
år 1.770 af Sapteit (Sroiifkbt t ©Itntmerfftfferfltppan Cupps 
låret Orf) på 2oagarel;o[irien tnf)uggtta tuattcnmärfeu, att 
flipportta ber böja ftg. S>cf5a märfett blefmo tttgalunba, få* 
fom man föregifmtt, anbragta, för att rntfa mattueté lägffa, 
utan befi mebctl)öjb ttttber fanalarbctet t 2llbrect)téfuub. 9ht 
ftå be 10 tunt öfmer bagtigt matten, liffom år 1834; mett 
b. 12 Slug. 1804 ') (lob märfet mtb £upplårct tefe füllt ett 
Ijalf fot beröfroer. Uti ©tigfjorbeu bar ett ffär, 23tmiFo, 
titttfa tttcb flera fltppor, t mannaminut ffigtt t böjbett. £>är* 
mtb bör lifmät anntärfaö, att ingenting är fa manffltgt, font 
att beftämma matfnetö mevfltga mcbclf)öjb mtb Sloi)uélättö

1) SBcttcnfif, ItEab. I)onblfngar für år 1806. ®cr omtalas oet ett 
nf <S. ®. Sorfcll åt t804 rcib äkebbogen i Sffiäberofjcmm infugget 
måtte, fom iag tiEmät ej fett.
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ftränber, ber öjbmvtnben fänfer fjön fiera fob, bel) treflan# 
n>tnben l)öjer ben mum mera, cd) ber fåfebeö irattenf)öjben, 
îrcrlanfce t tprarje ögonblief, bcffämmeé af rfibanbe iriubcn 
cd) ftrömbraget. grr att utfinna mebcll)öjben, måffe man 
berföre råbfräga fqTarc cd) Ictfar, cct) beßa äro ef fjelftue 
enfe berom, ntan utmifa benfamma oftaff mcb flera tumö 
ffilnab, än öftrer, än nnber. S)c nu befintliga trattenmär# 
ïen od) alla blifrrattbe, font, utan årslånga obferratiener, 
aubriugaö pä ä5ol)ttölänö flipper, äro cd) bliftua, liffcnt aHa 
mätningar beraf, enbaft på ett ungefär. Stfrocn be l)är 
cinnämnba mätningar fnmta tefe Ijcllcr göra anfpråf på fulls 
fumlig noggrannhet; tp bet är lnpcfct möjligt, att t. er. matt# 
netö mebcltjöjb blifirtt trib STOarffraub utmärft en eller tteå 
tunt f)ogre än veib Sjcltbacfa l) c. f. tn. Stftral äro be få 
P«fi tillförlitliga, att man beraf fan bctrtfa, att S3oI)uö# 
länö progrebteranbe höjntng öftrer trattenptan 
fortgår mcb olifa Ijaftigljet på olifa ftällett af lä# 
net, få att bå t. er. ©ubmunböffäret trib $jetlbada od) ©fif# 
H'crffär trib ©ulll)o(meu l)öfa ftg omfrtng 2 fot på ett år# 
fjunbra, tjöjcr fig Supplårct od) ’Bagarcfjolmen trib 9j;ar# 
firanb enbaft omfrtng 14 tum på famma tfb, faint tri fa be# 
far af ©fångenäö od) STjörtt allbefcö intet.

Orbentlig ebb od) flob fan fällan iaftfagaö trib fträit#
berna; enbaft trib triubftilla flöbar trattuet en eller ftrå gån#
ger om bpgurt, men på olifa timmar; meränbclö ftiger' bet
bå fl. 10 f. nt. od) faller fl. 4 c. tu. äSatteul)öjben beror af
tombante od) ftrömfättmngcn. Sffiib fumtan# od) treftamrinb,
järbclcö om be mcb Ijäftigljet förena långtrartgljet, fltgcr tratt#
net äitba till 5 a 6 fot öftrer fin mebefljöjb. £ög|fa flob gif#
trer W.91ÎQ. iriub, ftuuboiu nära 7 fot. ioögfia flob i manna#
minne tnträffabe Slnnaubag 3ul 1806, bå trattuet ffeg mer ätt
7 fot öftrer tttebelfjöjben. SStb öftamriub beremot faller tratt#
net ut flera fot. ©trömfättmngeu är Itfa obeffämb fom l)äf#
------ -----------

]) Siågon mojjvant), fjrcilten på DltfrfjönS berg fäfeet ufmåiftr matf* 
lifts ir.ebetpöjb, giftets tefe på fce 23et>uë[ân|ïa ftippotna. S btg 
ftdtlc ffuSe tunna 6cgagtioâ ftotångené bfmerfta trifcfäjfningéfläUe, 
lom liggcp t)dt nåea M bagliga rcattutU >)ta.
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tig, Dfta föränbrar ben birectioit fiera gånger ont bagen, 
ccf) fhuibom går ftrömmcu på baföbotten inåt lattb, bå bett 
på ptaii går utåt, cd) tmcrtonu £aföflrömmen pâfîftê an* 
naré genom fin föränbrabe rigtning förutfäga ben bfifmanbc 
mtubeu. 3iäe bet berföre t. er. länge blåfi norbatt, men matts 
net mcb l)äftigf)ct bcgpnncr flöba från fbber, tömmer fäfert 
fitnuamotttb. Utanför ffären är ftrömnten pttcrfl voåfbfatn, måtts 
gengång få, att ett på ett fitbrc fäftabt blplob af 5—8 ftåfp. 
v»igt beraf ftnbraé att fjuttfa titt botten. fpafmctö botten, 
ftfa ojemtt font fanbet, beflår omettait ftipporna af bp, lera 
oet) fattb; utanför ffären jiunaé flora grunb. Söattuet, fom 
titl färgen är grout od) emot florin fmartblått, är betfaltajle 
på ©mertgeé tufter; bet albra faftajlc är omfriitg öbofleröarnc 
oet) ©tromflab, ber bet pallor nära 3 procent falt, bå bet 
mib SBÎarflrattb enbaft äger 2~. Dfta ttuber mårs oet) fonts 
niaruätterna Ipfer tjafmet af ett gttiflrar.be fosforifft (Ten, få 
att fölmattuet lifttar en mag af efb. grffaren fpår bå genta 
mäberffiftc. ®etta ffen troê orfafaö af en tnäugb cänbligt 
fmå tnfcfter, font nppet)SUa ftg på mattenptan. S)et bor boet 
ttvfägtaé, om i beuita punft någon ffnUe ftttnaê Ueutrogen.

Dm bet fan fagaé, att itfigon mint) är råbaitbe t $Bos 
I)iiélätt, få är bet ©pbweften, fimitfen är måt oet)! flormtg 
od) företräbeémiö fablaô Utatuvtnb, bmnnmbtr man ftfmäl 
äfmett inbegriper tPeflan. däflatt, färbcleé Ulorboften, fals 
laé Hanbrniiiö. Ifnber maefra mårs od) fomtnarbagar fägeé 
miubcit följa foten, få att bett ont morgonen är bfllig, febatt 
fpbltg od) på eftermtbtagen mefiftg. fpöjts od) miutcrtibeu 
mcbför allltb ©pbmcflett regtt, bimma od) mifbmäber, £)s 
flau meränbclö fub, men förban od) 2»e|tau Hart od) mars 
fert mäber.

(SItmatet på bantc od) jtraubeu är betpbligt olifa bet, 
fom råber i ffoMbpgben eller bet inve af faftg fanbet. Dm 
be förra ftälleua fatt matt utan Öfmerbvift fäga, att ber gifs 
tocö enbaft tmenne årétiber, ^öft cd) VUå.r, iliårmärmett 
jnftuucr ftg manligen feut, o rf) beuna ärétib falnar l)är aUbes 
toö bet bel)ag, fom på anbra (lallen åtföljer bottom, od) far 
ClIltlfc ll5g«t t)o(ilift mcb fig. Son.m.treit är blåfig oet) falt
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gntoiir be råbanbc bafbtvtnbarnc. ©et inträffar font oftaf!, 
Att i öfmcrgängcn cmcffait wären ocf) fcmmarctt, clfcr omfring 
spfngffttbcn, 64Sfcr cn pftig, tëfall ftaféwfnt), bmiffett mebför 
rn mängb faftpartiffar, l)ôg|ï menliga for be utfprucfua trä* 
beu, Ijwiffaé (of bcraf fwarftta ocf) affaffa. ©fter cn fåbatt 
fforut fan man på foujferrutor, fjela mtfeit frätt (frattben, ftntta 
fäffabc ftna faftcrpffaffer. Söffen fan anfeë begpttna t flutet 
af September måitab, ocf) be$ början är ärefé wacfrafîe tib, 
mcb ntifb oeft ren luft; men t flutet af October bHr afft för' 
änbrabt, ©fättbtga ocf) förfärliga fpbwc(f*fformar rafa, åt* 
föfjba af neberbörb ocf) en frpefanbe btmma. SStnfern ftfnar 
i affo @fterf)öffen. @n fort wtittcrfnäpp plägar traf tnftnna 
fTtg t början af ©cccmbcr, men warar enbaft få bagar, bä 
fpbweffctt mcb regn ocf) btmma återfommer, enbaft för några 
bagar afbrnten af en frojffuäpp, ©en egentliga ttunterföfbeit 
trarar frän ntcbfct af Samtart, bä ocf fnöfaff plägar inträffa, 
till SD^aré måttabö början. ©fäbföre f)örer pä (franbbpgbcn 
ttff fäHfpntf)etcrna, emeban af 10 fnöfatt be 9 åtföfjaö af'l)äf* 
tfg mtub, font ()opar fnön t brtfmor, ocf) merättbelé gör mä* 
game bara, ocf) t öfrtgt qwarftgger fnön nftfian afbrtg ett 
mcefa. ©et öppna Ijafwct tifffrpfer fjögfi fäffatt, od) om bet 
fter, fan bet fhtnbom af,'cu ftarf utanwinb brptaö upp på få 
timmar, ©e fntafa fjorbar äter, font gå bjupt tit t fanbet, 
ttflfrpfa fätt ocf) figga länge, emeban be genom ftft läge ffpb* 
baö emot wtnbarneö into erfan. ©ettna egcnf)ct t cfimatet f)är* 
rör af grauuffapet meb f)afmet, fjmtlfet unber åréttberna min* 
bre föränbrar fttt wärmegrab ätt htften. ©ffmatet uti bet tu* 
re af $8of)Uöfän äger bett oftfl)ct mcb ftranbbpgbcnö, font fatt* 
beté (förre aflägfenfjct tfrfin öppna bafmrt'ocf) bejj ljögre 
läge ocf) mtnbre ttppobltng funna werfa. åröttberttaö caractcr 
ar ber tuera tpbfigt beffämb. $a frätt wårmärmett ej fontmer 
tibigare, är bett Itfrnäl tuera werfanbe ätt pä flrattbctt, ©ont* 
marcu är t bafarne l)et ocf) pä fjöjberna frnal, fitffett ren ocf) 
torr. ©ett btmma, fom böft od) winter (får wtb b,afmct,'är 
l)är mtnbre beftoärftg. SStntern tttftnner ftg ftbtgare ocf) är 
jemtt otf) ffarp. ©å bet regnar å ffrattbett, fttögar bet oeft 
frpfer ofta f)är, ocf) fläbförc briffer jutet år, S?ågougäng Ijän*
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bC'l (l> i fjcllbpgbenö bjttpa ffogSflpftor-
nnba till Sunt mattab, fSfom bet ffebbe i SlnUarcu 1838 

mm ^amb regnttb gifmeé iefe i 42«,^ 
taganbeê efterapat. ©outrante äro altmäimeltgcn torra, och 
bet régit, font bS faller, är ttterättbclö Sffregit, ^n>Ufct life 
‘Ka fPavfamt inträffar, troligen emebatt be tfänbtga Ijafemiu* 

ante l)tttbra be électrifia butipertia att conbenfera jtg på 
ftrattbcit. Omfrtttg 14 bagar fore SRtbfotnmar plägar tfrattb, 

vegttflöbe, bett f. f. fflngtfaflommen 
elUr fflotolfSmcfcMetan, font bocf måiigettgSitg låter manta 
"i8 lange pa ft g. 3 attfeettbe till jorbmänen« beffaffeubet 
od) attbta iianirforf)åltauben är cmcblcrtib flarï torf« mitib« 
menlig for H3o!)ttélätt ätt for mpefett mäta.

^«”figo naturttabragelier pafrna, [poab matt fauner, 
Jogft fallait tntrafat l,är. Wnffönt be från Ijafmet femman' 
be Porntarne aro ofta förfärligt tofilbfamma, äro be lifmäl 
fallait orfattltfa. Uv 1736 bett 6 Member gicf bocf en håf!

nf i°rbt,öfm'ng, öftoer fjeltbpgbeu, fomt
ftnSf,f!Mm',CfCn/aba; <blanb nniint fullfafïabc bett Diafvmv 
fl fprftorn. ©itltgt autccfmitgar t åtffilltga fprfbecfer fön 
fporbcé oftocr fjela länet natten till bett 22 December 'l759 
»oalbfaiiinta jorbpötar af ett par nuuuteré uthållighet, oelt fit- 
foljba af ett tfarft fwfattbe Ijttb t luften. *>& remnabe flera 
fprfmttrar, oc^ flora jorbfall ffebbe totb ©ötyaelf, Ijwilfeu mar
SUC?nmei,^Pfrra"9 meb bSl1 od> ftunflabe iöftpcfeu
»amimt “f ïb T"*™ *°fn5a f6l'^crté *
tanmtne Stb efter annan far matt förmärft STnpbcner rf-

1er tippfttganhe matteitpelare, uti bet turc af f/aféavmarue

ett oroligt (puite. ©tarfa åffmäbcr föra till fänfnmhC'- 
im.a ocl, aftoraé blott någougåug t fjeflbpgbcn. J

©rfarcnljctcit tntpgar, att Ijafmet, genom ben flirt* s„t
« « <”«'» «t 9™». *»
miTtl r la m“mh'r' rtl,fa “"”“»m» if.™ 
Itllftåttbci- Ü U ÜiUJar Ctt Wû(9°vnubc tnflptattbc på tjrffo* 
fiftuämnbn 1 loaflcr. ®erföre är oef betta

t iufitölait gaitffa gobt; Ijmarttll ccf torbe bibra*
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ga »inbbragct emeßait bergen, lanbetö b rift på färrmarfer 
oef) furopiga trafter, berur ffabliga bunfter funua uppftiga, 
cd) ett i oflmantjet gebt bricfêmatten. Stöbfoteu, fern annor* 
ftäbeö plägar fförba få många offer, är Ijär näftan allbeleö 
cfänb. grojffebrar fjafma »äl förr »artt allmänna på fu* 
ften, men bnfroa numera uppfört, SJerffebrar beremot gå 
årligen på ftranbbygben, men äro af linbrtg art; enbaft »ib 
fina beföf i fjcllbygben, ber be mera fätlau afföraé, orfafa 
be cn ftorre böbltgfet. Om tufomntanbe farfoter ffulle i ffär* 
gårbeu anftäila ftorre föröbelfcr än annorftäbeö, fåfom t)ån* 
bclfcn mar meb cfjoleranö härjningar år 1834, bor fåbant 
mera tillffrifmaö bcfolfuiugenê ofuyggbet od) oorbentliga lef* 
nabéfått, än atmoöpljerené ofunba bcffaffent)ct. 33cneriffä 
fmittan, I)» il fen ännu för något tiotal af år feban mar ffär* 
gårbenö atlmännafte fjufbom, är »äl numera nttnffab, bocf 
lärer icfc ben bltfroanbc generationen nnbgå fölfberna af betta 
enba. @n tjärmeb befrynbab ffnfbom, öppna benfår, iKabe* 
fpgcu, är gäiigfc längö f«ften, men troö af allmogen fjclf 
bärröra af for mycfcn ätntug af faltab fïff. ©törfta böblig* 
beten inträffar l)är »ib brytningen emellan »inter od) »år. 
«på lanbet är eincbfcrtib be böbaö antal, i förl)åUanbe till be 
föbbaö, minbre, än uti be flcfta af rifeté öfriga laubffap, 
ocb folföfuingen fålcbeö i ftarft tiötaganbe.

vttt bär Icinna eu noggrann förteefning öf»er ben lef* 
»anbe uaturcnö alfter inom länet, ligger lifa mycfet uten» 
min förmåga, fom utom min plan meb betta förföf. 3tf»eii 
om ett fåbant regifter funbe nppftällaö, ffulle bet föga in* 
treéfcra läfaren, l)»arförc bau l)än»ifaö titt be »etteuffapö* 
mänö ») ffrifter, l)»itfa uti få»äl Qooïogifft fom 25otamjft 
bänfeeube anftättt lifafå trägna fom rifl)altiga utiberföfuingat 
uti 23ol)uäläuä ffärgårb ocb ftranbbygb. Sif»äl fan i förbi* 
gåettbe omitämnaé be »ilba mammalter, fom l)är förefomma/ 
famt be fälffyutafte af foglarnc od) jtffarne.

£objur, l)är ffiopa fallab, träffa* i ffogöbygben. ®ctta
1) ©efla aco j&tr ©. SZÜS on, S3. gtie«, <$. U. effträm, 6. 3- 

©unbewali, e. SoBeti, 2t. Sttjfu«, 3. ®. «»efdjoufi, Sffialjtbsrg cd) 
0. 2>uben m. fl. 3 tutott tiöee Pinne, Äaltn otf) getberg.



m går ofta i marggrop, men ^raftfccrar fig alltib ut {gen, 
formebelji jtu fficfligfjet, att, fem en fatt, gå uppför ftolpen 

Wfltgeh, l;ar benämub ©feSben /l? ' P !'
tillfogar ifynnerfjrt ficllbpgbenS allmoge' (for ffaba på belaif 

^iibefêmcgetiben fringfïrpfer Ijau i (fora fïocfar üfLtu 
? flI^n"bct' famt S« liågongnng öfmer tfcn tu på Parue. 
L " a n \ 0tr0(f fc,Crf' ®eft>«nerKflt att marg fällan får, 
Jr fîa^.Sl'9' Dcf> att (>an »«Ran albrtg fpucé till om fom* 
rame, bangen af allmogen bpfer ben tro, att maraarne
ftT"IbI"'' ,fata ^ l)°é ^innan,e' Ullbfr pmilfaö befäl be 
ftå, od, for bmtïfaé mi(lt}uö be mintertiben utfanbaé att »Z
Plantera, på famina gång be pafma uppbrag att ffaba mc mil 
Elff 5r,n f0rb0m är °an’Tn Sammal, tp afmen måra

» Ï“ TaZT, ",“9"1 W” mmmf mi ■»"“
nafter. ®e fångaé t marggårbar, gropar oef) fällor eller f 

>■ »arsJoto.) ,ia t„l8
/“??““» >«>'««« än fönntänuiba »,

nir, od, finna* afmen på fförre ffar. 3 ffogébpgbcu tagaö 
fcr mejf t grop, på anbra ftälleu uti far 9
ha nJnWtt **/"'" Å>Urad!‘m ffiute« l,ar någon en* 
ba gang. $>.an fommer ba troligen mcb briftö ifrån uorbli* 
gnre trartei\

3) ®0tita »arglioctar, fom tjelft uppfattas uti trånga bergpaß ettev 
på fmala naé emellan t,på infjäar, beftä af ett påltrerf, på prüfet 
f T w^n0' C e" tm* f,ocE äl; “PPSJiUrab, fom nebfaL o*

« «*<■. ». •« .,if„
föllöfet aftopp icfe båttre ån att üin»n n ^ fåelåretj men
».raftotfen. äDctta »« i« «1 «? » °B m°l'8<mEn fû,t töb *
alla fina anfpråf berpå Vf L l men ®a!>tbonbcn afftob
■«»«. ti»,« .i,ta, 41,, if,;•

s:rr' ■:?? r 1 »««.'Ä
<«•»» G,™r.t‘“‘vo"4* “*"ns “•'* * *“•



ïTCSrbar, (jär Sfc'ogot'attor bcnämnba, ftuttaê mcttcr* 
ïtgc» cnbaft utt 33uttarettô od) Sitlanbô ©orpc fjarabë ffogar. 
©e öro mpcfct fatlfçmba od) fSngaê i fttava-

Slf VPefjlor ftnncô fåmäl beu ftörre arten, tjmtlfen l)ör 
är fätib itnbcr namnet Kijjelwefjla, fom ben nitnbre etter 
hermelinen. ©eraé tittf)ätt är mefi i flcttgärbeégårbar. 2ltt* 
mogen tror, att be mjölfa for, od) ()åttcr berab bett od) au* 
bebrägt for giftiga.

Ä'a!m ttpplpfer ojf, att forfebet årt)unbrabc trffbcö tnga 
Kattor på Orouft; nit trtfioaé be Itfa förträffligt ber, font 
annorfläbeb. fët’orrar ftttitaê fparfamt.

Uttivn är numera fällfpnt t ffärett, emeban l)ait flitigt 
förföljeö af ffpttc.it ; attmättuare träffaé l)au t infjöar od) å* 
ar uppe t länet.

©jetnen, be norbtffa ffogarueé fitng, brummar ättittt 
nägongåug uti ÏSctte, 23uttarcn oef) ©örbpgbett, faint utt be 
ffogar, fom ffitja Sttfanbô ©orpe ocl) $räftte l)ärabcr. $ör 
några årtiouben feban mar l;an gauffa allmän, men är ge* 
nom täta ffattgåitgar nära utrotab. ©tunbom går ()att ut åt 
ffärgårben. $ör!tbctt miittcr ffoté ett björn på glatö mtb D* 
rouft, od) ide läitgefebait en bpltf offer på ©tångeuäö, äf* 
menfotu en annan tbjälflogé t jöafcfjorb, uttber bet l)att mar 
ftabb på en fjörefa emellan Sulattb od) ©jörtt.

CSräffxoinet, fom l)är fallaö (Staffing, är tefe fäll* 
fpnt, (potlfct beremot är förfjåffanbet mcb Ogelbotten etter 
ptnnsfon, fåfom Ijatt t)är bettämueö.

25àfmcvn, ä fm ett fallab 23jur, bpggbc ännu t meblct 
af förra är!)ttttbrabct flita fonffmåéjTga b110 mtb S3uttareuö 
fjettfjöar od) t nejbett af Dötffrtnn, tuen är mt uföbb. ©oef 
ffuttc fttutta ()ättba, att l)att fttttbe ännu tröffab på förff* 
nätuuba ort.

haren, font l)är fattaö pjett od) Sptingate, ftnncô 
titt ftort öfmcrflöb, fpmtcrltgajt t fjcttbpgbctt.

hjortar od) Kåbjttr fitttuoö, enligt cn attmärftttttg utt 
ett tibutng af år 1789, t grafneö ffogar ättittt ffftttämnba år/ 
men Ijaftoa mt attbeteö förfmunntt, Itfafå ßrlgav, fom futt' 
noö !)är 1740.



SÇrttïjHtifcav cllcr ©botar forcfomma t pmmgfyct t 
ftargårbcn twcnne arter, Œràfïaten, på S3ot)iiêrâuffa X\vcfc'= 
nos, od) beu mùtbrc XUîbbfïûl; uugarne få namn af $joefc» 
nadrar. ©ommarmorgnarne fttmcv man bem talrift på be 
pftcrfîa ffären i mau fer bem oef fhtubom t ©öfyaelf, äuba titt 
en mit uppom ^ongetf. jagten efter ffätar ibfaS cubafï 

tiebtjaber, men är gauffa tönanbe. ®cra$ fött fait 
äfmeit beu fattigaftc på intet mittfor förntåé att fortära.

«Sinatar af fîorre arter itufa fig någongång i ben 9?or* 
ra ©färgårbett. ©pnngbmolen år mifîa år t (fe faflfönt ocf> 
mtfar fig ofta t ftoef. ©påcttguggavm ()ör äfroen titt be 
imnbre jMfonta £»atavter i Kattegatt. ILtimlaren, af att* 
mogen tTïavjo fattab, är gauffa altman. 33?an brufar fpå 
regn, bå t)au går fttta töjtiga fuKcrbpttor i mattenbrpnet.

2tf Sogtavneo cla$ ftititaö i 23ol)itötän be fteffa af bem, 
fom träffaö inom famma ïatitubêgrab i bet ofriga ©mertge. 
Sft)nncrt)et ofmerftöbar l)är af ©jöfoget. ?tf fättfpntare arter, 
fom nyligen blifmit t)är amnärftc, må nämnaé: ’Eorntårgan 
(linibenza Miliaria) oet) ü-appfï« mefen (Parus Sibéri
ens) >), 23enbet Korsnäbben (Loxia Bifasciata) *), ©v«« 
paeKjpetten (Picus Canus), en i ©rnertge fättfpnt fegel, 
ar ^ ofta febb oet) (Tjuten p8 Droufî. SKärfitgt är att (Buta 
Sftbeearlan (Motacilla Flava) oef) éusfwakn (Hirundo 
Urbica) äro ganffa fäflfputa oet) atbrig träffaé t ffärgårben, 
«tom någongång nnber flpttningétiben, oet) bet tjögfi fätfan. 
4,1« fa (t fy n ta, men f)är funna mattenfogtar, forer ^vvita ©ton 
ren (Licoma Alba), fmitfen man funnit t febuare fiber 
oftare an förr beföfa bepa fuffer. 2Uvbrommen (Anka 
htellaris) btef forlcbna året ffjutcn på Oron«. üUbbufvo«.- 
be iDpBanben (Fult gula Ferina), en ibtaub ©merigeé fätt* 
fputafte fogtar, fcö ibtaub uti fpater^ojlerffärcu. ©tetters 
fnb (Ful i gal a Stellen) ftmteê fär tjmarje mår ibtaub ?[[)(, 
fofleln, fom afftffaren fa«ab ©atbufl. Dstommen (Colum-

är blottf cnHflt ^ab ««« wet, ett enba gång 
fungabj Droufk ffärgårb, på ftffbacfor.

2) apn?,rff;Utra ®f Äammorjunfaren SB, o. SBrfät.
2) ®tmn «* »«u|t af 8(rt, ». œrt8t.



ppü

tltom ©robor äro 2fmp[>itiev t 53oI)itêïâii mtnbre afl* 
ntäntta än annerftäbeé. ©ältfputaft l)är aro af ormaritc 
fptngm (Yipera Chersea) od) Btvesvta huggormen (Y, 
Prester)*, ftfwäl ftuitaé be. ®en febnarc fjar jag fett t jftaf* 
werftabë focfeit. &en allmänna huggormen dr gauffa fatt* 
fpnt på ftraitben, men träffaé ofta uppe Hanbct. 5J3å STjcrrt 
ftnneé ben npftgen i »Sr Sauna tnförba Dfergtoban (Rana 
Arvaris).

SDÎeb ()ögft fä unbantag ftmtaé aUa (Swenffa ftffarter 
t SJolpiélätt, fywaré watten, fåwäf be fatta font be förffa, 
ärb utmärft ftffrffa. S>e meft fäftfpnta arter utan trdffat i 
ffdrgårbeit äro Squalus Canicula oef) Scopelus Borealis, 
®en t febnare ttber få efterföfta od) noga beffrtfna Amphiaxus 
Lanceolatus ftnneé, men eubaft wtb äSäberoarne, ^blaub rara 
tufjöjrffar ar Böbingen (Salmo Salvelinus), fywtffen ftn* 
ttcö uti bett ftfla £>ogfjo'n t töuUarnt, faint Hapôgat (Gobi- 
tis Tænia), fom tageê t Pîamtwetë fdnt, t Silo focfeit af 
nftmnbe t)drab. SKåljänba Wr dfweit ndinnaë, att Sîitbait är 
fä attmän, att ben träffaö t be fïefïa torfgrafwar, od) är af* 
leftäbeö af ben form, fom fått namn af cDamrtiba O. £>m

1) Öbman, fcfe nöjb meb alt pä profa fjafiea uppräfnat nägra af S3o» 
DublänS fijîar, qmäber cm btm alla t fötjanbe (pfanbe poem:
SEfjet l)ar tt>cn gore ®ub SBafntS=Cän ccf broart Jpcitab 
SBlanb annat af fin 9täb mäft alt flags fiff förärat}

£äncf uti (SulmarS fiol, fom gär ät ©atttfäll opp 
gins attefjanba fifî, fom tljt ptä f)a filt topp.

5£i>er fängaS jlön flor Cap t »fjEen när mib Bpnge,
©om tgtee (SSulmarS bärg Ht 3 'punbé froära tpngt.

3 Stambat rofb ïiôbêbell oet ut för ©unnarbp,
©lu§> Älfnger= ©Eafroerö man fångar Capen trp,

Capöre met man oet 1 tfjenna gioteti liuftraj 
3a SBactrit meb Borg, 9lot, at mängen man ptär fmpftra: 

gjian får oet tOîacfrit=®t&r, fom »ägt fjalft annat punb:
©tor ©itl, fom gifroa ptär gob fmaE f SonbenS munb.

SBagbuE oet Sabtiau, fmä Sorfî oet tämtig Cåager: 
epelgbflunbror, ®räfeg nog oet SSocter mänga gänger,

Stöbfpotter, Sungor meb famt gtunbror taS I ®arn:
©Eiön Emitting, gutter oef, fom fifîaS af fmä barn,

S£re Pag af ©natter fin«, Cipblcijov oet ätnorrfwnar,



Îîtifeffeünti ftärfftibeé fcinner titan föga, cm et a it vocftcfligeit 
ingen ©ntomolog cmfïiittt f)äv några mibcrföfningar.

îbegctatioitcit t 23cf)tt£?îâtt är ntt fnfîbaïante gaujfa pp* 
|rig odi mera fpbianff, au man fjar orfaf att wâiita fïg. S)cn 
33otauiiî, font tritt îifigot afroifa ifrån ben feb, font be met* 
tenfïapémâit, intnlfa fittitts fcefeft 23ol)uêtân, fstitaé ïoeber* 
tagit, «fl nemligeu enbaft rigta fut uppmarffamhct St ffctr* 
gSrbeit, oeï) t (îattet efterfe i)trab bel turc af ïanbet bar att 
n pp roi fa, fia il utan tnnfroel ftnna fin mbba rifltgctt belëuab.
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S^rgiftig giàrftng man bår titf meb EroEen manat:
©mä^©lmpor, uicfer gå famt .Songer i pmat ï^tots 
al, SieEufet bår pld Eomma fuUt ont bol.

Klœabbfuger, fom pä rpgg ocE ftjbor taggar brager:
®teffi(î fit’ gaffait tpen, eburu fjan ôr mager 

®d par pan för fin mun en fiafïa fuit af blâcî,
Cet attafalbfg jiiâtt, fom boget åta Eiäct.

•Poengiâter, SSJîufStor, tånet, t)ut liufligt Dftror fmaSa,
Srabbtafïer, Grabber fma man plat ur fiolen rata,

°b foummer, Supungar ell’ ©nâcter tâmlfg fitiS 
c Sîàcter, §af, cU’ £aij man bär tan få.
nar i°9 babe giemt tpe flöna Sålter mara,

®amt Sorfï ba ftor oet fmå, fom icfe öro fmåta 
îit locfa fram meb EroE, tf)e förre albrabaft,
Cm mintern fmaEa päi fl, tå man bem får fom må fl,

Santeptt oc£ spiggbroarf, ©mörbolter ocÉ .pafEufer,
©»ärbfift til i(j punb tbuEir oet Sbangmufer,

•puflör, Ea^©tör, £afrmts, pwarö lefmeu ät rätt fE3n,
©ilbfifï, fom glittrar mäl, men gtr et) fiflat=lön.

S'tatbuE en liten fifï oet ©tcm©ia mår,b bär ftmma:
3Ji>n märet än mera tit, om jag får Ipcfa rimma,

Om fprabanba fift, fom äga frifït rnormt blob,
S3å ^twalfifï, ÇDiavfmtn oet fler Otter, fom ba mob.

©ä[ eflet ©iöbunben b<m är af tbem ben fierbe,
©om för fit t (löna jïinn bör bållaö i ftovt mäcbe.

SOter mins jag irfe til, tbel får nu bit bar mib,
£ben mera met än jag, ban fäge til i tijb.

^‘t falig sprollen i Sanum paruti Ealiat Ottern otjj ©täten m. p. 
fiol t ar' tEUjï’rifinoê bans liccntia poëtica; att ban äfmen förs 
ben f(.e9l!0na f‘9 ®f lû entin prosaica, fçneë af pag. 41, ber ban på 

wmtbärbatte profa anför, att ett flagé ånber (Stocfänber) mära 
> -Xorrige pä Sräb !!!



gjettbitgbeirô $îora, Ïtfforn beff patina, far albrtg, fjtoab 
man fanner, blifan't graitffab, tcfe en gång af beu nttiffe 
iïalm. SUt ben emeblerttb tcfe är fattig, finner fftoarorf) en, 
font befett bcmia traft, äftoen om matt ber, t aitfeeube titt 
fjctteuS jemfo'rclfctoiö obctybltga £)6fb, tcfe fan toäitta jtg ttSg* 
ra fäflfifntarc fjetttoärter. Sblanb fättftgitare toärter, font 
förefomitta t a3ol)itSIäit torbc 6öra attmarfaê: Ligustrum 
vulgare (roarer på flera flatten t ffargårbeit), Veronica po- 
lita, Circea lutetiana, Scirpus rufus, Sc. glaueus, orf) 
Sc. inaritimtis OSfafto, |)atteffär tu. fl.), Schoenus fu- 
sens, Sch. setaceus (Oroufl o rf) Xförtt), Calamagrostis. 
halthica (Sleéb), Arundo strieta (tölpcHcbt)), Iiolcus mol- 
lisj Melica uniflora, Bromus racemosus, Triticum jun- 
cenm (Sövängo), Tr. rigidum (tot fingen), Asterocephalus 
columbaria (S3itttant), Alchemilla alpina ($jörit, foöno), 
Plantago coronopus (Dcferö), Ilex aquifolium l)ar toärt 
på ©otenåé, men är tcfe läitgefeban borttagen; Litliosper- 
mum officinale, Hippoglossum maritimum (f ffären ut* 
anfbv Saiuim o rf) Dtrifle), Pulmonaria maritima (©ro'tö), 
Myosotis versicolor (Orottte ^JyeflgSrb), Lysimachia nu- 
mularia, Primula elatior (Sîaftoerflab), Lonicera pericly- 
menum, L. cærulea, Bibes nigrum, Hedera helix, E- 
ryngium maritimum, Angelica littoralis (Slltffär t föbva 
ffärgSrbctt), Imperatoria Ostruthium (foermaub), Ligu- 
stieum seotieum (nub ©trömflab, ©faftö, Söäberöavue o* 
fl, ft.), Helosciadum inundatum, Anthriscus cerefolium, 
Statice limonium (Jattitmê flranbffippor), Asparagus of
ficinalis (Ubbetoatta), Allium nrsinium, Al. arenarium 
(SEjorn, ©faftö), Ornithogalum spathaceum (®()orbbi) bof* 
Ittnbav), Rumex maritimus, 11. nemorosus, Triglochin 
maritima (Orouftö ffävgårb), Epilobium parvifiorum, 
Epil. roseum (SWjorn), Pyrola media , Monotropa hydro- 
pithis (Slafroet'flab), Dianthus deltoides glaucus (porn* 
borgéflätt t Diotffe, Storbal pS Sfont), Saponaria officina
lis, Silene armeria, Cerastium tetrandrum, Cer. bra- 
chypetalum, Spergnla subulata, >Sp. ciliata (Ocfero)/■ 
Sagina slricta (©Vltubfttub), Sedum Anglicum (2fo'm,



— 33 —

S™0' Eu.p1l0t^a pallltsds OaMt i fob va ffärgårbtn), 
l ouuus avmm («onu», So,bus aria (^orêbp, ©fafrö) 
Kubus candi cans, R. corylifolius, R. cæsius panic'la_' 
tus , i atentüla rupestns (©entmâficHet), P. Norvegica 
(«JogbaD, Papayer argemone (®beW ffär), Chelidonium 
glaucium (îiUdônrne, -joamborgo), Ajuga alpina (SRaf„ 
Wet'ilab), Thymus chamædvys, Latrea squamavia edj 
digitalis purpurea (Droitle, nnb grättfen mot ©roartebor«), 
Orambe maritima (ÏÏUffftr, Coffer m. fi), Coronopus 
depressus, Cuchlearia danica, C. officinalis (Otterö, 
; . 0 ,m* f*>/ Lun£ma rediviva (Ubbewalla), Erysimum 
hieracifolmm OBtiffär)/ Cardamine hirsuta, Geranium 
pratense (8tafmer|taW fyrfa, écfevö), G. palustre (ibd.)

molle (@rStô), G. dissectum ($f)orêbp), G. rotnndi- 
lolnm (©faftô), Malva sylvestris, Malva moschata (ut* 
«”for Sanum), Spartium scoparium (©trômfïab), Lathy- 
rus sylvestris, L. intermedins (ffiïuêe), Pisum mariti- 
mum (n0n.a ffärgfirbeit), Vicia dumetorum (S)annt)o(tncit), 
,° *ntn procumbens (©itntu'fitnb, ©roto), Tr. filifor- 
, Tr. fragiferum (©ruttbfuiib), Hypericum

pu chrum, II. montanum, Hypochæris radiata ($j6'rn), 
îeracmm boreaîe (ÿiafrocrffab), Carduus nutans (Sffiar*

I imib), C. acauïis (©ntitbfttnb), Eupatorium cannahinum 
Owib ^tittarcfièn), Artemisia maritima (föbra (färgårben), 
^nopordon acanthium CBSafyolmcn), Filago minima 
Uajorn), Cineraria palustris (i torfmogrtr flcr|iäbeé), Tus- 
SHago petasites (©rängcnäé), Senecio viscosus (©faftö) 
». aquations (Dwiftvum), Innia Helenium (Oroufl), Py- 
r et hr um Parthenium (Öboen), Orchis Morio (StitgtoaU t 
Vafrocrjiab focfcn), Malaxis monophyllos, M. paludosa 
C&wncfuub), Carex maritima, C. distans, C. riparia
k.rntMa’-CV0nitll0p0da 0rf> ^ Men o# I

in°P 7 vertlcilialum> M. sessiliflorum 
tier " a,aS marma Cetvômtîab), m. fl. Sjutorn fm* 
avcn„! l,iar wa]raube f1?™ fä%ntare pilarter famt 3&e*

1 ( axus baecata), pr fflKab 35alt»&, fjwilfctt träp
c



SvteTfe T7r ggl

faé fåwäl f)8r oc() ber på (ïranbcit, font på be fïô’rre fjoïwantf 
t norra ffärgårben, Itfrual fparfamt*).

•

1) SofiuStÄn ät SbegranenS cgcnfttga märtftätte i ©medge, o$ att 
ben {)ät ät urfprunglfgen mitb od) icÈe t en focntib bftptanterab, (p= 
ne« mara utom attt tmifmet, att biSmma af be flatten, bei: bejja 
träb finnafi. .petr fprofegot ©. SKitSton tjar mlfat, att befja treib 
anfetts fjeliga af ©rutberna, fudtfaS cutt åfmen tfapSrt BotjuStänS 
forbna inbpggare (23tonj=fotfet), od) i följe beraf förmobat, att nä* 
gon uppïpfanbe trabition berom ânnu jfutle mara i bef)å(t. SJten 
oaftabt be noggrannare efterfrågnfngar, tjat jag ej funnat Eomma 
någon fåban på fpåren, @j better begagnar attmogen bega träb titt 
någon forts mibjîepelfc, men mät titt mebicin. ©et enba, fom tjar 
ännu fan påminna om 3'begranenS forbna betpbetfe, år beg namn 
SBatfnb (fete Sarrtinb), måtjanba SBatS etter SSatburS Sinb. tRam* 
net fan icfe gerna fomma af Sarr, emeban betta orb fete finnes i 
attmogen« bfalect. .petiga träb trSffaS annars flerfläbeS i länet/ 
men äro meft Slönnar, ©far odfj guter.
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II.
Snyggare.

mmin wav år 1840 behobt på îanbébpgben af
Î22 522' tmälTb V117 menUifÏ0r' eKCr 45w»«é
Säs,:5äi:»

är fäto,« a>f,«SI5„ taam ta-T 15?""'’“t1?
Jwtffet må wäcta förunbran, bå man iljågfommer, att fejfie/ 
tebeïar af fanbet upptagas af berg oct) ofruftbara traftej '

s^nöeInö folfmängbett efter fött, ålber och ßSnb, beffn* 
hett/ enligt 1840 åré SlabeHer, toara:

l.’o ©fter å r b er:
Utiber 15 år

®ftcr öift ocfj ogift ftåitb; 
©tfta ........ .
®nHtugar ocT<£7for‘77""
£8>fta 6'fïoer 15 år .........
««m miber 15 år ...........

©utnma

-----v.JIV.lljJl
Slf Üîibbcrfînpet orf) Stbctit 
„ 5J5re|7efMnbet 
t, 58orgavc(låiibct 
// ©tånbbperfotter 
n ^8oube(iånbet 
•> 21lla aubra ..........

<S timma

Wanffii Öutunfbitb&ksbbbhbbb

©amma
... 21,670 
.. 34,090 
» 4,148

21,669
36,444

4,501

43,339
70,534
8,649

a 59,908 62,614 122,522
tb; 1

.. 19,060 

.. 2,268 

.. 16,910 
•• 21,670

19,073
4,891

16,981
21,669

38,133
7,159

33,891
43,339

a 59,908 62,614 122,522
ib:
.1 102
.' 149

716 
607 

. 45,011 
• 13,323

145
180
889
738

45,842
14,820

247
329

1,605
1,345

90,853
28,143

i , 59,908 62,6141 122,522|

1087 tut t} bra ftäbenta.
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^tîïstjgcjarue t norra länet fallaé Rattan, oef) bcraê faut» 
.gStteb^göcn. Uta» tmifmel f>ârïcbcr |Tg bcnna benämning ifrån 
fovnnorbffYa orbet *5âtt (fâê fbätt), font bemärfer l)ôg, lif* 
font be$ attfing Haute t granfpffan, oef) f)ar af befoffningett 
fobcr ut bfifmit gtfmen fit 2ttorr*23ot)uélänningarite, bcrfore 
att bej3a bobbc t)ogve npp t ttorr. S>etta fan bemifaê ber* 
ntcb, att £>åttarne albrtg benâmnaë ffi af nfigra anbra, fin 
af fina föbra grannar, Ijmarfo'rc fbätt är fpnonpmt meb Horb* 
otter iTolt;««, afrueufom bermeb att, t)uru ISngt tuau än 
ïontmer upp i norra 33ol)itêfân, mtbantager fîg folfet ifrån 
|)åttarne, ïtfafom Montante ifrån 33arbarerne, men g if ft) er 
i)åttenamnet åt inbpggarnc i bet fjärab, font i ttorr fteter 

titt befi eget. ©mebait matt ef fanner betta ttantnö betpbeffe, 
anfeö bet manfigett font bfnatntt.

Sugen anfebntng gifmeé, att antaga bet ntafian af 23o* 
fjuéfäité befoffning' ffutte tjafroa fitt urfprung från en aitnart 
pant än rtfeté ofrtga tnbpggarex). ®e ffiljaftigfjetcr, font 
ben fan tyafma utmärfanbe ifrån beffa ftffnäninba, fovffaraö 
titträefitgt af fänetö poiitiffa Ijtfforia. Çorfl i ett febuare tib 
tnfötftfroabc meb ©menge, fjafma 53oi)Uéiämtingarnc bibcfiåf* 
fit fin Siorrffa anffrpfntng, oef) blott föga öfmcrträbt beu af 
fifber emettau bem oef) beraö offra orf) föbra grannar upp* 
bragua gräuéftnien t fpnne, feber od) biafeet a). ©eremot mitt 
man bär oef) ber p& fuffen igeufänna mifa flägtev af en fränt* 
tnanbe race, bfaub fmtffa be t norra länet bofatte fattad 
©l:f«f£)«ttav, ©effa, fom fägaé l)ittitté icfe gertta ingått 
anbra pgtffapé*förbtubeffer än ftnécmcttan, utmärfa fig ge* 
nom omanfigt rcbftg wert, mörffagbfyet oef) ffarft utffåenbe 
anfigtöpartier; od) nägra gtffa, att be äro af ©eftifft urfprung/ 
troligen på bett gruttb, att trabttionen förmäler bem mara af* 
fontlingar af be ©fottar, fom i älbfta tiber l)är brefroo fttt* 
ftffe. g>c fttttna emcblerftb, få framt man nöbmänbtgt mitt 
göra bem titt utlänningar, bärffatuma från- l)milfet annat foff

1) @e inlebningen till l:fla belett af SBôfjuêlâ'nô pag. XII.
2) iDet gamla grann^atet ät oet till (lot bel bibefjâlUt, $ it nu talaö 

om ©ötfjaelfé StottfTa oä; ©ötpa eller ©tnenfta ftba, oäj meb ®agge* 
namnet toebe SBefigötben ännu några är&tmbra ^elfa SSofiuêtanninsen*
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few tjeïfï, bn tuait offer bot ïffïtga fö'rbinbcffe, font (jävfföbcS 
fratt iirmiitucu tiber cicjt ritm, ntcb näftan atta främuteutbe ttci== 
tioner. *p to ab font uteft talar emot natttnba gifhtittg, är Strofs 
battantes mörffagbfjet, något fom ittgafunba utmärfer bett (Sets 
tiff a raceit. Mait l)ar oef roffat, att Sjorito bcfoffntttg feber 
ftna anor frätt ett (Sefttff cofoni. föwab fom förattfebt jttjî 
betta autaganbe, är mig obefant. Set är toifierfigen fannt, 
att Sjörbon t ett ort) annat affccitbc är ganffa oli! ben ofris 
ga 53ol)uöfänmngeu; men betta torbe bära tittffrifroaS Ijané 
egcnffap af öbo, oef) ben forgfäfftgfjct, (jtoarmeb f)au (jittiffö 
afl)Stttt ftg ifrån att gcmenffap tneb fina grannar. Dm fjattö 
ittfpntug ifrån (Sefterua, gifmeS ingen hiftoriff uuberrätteffe, 
tefe en gäng en fåbau, fom fan IjämfaS af forniemningar efs 
1er af trabitiener, fprSf oef) feber, tpoarforo bet fpneé wäf 
förljaftabt att antaga bentta mening, förrätt ben bfifmit närs 
«tare motiocrab. Seremot böra wt fäfta mår uppmärffamfjet 
«>ib befoffningen på Mafmö, ett (förre ö, befägen utanför 
©oteitäö, tiff bmiffet t)ärab bett räfnaö. Subtjggarnc berftäs 
be^, bmiffa ättba titt voära bagar meb ftör(ta roebmoifja bes 
tioftat fpoarje ffägtförbittbeffe utom fig fjcffma, äro t alfwätt* 
l)et tninbre reéfiga än annorftäbeS i länet, famt äga ganffa 
fufa auftgfSbrag, od) äro fäuba för ett ptterlig enfafbtgfjet, 
fom oef åbragit bem bet atttuätttta ofitamnet : iTïafmèbariten, 
«t'b ett flagg föraft af be fringbocube. Seraö nttaf är guafs 
fanbe, orf) ett trabition t gvanujTapct, för fnotlfenS ålber jag 
fiftuäf ej roilf anftoara, fager, att beraö ftamföräfbrar fonts 
mit titt Malmö, brifmaube pä ett iéftycfe. Man Ijav fäftms 
ba någon anfebnittg, att ber fofa en främntatibe cofotti, ■— 
tttämte af urinbpggarnc? — etter af 23rou^foffct, efter (pint* 
fet fiere fättfatnntare fornfemmngar forcfomiua pä Malmö? *), 

Sen gamfa 33ol)iiSlättffa fiantmett qmarlcfmer obfanbab 
t fjeffbpgbctt oef) öfroerljufmtb taget t bet inre af fanbet.. @n

1) iDet bör amtiSrEaS, att "DJîalmôbatntnS" egenboœligfiet betätigt 
oftagit, feban för en tib tiltbah betas ö fïaftefôptcê af ett enftilb 
pexfon, od) feban ftenbrottet beeftäbeS upptäettes, (jroartgenom be 

“nimit t närmare beröring meb cmbta, SBi torbe i ncijia Reifte 
»‘«Somma tia betta ämne.
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IMfmn« «njîgfêbtlbtung, en äblare fiälönnPnr, bättre btbe< 
()fi((na trabtttoner, ålbrlga brnP orf) en f)op fornnorbtfPa orb t 
fctalccfen bära mtttncöbörb, att bcfolPmngen ber räfnar fftt ät? 
rarfal tfrän bet gamla SStfenö fräjbabe föner. 5|}ä (Pranben 
fsjiiaê fpbltgen främmanbe tnpmptungar, orf) föbra ffäraår? 
bciiö bebpggare fyärfPamma ifrån bet forp, fom frätt alia ri:# 
fêté ïanter bltfprömmabc unber ft ft a fïaftfTet, od) !)maraf en 
f!or bel qmarfPannabe, nar bemia näriitgéPälla blifmit fôrfîôrb

S3of)uëlâitffa männen äro af en reôltg, fmärt orf) fiait 
Proppébpggnab, mcb manltga orf) nttrpcPêfulla, fafPân grofma, 
anletébrag, Dminnonta äro oef reéltga, men juft tcfe mal? 
fermabe, nnbanfagaitbe pä Sà'o'ni, orf) marfra anfïgten äro 
fällfpnta, Utom i ffärgarben od) på be fpällen, ber befolPnttt? 
gen tcfe urfpntngllgcn är ren 23of)nölänfT '). UbbemallatraP? 
ten l)ar mäl l)aft rpftc för (Tua maefra qmtnnor, men benna 
I)eber torbe numera böra ufeflufanbe tMäggaé ffclfma (Puben. 
Sliefolfiititgcit är t allmänljet KPa mpcPet mörP? fom ljuélagb, men 
blfla ögoit äro bet oaPtabt allmänitafP, utom pä ^räPjtc^. ber 
bruna ögon fyuaö mara be räbaube. £ög|P fällan (tuner man 
tblaitb allmogen någon röbl)ärtg.

SOcärfltgt nog anmärPte man reban t älbfPa fiber en o? 
ïîfl)et t Ipnnet l)oö 9?orr? orf) @öber»ä3ol)uélänntugeit (93Btf=; 
merjeu orf) Gflfmegrtmen), orf) benna oliffet itnbgår äituu tcfe 
ben uppmärPfamme tafttagaren. SLÖtb IjmllPen jemförelfe fom 
l)c!(P, märfe ben förre minna, bmllPet tillémibare mare noa 
fagbt. Cfn utmärPt ItfltgljeP caracterlfcrar ipåtten, äfmeitfont 
folPet i Sräfue orf) £orpc f)äraber, IjmllPct t allo äger (Por 
llfl)ct meb tnbpggarne t norra länet; men cl)tiru benna Itfïfg» 
l)ct är ett grnnbbrag f bet allmänna folflpnitet fjärfPäbeö, fä 
framftär ben llPmäl tcfe få ffarpt på öfrtga (Palten i föbra 
X -itélan, ocif> 3Tiörn famt l)oö ftffarc orf) (PranbjPtfare f 
fobra fPärgårbeit fafuaö, beufamma allbcleö. äRait anfer (Ta 
ocb bet tcfe utan grttub, funna förflara benna fPtljaPtlglfet ber* 
meb, att tubgggarucö t norra IBoljiiölän f)ufmttbfafftga(Pc 
föboämne är fafrebröb, l)mt(Pet åt Propp orf) (Tunc ffall gif*

1) 3 ötfmänbet fan anmätfaé, att fottet norrut är mörfure otb mln- 
bre wacferf, än uti föbra S3o(juétän,
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tea ben fpänftigfet od) Iättl)ct, font föbra läuetö font* oct) 
böuoätare cj voiitua. $>afrebrobet tißjTriftocr man oef beu 
ïu(t oct) brift titt arbete, faint ben formata att titan tmfnöje 
ïunna umbära od) förfafa, font |>åttcn äger framfor bem 
t fober.

S öfrigt bär ben afta fôotntêtânrangeriê Ipttne fîâinpeltt 
af l>auô l)cm(attbê natur. ©et är frifft oct) teftoanbe, men 
brutet oct; ojcnint. £>att är ännu tül fjälett bett gamte S53ff= 
bott, ägaitbc ffciia bpgbcr mib ftbatt af (tora fet. $>an är 
bppcit, rebbar, utmärft gä|tfrt, bjetpfant oct) arbetfaut, fantt 
ätffar fin t)cmbpgb äuba titt bfmerbrift; men äftoett lättfEniiig, 
fyögmobig, obänbtg oct) (tribétpftcn, famt tarftoar fraftfulta 
entbetémän, ont fyatt ffait Ijåitaö inom ffrauforua. (fj fyeßer 
fau i)an frtfaßaö ifrån beffpflmitgcn for cgoifm. ©et caftabt 
ftnueö t t)auå caracter uägot ofioevroägaube gobt, för t)imtfet 
euba(t bett af förbom intagne fan toara bltttb; oct) 53ot)Uö* 
läitningen (tår t betta affeenbe mpefet öftoer ftna gramtar, oct) 
bet gpniifantma ombötne, font bett mibtberejte oct) opartiffe 

jernt l)ititbra år feban, fättbe om tttbpggartte 
l)är, är ännu icfe för&lbrabt, l)it>ab fotfet t SBctte, 33uKa* 
rené orf) Soteuäö m. fl. l)ärabcr toibfommer. ©et febeför* 
berf, font beflagltgcit griper frittg fig uti troemte t)äraber af 
SÖtfeu, oct) font reban (tigit berbätt, att för nämaranbe betr 
aUntämta fäferl)cteit fuappt ttågotiRäbeö få litet refpccteraé 
font ber, l)ärrör mera af ptere orfafer, fåfom poïiêmaftend 
Rappa faitbliafmanbe, ben l)ögfi ffabtiga tatibtl)aubeln oct) 
bräumoiiiémtnutcrittgcn m. tu., än af några ntörfarc gruubbrag 
t fjctfma folftpnuet, od) I)to<ctn ffntte toät föröfrigt mara fa 
oforftfiiibig att rödja bomma 120,000 ltteitntffor efter några tjog 
brottölingar, font ftituaä tblanb bem ? £mab åter befotfnin* 
gen t föbra ffargårben angår, få fatt bett ej frifaflaö frätt be 
caracteréfel, fora aittib äro öboerna racbföbba; odt om matt 
f)oö ftftarena oct) (traubfittarne t föbra ffärett ffntte tnärfa ett 
1:u'ra iögonenfaBaube fråitmaro af äbtarc brag, få bör man 
^cf[afla, men ej förbömma bem. ©e äro ©tpeuffa ttatiottettS

t) Sct)it6i, u[a, pag, 259«



Spartaé. $ärfomnc of eu båttg race, utait off nnbcrtoiénïng 
orf) feblig uppfeftran, fämpanbe mcb armob oct) ttfcïfjet ifrån 
iuaggan, (;af;ua be albrt’g {art fig fauna Itfioct oc!) mcmit# 
ffan på ben battre fiban. gërtrpcfta orf) utfugua af affa, 
wärnföfa offer for bet lumpnaftc mångfareintrcic, orf) mcb 
ett !)em, fom, genom ofta timanbe fîcppêbrott, ar en ftäubtg 
ffåbepfatö för bet meitffltga libanbct, för Ijroarö intrpcr ma* 
nan gör bem flutna, äro be enbaft bctänfta på uiebel att 
nppel)Stta jïtt eget uétta (if, orf) funna mcb [ifa lifgiltigbct 
I)öra nöbropctt från ben ffeppöbrutue fom ftffmfifcné ff ri. SJien 
~ bet ar fcfe beraê egen (Tull! gemnab åt fig fjelf, orf) 0f 
bjdpligt fåtb åt neben, bitr memuffan atttib bjnrtff

Slttmogené fått att mara är på fufilantct ganffa bpf* 
fabt, orf) på flera flatten, färbcleö t trafteu af Hbbemalla, 
nuba mer, än l)n>ab man babe rättfg!)et att mänta. ^jç£ 
bpgbeit flår i betta fatt miba efter; men på be flatten i {tär* 
gårbeu, ber bebpggarne utbytt ftffarcué jyrfe emot fjömaiJ 
iienö, t)ar en flörre bpféning på några år nuumtt tnflcg, e* 
bunt benua tefe atttib Immer längre än titt plan. £)mnb W 
buölänutitgeit meb ffäl fan tablas for, är tejj brifi på mu 
Iigl)et inom f)uö, bnulfeu t lotffa bäraber öfioergår att föres 
fMutng. ©etta fel ligger tfpnncrbet qminiionta titt laff, b mils 
ïarf caractcr föröfvigt är Itf månueué. 3 f)ctt6pgbcu träfaö 
rigtiga amajoncr, ocb beit attmänueliga färiefeu caractertfcrar 
näffan öfmerattt Såobuélåufforua.

»Omogen« up pip Suing är i altoiänbet ganffa ringa 
2>ct förftåé, att äfmen bär jtnnaé bc, fom i funffaper ocb 
fjälöobling funna tåla iemförclfc meb hrrilfen emeuff bonbe 
fom I)#; men bcraS antal, i forbnttanbe titt folfmängben, är 
ganffa ringa. SOîaffanê bofliga toefaube är på många flatten 
inffränft titt (Satcdjcfciié tnncbått, bmilfni te, fåfont en com*
plcruê af att litteratur, fatta "aMcu", ungefär af famma om 
—------------------

.1) SSefpnnevligt att famma fänétotöepct utmävEte filfarcn för eft par 
punbea år feban. mi Sofene ftai * = atd;io ffniicé ett bref jftj„ 
ffllaiq. .fnmtfelbt, btriili tjon pofar amränba bet firärafte ftraff cm 
cj ftffarena orf) fîranbfïttarnc upptjövbc att i pafneet titmvåfa Kfén af 
ffeppé&ntttia, feban be ptsmbrat bem, r
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font be fcrnnma bamertta fatta $ranfpffatt fet* "©»ra« 
frt'. Om titt några få tjäraber eu (levre upptpêntng gjort 
ttg flattante, få utgöra befa cnbaft unbantag. Scmfercïfewtô 
flanffa få funna ffrtfma. Ovfafen är tefe någon trögljct oc() 
effieftigfjet f)og folfet fjetft, tmerfont tjar betta båbe futtffapé« 

cflar cct) en förträfflig fattningsförmåga, utan ben tigger 
Cl'utt, att ©fotmäfeubet (får iugenftäbcö t rtfet, meb uubatt« 

lag af Çctppmarfen, på fämre fotter fin i 33ol)uétäu. SS)et 
ar liftnät, tittfotje af ©tättberttaö beftut mtb ftfta SttifSbagett, 
fttt boppaS, bet be förfuptta båténtän ocf> aubra tifa qoalift« 
rrvabc perfotter, uti Ijmitfaö jjättber ben ambufatoriffa banta« 
»nbcrtotSningcti för ttärmaraube f)är är auförtrobb, bfifrea 
^fterträbba af mera intetteetuett oet) moralifft biibabe lärare, 
jacbetcö om ©taten mitt befoffa uubermiöutngen, fp ben äratt 
,nr attmogett unbanbebt ftg. 3)eittia attmäuua ofunnig()cf, 

utåffinba pittittS nfarit genom mtfa omftänbigljctcr ur«
... tuen (täbanefter på intet mtttfor bttfmcr bet, är t)är 

|ft ntpefet ffabttgare, font i fotfefS tiftiga Ipnne tigger ett tätt« 
)ft för tntrpcf oet) ett ngbetSbegär, fymtlfa göra betfamma titt 
y for tjmarje anbetigt bebrägeri, fom brtngaS å bane. 
~ al nptt, attt omanligt i religiös mäg anftfir ntcb en be« 
l’afcraitêmârb paftigtjet 23ot)nétäuningen, färbctcS fjettbott, — 
^ll Pbeuontcit, pmttfet forefrigt uppenbarar ftg tjoS atta bcrgS« 
totf. f|)Ctta vetfabe ftg rebatt i (Sart XI:s ttb, bå foarcri« 
»»»öfenbet, pmitfet mi torbe böra fortfara på fnntnta fätf, 
j ^n ©måtänbffa prebtfofjnfatt t måra bagar, fttapptmar 
föpunt t datante, förrän 33ol)Uélän mar iumccftabt berutt; 

j! ’ * wår tib åbagatäggcé ofmanfrantffättba fanning titträtf« 
lßc't af ben framgång läferiet ■— ntcb förtof! — pärftäbeS 
)aft od) bar. £)är t)ar matt rebatt atttför tauge funnat fa 
inctfff uppring öfmer 2 ©tm. 3: 6, tjuru "IjuS ur I)ttS 
ß'i'imifotf föraö fåttgita, fom meb fpnber bctitngabc äro", faff« 
au matt ntajfc mara ifrån mettet etter Ijebertt, för att funna 
?! n ^et; od) norra §öot)uStän fftttte funna fentna gattffa fttfa 
'tbtag titt be aubetiga febrarneS l)tffova, mitte matt bfott 
tntta läuitebom af bent! Spcfatt t otpcfait är tifmät, att, för« 
J1'Cbctjf bet fätta fotftpnnet, prfetu tifa tätt, foin ben upp«
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fommit, äfmctt itppbör, när beit tocrfanbc orfafcn affägönaö, 
bvoaban bet oitba tifa tätt fait afijjctpaö fom förefommaö. ®ct 
är meb 33ofjnö!änmngen fom ntcb £>tet, ban ftoärutar cf längs 
ve, än wifen är tittftäbeö.

ltnber fäbana förbSttanbett, fom oftoananförba, är lias 
tnrligt, att jförre beten af allmogen är ganffa nnbffcptig oeb 
förbomöfult; tp brifianbe upplpöning oef) förrotrrabe begrepp 
out en t)ögre locrtböorbntngö fatnbaiib meb, citer tuflptanbe 
pä metnuffan oct) fjemteé oben, fötjaö gcnia åt. 3fpnner()ct 
fan betta tiUäinpaö pä tmoSnarne t fjcUbpgbcit, Ijrotlfa, fors 
ntcbeljf ftna aftägöna oct) enjfafa boffäber, fafna ben beröring 
meb anbra, fom utgör ett bufuntbunttfor för npptpöningcnö 
fprtbaiibe, oct) tjantfa fSlebcê, af efnnnigbct oef) förmebelff fitt 
för bet unbevbara ilämba Ipnnc, meb fo'rfärtef btbebSßa be 
fättfantma begrepp oef) brnf, fom tilt beut öfmergätt i arf 
ifrån beraé fäber iiiibcr en ntörfare tib. S5Sxf5erftßcit tjafroa 
be bäba fiflförftutna beeennierna mpefet föränbrat, om jnjf 
icfe föräbtat, folfeté äfigter i ttjp fatt; boef jtnneö beraf titts 
räcftigt i befjått. ©ägiter om Sättär, Srott oct) bergtagmits 
gar m, ni. icfe alleitaff forttefroa öfroerattt, utan omfattaö ofs 
ta fåfom troöarfiftar, oct) be qioarleftoor af en mera biftos 
riff folffaga, fom ätiiiu funna upptetaö, äga atttib eit outs 
ftäbiiab af bet uiibcrbara. SDptifa uuberbara frabitiotier fills 
iter matt faflabe teffc blott uub nnfja (fälten, utan oef ttnb åts 
(Tiltiga boliagètiug, ifpiinertjef af bprbararc »ärbe, fåfom fans 
nor, bägare oct) fmpefen m. m. af (Tlfmcr, ()mi(fa förmälaö 
mara t en forntib af något miberniäfcii gtfita åf ftägtené flams 
faber, ofmergS attttb tttt atbffa arfmtngen, oeb aitfcô fåfom 
ett pattabiitm, tjroilfct man för intet prié ffnlte funna förmå 
innetjafroaren att afpttra.

2ttt bär t betatj upprepa atta t 53obuötän förefommatts 
be mibffcpetfer od) förbomar more unfertigen i fin orbiting ; 
men jag måffe tiltflå, att jag meb bent äger cit tjett orebig bes 
fantffap, emeban preffen atttib är ben ft|fe, fom fomnter uns 
berfunb meb bcm. Siågra funna tifmät itppgiftoaö, af btoifs 
fa man fan ftuta tit! be öfrtga. Obmatt anför (pag. 77) ett 
på tjanö tib gängfe bruf tbtanb attmogen t fjcttbpgbeu, att
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Wb %itbefêmega» brtcfa "©tbëborgê ffåP, t)n>üfcf tiflgicf på 
0UFa fatt ena fättct, fywarpå bcnna Iftatton forrättabeö, 
»av följanbe : SDfatmobcrit labe eit bpna på golfntet cmcßait 
meinte upptäuba Ijuö; på bemta fatte ftg eit t fänbcr af l)tt? 

letb ntebrcmmar ocf) brad ©tbêborgé intime nr en trcibffåf, 
Tb b tncb ö(, fymitfen febait fafïabcë, fôïmobttgen meb tän? 

cima, ofmev Ijufmubet. ipwätfbcö bä ffåten ttpp cd) ncb, 
,Bl Wt l)on fön tilt golfmet, trobbcö bcn bttcfanbe bö bet 
frct/ * «mtfatt faü btcfwe (jan rnib (if1), ©et anbra fättct, 
T°m fpneö tjafwa want bet urfprnitgttga, oct; ßwitfct ämm t 
«laitnaiitttiite npttjatö t ©cflcmarfcit 2J, war att inafmobcrtt, 
|ore Öffnungen Ätnibctömeffcbagcit, ttppfräßbe fftt tpibfotf fram? 
W; ugnen, t [prüfen ctb war nppgjorb, oct) Tat bet brtcfa 
k’bôborgê ffal tir eit btffat oct) bita af eit ftnörgåé, atlt itn= 
, I'1' TTiabbjanbe oct) frammtimtanbe af itågra orb, t)warcfter 
. c>,ftobeii af förtäringen tnfafïabcé t ugnen fåfom ctt offer, 
'®eilom tjmitfet offer tuait trobbe ffg fititita afmärja clböwåba 
}ict Srct- Seit ii a wtbffcpttga feb, [prüfen man wtß påffå an? 
" fafttagaé af några gamta t fjetten, är etter t)ar wa? 

*1 möf)ätiba eit fetnntng af wåra ßcbiüffa fäberö "rilfabtct" 
c.cr °ffer St Sttferne. '/@[béborg,/ fan bå wara en förwrib? 
lung nf 5([^ga,jnr^ b. ä, gårbciiö ritf etter ffpbbêanbe, åt fprü? 
,eu fâlebcê libattoncn anßäßbcö. ©anffa arctjccotoger wtlja 

,ctcm°T fe t bcnna feb eit temnfng eftcr en forbont t korben 
W'tgfe etbobprfan, ntcit målfänba web mtnbre fannoltffyet. 
'fbtertfb bctraftar aßmogcn f wtffa falt elben fåfom tjcßg oct) 
nmänber ben ofta på ett förbomöfnßt fätt, fåfom t. er. tit? 

sj,nn Wm ftv böpt, bå bcn aßttb maße brinna på fpffctn. 
‘av To fatfwat oct) förffa gång bcrcftcr forcé tiß wattcit,
‘ S rib bfwer f)cnne. 2Stb mättnfng faffaö ett etbbranb t

!) ©t)Ufa offer ocij fpåbomar af ben faftabe offerflfåtenö flällning öro 
2 Qnnu örufttga poê åtffiuiga ginff?ïfiati(ïa folf.
-) ©er brutabe matmobern, unbet bet port flog ölet i elben, faga : 

"©aa (jag min cl 
£>g iftie fjogate og peitare pel".

©e tnibare Tlnnoler för Storb. Dlbft;nb. dr 1839, paj. 187, 188, 
ett åtffilligt bärom förefommer.



maftct. 9îar wan Mir "framab" eller fjafïigt fjttf, ftSr wàit 
tre gånger omfring ftg web eu cfbbrattb. 9!ai qnnnna beftoâ? 
raê af mjoif, faftar man beraf t efbcn. 3!är wan tufommer 
ntt ctt grafbM)ttë mjpcé t IjuëïSgan, tttnan wan Ijclfar, oef) 
inir frcaturéfjufbom går, ïebeê freaturcit öfwer brtnttanbe tvcb, 
fern är autänb af "nôbelb", b. n>. f. fàbau clb, fom attffaf? 
faë genom gutbutitg af twâ träftpefen.

SEtjorêbageu anfeë t ffogêbpgbctt af bc äfbre Ijeft'g effer 
fnarare forbannab. S>en bagenê afton forraftaê tuga grôfrc 
t)ubî)àllëftjfi(or, oet) framför attt fS fptnurocf oef) wäfffol cj 
täta l)ora jtg. 3 aHmantjct aufcê Sfjorébageu fSfom oginttt? 
faut for totj5a foretag. Sfjcnftefolf träba bå cj genta t tjeuft, 
od) flera ttnbnnfa gerna att bå fålla bröllop oel) banibop, till 
cd) web fp ar man oubt ont be barn, fom ba föbaö. Senna 
förbom fjarleber jtg troligen ifrån ttben för ©friftenbomcuö 
införaubc, bå bc m;a lärante framffälfbe fjebnagubarne fåforn 
onba attbar, oef) tttpreglabc l)oö folfet ett affft) för allt, fom 
påmtnbe om beraé bprfatt, (tvoaban en f&batt fäftabeé wtb 
Sforébagett, ftotifeit 6ar namn af ben weft bprfabe tbfanb 
afgubarnc. ©tguerter oef) ©fmpatftfurer öfwaé mpefet, faft? 
än i jlörfta fjcmltgfet. SWärfligt är, att allmogen uti norra fä? 
net tillffrifrocr jorbfpnb af fmtrebffap oef) bplift en wagtff för? 
wåga att bota fjufbomar foé freatur, ffunbom oef fjoö men? 
„ijtor T). Spnbct fjängeé bå om halfen på ben fjufc, fom 
oef mfiflc intaga afffrapabe fmulor beraf oef) tbfanb buftaö 
bermeb. åfwcn ättefögarncb mull begaguaö af många titt 
botaube af roärf oef) ffabor, fävbefcé fulflag. 3Ötb barnhop 
wäfte alfttb ftffwer effer ftåf mara fâjîabt totb (inbau, för att 
fiubra troffen att bortbpta ungen uuber aeten *). 5f5å några

- 44 -

1) ©amma måntro tåber i Könige, fe Urba I; pag. 19 oä) föijanbe.
2) ©itfmer oci) jiåt tjafwa ott'barnafeberpEor på ftg, fa långe be tjafwa 

"tjtbna ijub", b. ». f. icfe åro fpiftogne. 25en fpånab, be unbee 
tenna tit titlroerfa, tjåUeé för ipcflig alt Mnba fiftretjïap af. ®e 
fom göra barnfångéoifiter ir.åfte, når be infomma, (aga meb t;an? 
ben pä ugnen, prmoblfgen ftår fffïnâmnba brut i famman&ang 
meb bet bebanta orbfpcåtet om barnaföbcrpEor : "att be rifwit ner 
ugnen", fem fäfert far någon, fafWn ofänb, ^iftorffC gvunb,
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fföücn följer en bröbbit meb, foin febmt gtftreé nt en fjtinb, 
i tro ntt benne ffad t barueté flatte få be betfammo tiderna* 
bc fjufbomav. foafiraitbe qrotmta ttttStcô ej t)SHa bant of* 
i»ev bopef. flJarncté förfta flabcr göraé of något gammalt, 
ocl) »or bet får conrulftoiter unber tanbfprtcfmngett, afriftraé 
Momma od) fajtaé på elben. $>etta brttf iafttageé babe t 
fjellbpgbcn ocb på borne, förmobltgett oftreit flerffäbcé. ^3a 
fbvftniimnbo ort göreé trtb linbanbet, trtb bmarje l)v»nrf, 
forêtednet öftrer bornetb broil. SDctta teefen glömmer man 

cj belter att goto bfroer boftrSget, på bet begeit ej må 
fötgoraé, cd) trtb Sultibcit fer man bet Ijoô folf af gamla 
W>evlbett meb fréta uppbraget öftrer ado borrar, for ott mota 
gotten,font bn troé öftreraflt fttofa efter ott få litet t treften; 
«f'»cu mtb spsffeù forfaö på bufen od) nämncé Scfu namn. 
Miner fjufa ritaé foré meb en fnif, fom febatt fotteé t fött# 
3C1'- Soré ritaé oef öftrer Ijofmcn, bå bailor ffoé, od) nar 
be ftånfpänttaé, tåggaé ffacflarna gerna t foré öftrer broar* 
«nbra. spå Xjbrn råber en löjlig farhåga för ott fmå born 
Mömntaé, ocb framför allt meb orbet "trader"; utfägeé bet* 
ta °tb, frammumlar mobern en fpfnittgépropofttton, fom är 
u,ct eller mtnbre bögljubb, i mån of ben felanbcé ftånb. ®ct* 
ta Ifatt förefomma toåba, i bnobelfe ben berömmonbe finde 

en "cub tungo", gör oitba ögon är utan lifo råbb, od) 
tu't ©ngelffa fjufan, l)ar fadob "^orffcf", fomma berof, ott 
cu löéaftig perfott fer barnet nofet, broabait matt oef på fina 
orter fnyter en tråb om barneté arm, på bet betfamma, äf* 

bå fläberna aftagaé, tefe må trara adbcleé ofläbt. ÏSib 
Mödop lagar bruben, att bon får fe brttbgummcu, innan bau 

Mute, attttaré tror be» ftfl ej fomma i fpetfcu förbett f)»^ 
lt9a regeringen. ©amma mål trinneé oef, om bc» t fcrnb* 
dol faU fs gu längre fram på golfiret än brnbgummené, 
Ccb ftrara bögre an ban; berunber glömmer 1)»» lifroftl itfe 
®ff få mpefet möjligt tränga ftg intill b01»'1» t ott ej något 
oubt öga" må fa(ïa fin blid emedan bent, bmaraf ffott föl# 

la °c»igbet m, m., att förtiga en mängb offabliga löjligheter,



Ijwtlf«, lifafom be (jar anfört a, för bet rnefïa tißtjöra fjcH* 
t>t>flben

21 f anbra [jar lafttagna 6ruf, ï>n?üfa ej fumta f omnia 
nnbcr famma categort, fom be ofroanuamuba, fan anföraö 
följanbe, Ijroarfonmtan rot llfroäl 66ra fäjla uppmarffamijctett 
bcrrotb, att befsa febcr odj bruf tcfe uteftutanb« tiro allmänna 
öfroer Ijela länet, utan bet, font tafttageg t bet ena Ijärabet, 
fan roara ofäitbt t bet anbra o. f. ro.

|)ögttberna, färbeteö Sul ocfj ipingfï, ftraê nteb gafïa# 
bub tuom flägten, äfroen fallabe "gtllen" (af 3$l. ©jalba =

1) ©åfom t. ep, ott fitö linfrö i EorEogårbéporten, för att binbra be 
böea« genfatbj att mib flottnfngat förft inEafia fatten utt ben ntja 
bofiaben* att när man fopt Ereatur braga bet mib frcanfen tre gåns 
gee runbtomEring, innan bet införe« i labugårbenj att fifefa bort 
tanbmerE utt tråb, otf) bota futfXag genom att låta en förfiföbing bita 
tve gänget öfmet bet wärEanbe (tältet j att (potta tre gånget för ftg, an» 
(et man (tunbom bögft nöbmänbigt, för att afmärjaatlt mebn, fåfom 
t.er. rofb qminnfolES möte, »tb bmicfmelrofnbar, raib fcäftaré affelnfng, 
om be bä flaEa fig, äfmenfom bd man går öfroer fidllen, bet fjäftat 
tumlat ftg. SOîan fpottar oc! iblanb uti baftcåget od) brpggEaref, på 
bet intet onbt må Eomma bit m. m, @n toebecflpgglfg feb, ben mi 
milja boppaé albtig äterförnpaö, bor marit bruflig bär, att nemt. 
mib bojlapéfarfoUr, eUet bå man eljeft ba* oloeta till freatur, bes 
grafma ett fåbant tefmanbe. ©åbatta offer lära brufatS i bebenbos 
men$ men bmab fäga mdl mina tdfare, om jag förfäErar bem, att 
bac i æobuêlan begrafbe« för 5 a 6 år feban, för ofmannämnbe ors
(af, en tefmanbe båfl af en — —------------ ftånb«perfon! — i giflas
ren bor oet en mängb förbomar, fåfom att man får gob minb, om 
man fätter en fluten (feb i rorftiltenj att ingen fångft blir, om man 
förfl möte« af en qminna, nar man beger ftg till fjöfj, eller om or= 
bet "Eott" råEar nämnas, bå man gär. 3cfe bebet tro« ben £jafma 
Ipcfa (ill fifle, fom nägonffn bränEt Eottor. OlpcElfgt ar ocEfå att 
taga ftjlrebjîapcn på rpggvn fnne i flugan. "iDen fom (junger ndr 
bon agnar, für gråta når bon brar". Oloctligt år att bofma rönns 
tråb t båten, to beraf blir motmlnb oeb bålig fångft (glpgrönn = 
SSifiel är beremot nçttig för jagare ocE) flaltgräfware). Siçttfgt är, 
bå mon beget ftg till fjbjj, att rfta tre Eor« på jtugemäggen. sfRij, 
ter man bunb, bå man mfU fatta bummcrEupor, må man gerna 
mänba fjem igen. går man, bå man förfl lägger ut, fe en flat 
förs ut, blir motminb båbe bort ocb bem$ fnne« bon äter åt fiban 
eller aEtenif, Eon man månta fig gob mfnb m, m.



fammmtffjuta). 3 fjcttbpgbcn f)åCfaé fcfl f. f. "tailoT, eft 
j*a3^ futfcribci*abe nöjen, od) roar man ftg ber få gobt man 
^au meb btt;cfjom, alffog, flagömftl, bairå od) lotteri* eller 
Fortfpet. ®cga "faftöt" (be gantlcö ésantöurbaraut) ffttja ftg 
»troai (efftugor berutt, att enbaft be, fem af tiltftättarne utfeö, 
-a'ma rtllträbe bcrrttl, oct) bcirnffaö fåtebeö enbaft af "en ut« 

w>a(b foctefef". 33cgagnanbct af 3utl)atm oct) tl)i) åtfötjanbe 
forlujfelfcr är itn urmobigt, beremot tafttager inan öfiocratlt 
^ 1 maefra feb att bä ntfätta fäbeöfärfvoar titt föba St fntåfog« 
ûrne. 2(tt "rtba ©taffanöffe" oct) fjunga ©faffatiömifa 2timan« 

^a3 Sut, fyar förr brufaté, men förefommer numera ganffa fät« 
Icui; uär få ffer, ffota pfiarne mattnaö utt en tätta, fom Itg« 
9er t en annan foefen. 3 några tjäraber tåter man en ntäitgb 
^at' îàrbcteê bröbtiögar, qrcarftå på borbet 3ntcn öfwcr, tttt 
Ærettonbc« etter ïjugonbebagen, bå ttugbomen mcb en ring« 

flns irtng borbet banfar Sutcit ut. tpåffaftonen ftraé t ftör« 
rc beten af länet mcb roårbefbar etter ffott ; men på öarne 
tntoageê benita feb SJîtbfommarêuatten, af tnmtfen etbarne fått 
namn af "SOîtbfommarëmafor" ’). 3Stb STOtbfommar binbaö 
rcu,far, font uppt)ängaö i fhigtafet2), oct) pufeit "ntajaé", b.

f> utfiraö mcb töf oct) grannö utmänbtgt öfiocr börrarne, 
Wtlfet oef ffer »tb gäftabub. SDÎajjîôngôbanfar btifioa atlt« 
mera fättfporba, tp t famma mått fom ungbomenö nöjen för« 
ora (iämpctn af offutb oct) fcbtigfjet, bwätjaö be ej längre 

nnber (Bubö öppna fjtmmcl. éogante äro numera unber fom«' 
niarett bett 23of)ttö(änffa ungbontcitö banöfatonger, oct) be an«
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1) 2ttt tänba mårbetbar tpâfïaffon i (laCet fö* tOHbfommarSnatten par, 
*nU8t ätbre perfonerS berättelfe, förft pä en febnave tib tommit t 
5ÏUE i Sofjusiän. Set ar pcigft fonnoltft, att SffiibfommatS-.oaEotna 
oro lemningat efter måra fbrfäbctS bprEan af Satbur (Solauben), 
NU f»t>ll!ens äta SBatburSbätet tänbes SSfblommarSnatten. (3ft 9iUé= 
tens Scanb. Utfnmånar 4.-be Ijäftef.) Set fbrtjenar oct uppmätt« 
famtjet att fjögfommaten fattas f norra SBopuStän ä b a t n, pmitfet 
rob förmoblfgen är betfamma fom ^)ög=18albur (af fom, = piig) 

* J8, t* bå foten pär pögft pä pimmelen.
’ •®amfa«t binbas bega tranfar af 9 flags blommor, famt ftrrna« 
*as ftban noga, für att fom ett Evaftlgt tätemebel gifmaS ät fju« 
fa matur.
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bra Srêtibcrna f)ållat> be fô'rbcrfltga ïeffïitcjontû ( bett (autre 
aHmogcné t)itê.

3>e egentliga ocf) ffo'rjîa gaftabubctt {jaHaé totb broltopé* 
od) bcgrafniugétillfälleu, ifpiitter()et-tt>tb fbrftnämnba. @åfoiu 
cfmerallt t wart taub, äger allmogen l)är tu ft für falafanöe; 
men briftanbe tillgångar od) mål)ättba ftånböperfoncruab in* 
flptaube Igiftoa t febnare tiber mitiffat gäftabubcuö låugwarig* 
i;et. Sre bagar är bet watiltgafte ett fåbant f)Slleö, mctt 
ftunbom marar bet åtta. Uubfaguabctt bcnotb är, nnbattta* 
ganbcd på Xjörtt, mer an rifltg, ocf) gâfîenta aflägga Ipfatt* 
be prof på norbtff traft utt fatet ocf) bägaren. S)en forfta 
måltiben är ben föntämfta ocf) beftår af 4 ti(t 7 rätter, en* 
baft på Sfjönt af twentte, men fupaubet är bfmeratlt lita o* 
måttligt, ocf) utläubffa brpcfeéwaror, fåfom cognac, äftoen 
win m, m., felad näftait albrtg. tpå flera ftäilctt brufar matt 
låta ett bel af maten qmarftå på borbct natt ocf) bag t bett 
jttcb lafan ocf) banbfeftoiter fläbba flitgatt, ocf> gäfterua fitta 
mcräubetb bagen igenom omfrittg betfamma, rbfanbe, fttpan* 
be ocf) bricfattbe. Sötb bplifa gäflabttb bjubcd f)eta flägtett 
od) gratinante, font mebfbra fina bant, f)uru fmå be än äro, 
braaraf fjäuber, att gäftcrnaö perfottal uppgår flttubom till 100 
ocf) bcrbftoer; tuen bcfja fafaö fofta Itftoäl tilfftätfareu ntinbre, 
ätt tttatt ffutte förtiioba, emcbatt tfrått l)toarje l)ttd, font bjubed, 
anlänber till gäftabubégårbcn f. f. Won eller Worne (af ggf. 
Wont = offer), beftacnbc af eu maud börba ft'nt brob, fafor 
ocf) attbra baftocrf; bcfiutotn måfte totb brbllop be pttgre far* 
lame pä be flefta (tälten gtftoa ett gSfroa t penningar frätt 3 
till 10 ÿî:br od) berutöfrocr, Ipoilfet bär nantit af brubffänf. 
5)3å några orter unberrättad gdfîcrna wib bjubntiigett ont, f)tt* 
ru länge gäftabubet toarar, berefter "Wornctd'' *) od) //sl3rub* 
ffaufenö" toärbe lämpad; på anbra åter, fåfom på Sfjéru, 
är en ftarft fattdfrpbbab rtégröt, font af wärbittnan ittbäreö, 
ett l)bfltg, men albrtg oförftåbb påmtnuelfe till gäftente att

1) Jornet beflär meränbets af 6 bora briSbtmttar cd) 2 oflar, utom 
bet finare baEwtet eller "tkninjtn". ®e» fom öfioerfentnar for» 
net, tratteraê tiftißcn otij ateefänbes meb £>atfaturan brccbude cd; en 
t;atf oji af ben fjelf mebfövt.
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P1*1 cf a ft g Oort; Ijmilfct ocf geuaft efter grötcuö förtaraube 
">crf|lättcö uttber tacffagclfer ocE) fjurrarop. 2Stb gâjîabubcit 
3Sr attttb würben i fijortärmarne ttll tecfeu, citt t)«1 rår ftg 
ßdf, fäfoitt tjerrc t f)ufct, men befattar ftg. mcb intet, utart 
Mppbrager ftua Slt'ggaubcit St en marffatf, t)är fattab föfernä* 
fiare eller förftpre ($oru. forfltöri = anförare), Ijmtlfctt utfeö 
tblanb ftagtené närmajfe, od) måftc, utom aitbra bpgbcr, ä* 
ön en bepröfmab ftrupe, för att voara ben ftffc, fom fmifcr i 
bägaren, od) framför allt mara en fftcflig talare, färbeleö mib 
trollop, för att pS ett röianbe fätt lägga gäffenta på l)jcr* 
tat offret tttt 43rcjf od) Äiocfare, ber bctta är fcbmanltgt. 
^ offtcianterna mtb bplifa tillfällen t)bver ocf "$appcrera* 
*euß Ijmilfen manligett är en torparc, od) l)ar till erntete att 
tciPpa bricfa uti "pipfffilarne" etter ett flagö, mcb pip förfeb* 
ta od) nteb attafjanba figurer utfrrabe träffålar, af flera fatt* 
norS rpntb. Set ftötanbc brufct, att mtb gäffabnb, titt od) 
mcb uttber måltiben, f)afma batten på Ijufroubct, råbcr äumt 
^ Sljöru, od) mar för icfe lättgcfebatt allmänt i fjeUbpgbcu, 
tcc bet lifroäl nu titt (for bel aftagit. 3)ocf äfrnen ber bet 
at rSbanbe, Ijåtteö fufmubet blottabt, bå någon ftånböperfott 
ör närmarattbc.

Znvab 33ol)uéläntttttgenö feber wtb Ijögtibligarc tittfäl* 
j™' fåfom bröllop od) graföl tn. ni,, angår, få äro bcfla, få* 
'°m alia attbra bntf, ffiljafttga t oltfa färaber. Sbett fom fri* 
fir titt ett fmntmabotfer, amttäler gcrna fttta ömma begär ge* 
itom ett böneman, bmilfett, i fättbelfe af |a, erl)åt(er af brubett 
cn 'titttbre gåfma, font Ijott ffelf förfärbigat. görloftiing ffer 
CJ nteb ring, utan genom attbra gåfmor, iblattb bmilfa cn 
Pfalmbof, mcb iuprefabc förgpttba Ijjertan od) tättfefpråf, el* 
er l)oö be förmögnare, mcb graocrabe fttfmcrplätar på per* 

«tarne, intager förfta rummet. 43å $jörn, Ijmtlfcn ö i allo 
når ett årl)itttbra efter bet öfrtga länet t bilbntttg, är meber* 
tn9et bet mot att fcbligf)ct (tribaitbe brttf, att pfalmbofettö gtf* 
"•'aube tttcbförcr, mcb ntålömättnenö minne, fanttna rättigfe* 
*cr, fom bett preffcrltga mälftgttelfeu. "©år*an*tf)eoricn" mar 
la ebes ber prafttfft omfattab, rebatt långt förr ätt bett frattt* 

dtt’abe på 23arnättgeit od) antätibe Upfala 5Dom*(Sapitcl,
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g)e fîfttïtga ocb bullerfamma &t>rfobröllopcii fjafma på ctt fcb* 
«are ttb blifrnt Ijogft fällfputa. SBtgfeltt forrattab bctê (jem^ 
«ta, belê t preftgårben. 5 febnare fallet färbaö brubparet 
erf) (ïôrre bete« af fan'ten åfattbe, men fpelmäitncn orf) brub« 
ribbartte, eller, fSfont be t fjeltbpgbcn fallaé, "©måfntäutier* 
ne", äro alltib till baft, orf) bora, bruben till ära, genom en 
balöbrptaube rlbt, fatta Itf orf) lemmar pä fpel ’). H)e(5a fmà« 
fvoetttter, bttnîfa tagaé af bcit raffajïe nngbomcn, äro mault« 
gen prpbba mcb färgabe fïabbranbe baitb ont battante, famt 
llfabatta lôêfnuttta Ijalbbnfar, orf), utom beraê âltggaube att 
cottoojcra brubparet, ttllljôrcr bem att tjamta brnbgitmmcit orf) 
preflett, när bröllopen fyâtlaê l)cmma, famt äfroen pä flera 
ftällcn, fSfom t ©örbpgbcn, pafta npp »ib borbet, bä be be? 
t)åtta battante på ftg. Vanligen famlar ftg ben manliga be« 
len af brnbffaran förft t brubgutnmeuö f)cnt, ber be på )tå« 
enbc fot trafteraö, orf) följa bottom feban till britbbufct. @tt 
ftpcfe från ftftnämnba görcé mcräubelö l;alt, orf) ©måfwcit« 
«erna eller ©måbrättgarnc, ffifom be ocf fallaö, riba frant 
för att ()ämta toälfomflbrpcfen, font är öl orf) färtäreö nnbcr 
bar btntmel. SKöteö någon ttnber mögen ffall ban Ijafma traf« 
tering. 9läffatt allmän är ben febett, att, om brub orf) brub= 
gum voiffaö t famma l>uö, be om bröllopöbagctt fftljaé at, 
på bet bänttningöceremonten ej må unberlåtab. SJrnbené fläb« 
fel är flcrfalbig. Söattligen, färbclcö norrut, bragcr bo» på 
bett fvoarta ftbett= eller bombajntéffläbntngen en börba broft* 
ga battb, ftlfmerfmpcfcit, fpämtett, perlbanb ocb artificiella 
blommor, font bar benämnaé "fplpmittar". kronan, betäcfan« 
be bel» bMfa»tÏH’l/ är bogft fällan af ntprfen, utan af målabt 
papper orf) blabgttll nt, nt, 5)3å attbra ftällcn äter får bett ffö« 
tta ttöja ftg mcb ben attfpråfölöfa binbmöfatt ocb bett toaufiga 
belgbagöfläbfeln. £>ctt bmitfläbba »tgfelpallen, utffofferab meb 
banb orf) blommor, ittbärcé af fmå fltcfor ttnber full mttftf. 
5)3ell bntfaö fomltgftäbö, på attbra (lällctt allé icfe; men t

1) ,®e pärtoba ftg (från forntfbenS brubribbare, font unbet SBalbêfrte: 
rfeté fiber bentäpnabe (pvängbe framför btubjïaran, för att utfpeja 
cm något förfät till bvubenë bortcöfmanbe ma* i ftåga, od) f få faU 
förfwara tjentie.



Wet af ben fyroitftäbba flugan är attlib uppfatt en fortô bat* 
bad)iu af fitfebufar, bfrocr bet flatte ber roigfetpatïeit ptacc* 
ïeiê, famt cifmer brubparetö ptatê œib barbet, ©cnafl efter 
'»igfctn förfogar man ffg tilt mibbagëborbct. tj3a ©font fîtta 
bvuibgitm od) bntb roib broar fîtt borb, ben febnare omgifroeit 
°f ftna troå britbfrâmmor; men aunorflabeë fîtta be tittfam* 
»lanö. |) mar je rätt ittbarcê nnber fuit tnujtf, ont bet ff'atl 
wara roât; be anfommanbe gâflcrua rotfaê oef farama ara, 
lorutau (prüfen prefleit oct) ofrtga fyonoratioreô oeffa fjctfad 
lnc!5 fWt, äfroeufem affârbaë meb bpttfa. tpå ffita flatten 
nr trubparat fïtfroerpeuniugar ntt ftita ffobott. ©e tittfatta 

tcu Soße oct) fïtcfa, foin äro utfcbba att afbraga be febnare, 
J'ottfet förtroeube räfnaö fåfom en flor ntmärfetfe. Stär brub* 
Pttrct är gånget titt fättgö, intränga — åtminftone på Sntanb 
~~ fläflerna.t brttbfamntarett «über fpet oct) fång, oct) mafic 

brubgttnt oct) brub flttanbe t fången tmbfägua bent, ben 
forre meb brännrotn, beu febnare meb tont. 3 några focfnar 
Wttageö en, fåfont bet fpucö, ganfîa gammat feb. Slitbra 

^L'^°b®bagcn aflägöuar ftg brnben; brubgunimeit Hagar bå 
'ox Sederna, att t)on bttfroit bortröfroab, famt uppmanar bent 

e^cr tjenne; bå t;ou tgeuftniteö, är fjott iftäbb fin brub* 
j/ntb oct) återförcö meb flor ceremoni, ©etta ar tjenncé in* 
Jtatïcrtucj fåfont tptömober, t fraft ()roaraf t;on ftrar meb cgeit 

xtnSbfcäßnar gäflcrtta meb brännrotn oct) bröb, ba t)0it oef^ 
t5“ ett taltrif uppbär brnbffättfctt. SSib famtna tittfätte ptä* 

9ar oct föfemäjlaren öfrocraitbtroarba brnbgttmmen fltt embete, 
,!lt^ tat efter omjläubigljetcrna. ?tunarö när brubffänfett 
j'pptageô, (lätta ftg brnbgum oct) brub, jemte förflpret oct) 
onbfrämmait, roib ett borb, ber ett fat är framfatt,på tjrotf* 
et tigger ett flor ntjlrab bröbbutte. ©erefter framträba roc* 
orborattbe oct) offra fina tjåfroor på butten, tpoitfa, febatt be 

? ornbfrämittait btifroit räfnabe för f)roar od) en färffitbt oct) 
c oppet t) 6 g t tittfänuagifroet, floppaö itttber bröbbntten i fa* 
c / tjroarefter gifroarena ntcb tjanbtag tacfaö af britbparet odj 

Mattering af rota oct) tobbp. 3 föbra ffärgSrbcn brit* 
= l'“9opégäjlema ftjla gäflabiiööbagett begtfroa flg npp på 
nflo »ärtigganbe tjögre berg, för att ttnber ffjutanbe od)
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ftormanbe gläbjepttnngar brtcfa "glipp" (@ng. gTeap), en ftarft 
«îêgtfmanbe brpcl, bcfïSenbe af bräiiitmiu, wannt el, ftrap, 
ägg, mufîott ocl) peppar; någoiigåtig upprefeô nrib [anima 
ttllfäUe en [ten till minne af fefîcii. Çërôfrigt ftraê bröllopett 
meb banë, mufti ccl) lefar, tblanb IjmÜf'a fcbnarc gåtlöéiun* 
gar äro företräbcömié omtpcfta. Stfwcn fttiner man ännu I)är 
od) ber bibeljålleu ben gamla [eben att banfa frenan af bm* 
ben, Ijmilfet tillgår få, att flitforna l)ålla bröllopöqmällen en 
ringbanö omfring bruben, fom meb förbunbna ögon fättcrlro* 
nan på en af bem, l)toilfen feban treé bfifma förjl gift af 
be närmaranbe. S43S wtfja orter är brubljufct rent för gäfter 
Ijmarje natt, l)wtlfa bå tiiqroartcraé l)oé gramiarne. 5E>c$e 
febnare åligger bet od att rilligen nubfägna be förra. 9Jär 
be npgifta fafma eget l)em, följer gerna ett ftort bemfomftöl 
på bröliopégäftabiibet.

3Btb begrafntngar iafttager allmogen ide några färbe* 
leê anmärfntngöwärba brui. Slfrocn bå famlaë [lägt orf) grau* 
nar till gäflabub, tp falafanbc är ett uttrpd af forg, fåmäl 
fom af gläbje. SSib lifetö utbäranbe ur läfeé några
böner od) fjungeé en pfalmöcrö, l)ioilfet febnare äfweu plä* 
gar ffe, när bet framl)iiuiut till fprlogårben, bit fåmäl män 
fom qmtUHor belebfaga betfamma. ©mcpittiigcn är ptterfl en* 
fel, men fiftorna allttb fnpgga, mcft fmartmålabe, od) öf* 
wcrflrtfita meb btbelfpråf. 3 många Ijärabcr npttjaé albrtg 
lifprebifntngar, uti anbra åter anfeé befa fSfom ett oefter* 
gifligt millier för ben afitbiteö fälll)ct t en annan mcrlb. (Sf* 
ter jorbfäfiningen, fom allttb ferrättaö på ©önbag, igeufpl* 
leö grafmen af be uärmafie flögtiugarue pä manöjTbait, uuber 
bet cit pfalmocrö affjitngeö. (Su egen feb, fom på många 
flatten i föbra länet brulaö mib bejfa tillfällen, bör ide för* 
gätaö. Silct inflpttaö i flugan, antingen natten före begraf* 
iiiugébageii, bå od be uärmafie pgtttigarne mala od) läfa 
öftrer betfamma, eller, fom manligaft ffer, föfjanbe morgon; 
på liftloclet öfroer Itfcté l)ufmub ocb bröft ftällaé tmfi ljué, 
bwilfa fjållaö brinnanbe ttllbcff ben böbc utbäreé. (£n mål* 
ttb bållcé t famnta rum, äfroeii om Met reban unbergått för* 
ruttnelfe, än l)Wtllet bntf intet mämjeligare låter täula fTg.



fê-ftcv målttben, for Ijrotlfené öfmcnoaro ïifctô tnfïptîning up# 
penbarïtgen fgncô ffe, aftageS locfct pfi ïifftfîan, famt ben ft# 
«ci, ofta utfgbba bnf, fern golfer ben böbeS anlete, t)n>üfet 
är en ftgnal för be närmaranbe att t djoruS fatta in t en 
anftänbig gVåt. Se tünba Ijtifcu arp fannotift en Icmning cf# 
ter bet catt)oïffa brnfet att fatta tt>igljuô t l)anbcn på ben bo# 
enbe oct) bote. tpS $jorn orf) några anbra orter plägar bjup 
forg f)oê männen nttrpcfaS genom en oratab t)afa od) batiga 
fläber. fitta oc! bä en tib bortåt nnb ©jibëtjctifîcrtta på 
bft flflägénSlc rummet t forfait.

«Barnbop orf) fprfotagningar afgS mt'nbre emftänbligt. Se 
förrättas antingen t preftgärben eder t fprfait, fällan bemma; 
lifftal utcbltfmer l)oô be förmögnare fällan gäjlabwbct, när 
«'obren tillfriffnat. .SKärfligt är, att, bä man på ena orten 
cilbrig nog länge fan uppffjuta barnbopet, fan man på bett 
anbra albrig nog brSbffa bermcb, orf) tblaitb måfte barnet, 
innan bet är en tjalf bag gammalt, bäraS till prcftcii, äfioen 
«ti ben ftrangaffe winter, od) ofta öfvoer en cflcr ett par mité 
toäg. ®cluia febnare oförnuftiga feb, font lar Ijafma fut 
grttnb i bett galna tron, att fatan bar m.aft rneb barnet, in# 
nan bet är böpt, foftar årligen mänga npföbba lifroet, orf) 
torbe pä bet alltoarligatfe motmcrfaS,

SJieb nubantag af gäffabutétillfätten, bå bcn^Rörfta o# 
niåttligbet rater, Icfroer SJotjuélämHiiflftt ganffa tarfligt. ^tfs 
te Mb i norra länet, i gräfnc od> Sorpe baraber od) pä en 
bel af Orouft, famt t&orubröb på be öfriga orterne, femte 
mjölfrätter, potatis, ftU od) ftff, utgöra be bufnmbfafligaftc 
föboämncna. §>afrebröbet, eller bet f. f. $latbröbet, fom ba# 
fsS af ojaft beg, tùnnt fom papper, är, oaftabt bet bc# 
grepp man gör ftg om beft färfbet, mälfmafltgare orf) mera 
lättätet än fornbröbet. Set bar oef ben förbclen, att bet fan 
gömmas t flera år, ntau att ffabaö, famt l)ar, fSfom förut 
är anförbt, ett roälgöraitbe inflptanbe på fropp od) finne*).

1) Set troS, att ben, fom want It8 e»ib tjafreferöb, icfe 8«ma i lansen 
tan fätbtaga annat bvöb. SSr fi berpå menas ftafrca tuarit cvfaftn titt 

dora bëMiâfetten ifelanb be 9torrffa l;jetptruppcr, fom bcltos)o t 
©panR)a fuccesftonsteiaet. 'pontoppibanS ®an|ïa JttlaS, l b«, p. 3)6.



- 54

lifting är rtt flagê fura fnallar, bafabc af äroarjcfjaiiba 
gröfrc mjöl. Wien egenbomligt for 23ol)uöläu är 6Fvifbr& 
Cot, Ijnstïfet bc|ÎSr af en pappcrötuiut fafa af fern eller äb# 
lare föb, tjioarpå utflciiaê eu [met af b'oetcmjöl oel) ägg, 
ï)U)tIfcit ltnber grabbmttgeu "ffrifiveé" eller utrtfïaé meb ett, 
i form af en fam, utffnret träjfycfc. Sctta är bögtibébröbet 
ed) ganffa malfmafftgt, meit ben fom fett l)uru bet tillrcbcö, 
torbe fwSrltgcn funna förmåé att förtära bet. äfovnbröbet 
är belé tun ii t fom fafrebröb, belö tjoeft o ef) mjuff. Orouffé 
ecf) $jbrné> qnnuuor äro befanta för flit fft cf (ig l)ct i bröbbaf# 
inng. 2>eva<5 "gaffabitböfafor" fålla ofta öftrer qwartcrê tjocf# 
lef, men äro lifioäl mal genoittgräbbabe. 33öuor äro en Ijuf# 
smibföba flcrffäbcö t föbra 23ol)ué.län ; mjöl beraf blaubaö meb 
foruet t bröb, od) förmällba bönor t mjölf eller f. f. "sgjölc# 
bönor" är en fmarbagltg rött, fom mäl är baffant, men tu# 
wc rf ar menligt på be ätanbeé rörltgltef. ©effet bcfîSr f)uf* 
ivitbfafligafî af ftff ecf) fill; fött oel) fläff är IjclgbagSföba. 
®c längre ärötfberna äro målttberna mäl många: Ott«, 
Snifoff (äfroeri faffgb Sxtgwavb od) Smfe), STÏtbbag, 
temat (äfwcn SWerafton) oel) Ctnmllamal. Dttait oefj pfte# 
maten gä lätt af, men bc anbra tre målen äro mera baftanta.

SKtnbre tarflig är allmogen l;>mab fftttba angår. 93ränn= 
mlnéfnpanbet, färbcleé t ffärgSrbcit oefj t ett par fjnraber t 
norra länet, bar ftiglt till en fafamäcfanbe ftöjb. 3®äl är 
I)nébcl)ofé6ränniiigen bär jcmforclfcmtö mtnbre än på anbra 
orter, men lönnfrögarc, pluraltteten af laubtljanblare oel) fal# 
tcrtibfare, tefe atlenaff ombeförja tilH)anbal)å(lanbet af benna 
ro a ra, utan ffmta oef flit uträfmug mtb att få allmogen ocb 
ftfTnrcn rätt fövfupiia. @nart fagbt l)toarje ftffläge är en öp# 
pen frog, od) någon förbättring är förgäfmcö att boppaé, 
få länge ej en bel af poltéfjeiiflemäuucit opereraö för ftarren. 
Cognac oel) bplift träffaö ofta t bmarbagélag t be uorbltgafïe 
bäraberua, i aufeenbe till ben lifligare commiiiucaftoucn meb 
Diorvige, ber fäbana maror crl)Sllaö för ett ringa prié, famt 
i ffärgärben, bit be lurcnbrejaé. Saffebrnfiungeu är blanb 
qmmifolfeu fä allmän, fom brännmlnefuptitg blanb männen, 
äfiocu t torp# oel) bacfjïugait. SKen 23ol)uölämuugc«ö älff#



tingöbrpcf fir "lîbbeumllcm", r« Manbning af caft’c oct) brfinn* 
vein etter cognac, oct) ffntarô nantit lifintoifar på beß forfïa 
fjemort. Senna brpcf, fifteen faflab "CBôf" citer 
ni. m., paraberar wib alla tiltfütlen, i gtfibje oct) forg, nnber 
tyetg* oct) t)»«rbag, oct) fortares nteb begfirligljct t tpftfyct 
fcigbt — fifmen af bet roaefra fönet på fina (îfitten ’). Slipp 
i fffirgfirbctt ar förnt omtatb; ben fyfirteber ft'g ifrån ffttfcffc^ 
ttben. Set 01, font f)fir brpggaë, fir jujl ingen 53 raun* 
fcf)Vüctger SOÎtttnma.

StWeb (in (ifïigfjet figer 9îorr=5Jof)uëtfinntngen en ntcbfobb 
luit oct) faUcntjet för mnftf, bnnlfa tcfe få tpbtigt framftå tjoê 
folfct föberut, font Perfore gerna fer "£åttcfpetmån" nub fina 
giften. sp& fïna fjorefor ntebför gerna fatten fin ftot, oct) 
cm t,an jn(l tefe fir någon 01c fflutt, få ntmfirfer t)an ftg 
fiftofit för fitt ttfïtga forebrag oct) fin nitfitffan for fonjîcn. 
£>mtô mitftf fir ett uttrpcf af f)anê eget ïpnnc, gtab oct) tcf* 
loattbc. Çôrofrtgt tjar l)toarjc foefett t länet fina ftünbtga bar* 
brr. ®ct niufifattffa inftrument, font t)fir altnifinnart upttjaô, 
« Sioi, af Måtten fattab Sel« (af bet gamta Sibla), oct) 
cm t)an fir gob, Salfeta. Ctarfnctt t)ôreë niera fallait. Sèr 
fång beremot îpcfeô fottet t attmänl)et tcfe figa någon Infl. 
Utom t ffogarne af watt()jonen, oct) på ft rauben af ftffare, 
fem bragamb, l)ôreê füttern någon fång nte. »meban or* 
getmerf cubaft ftnttaê i ftäberna oct) i ett par tanbêfprfor, men 
uti be anbra crffittaé af fconbftocfare, fom låta l)öra atta ftfim* 
mor utom vox humana, oct) atbrig eratniiterabe, ertcinporc-- 
ra ntclobterua titt fytoarje oerö, fan fprfofåttgcué beffaffent)ct 
tätt tttfcê. Saué beremot älffar 23of)uétänmngcn ntcb paö* 
fion, oct) vör fig beruti i altmant;et nteb tebig!)ct cdf^betjag. 
©iefftea åtberbomen tmefar tcfe att t fiofinganbe lujtpåmimia 
fig gtabare år, oct) t)inucr l)firftfibeö ffitlan få långt i ftabga, 
fitt ben förbömmer tutgbotuenö glfibjc, feban beu fjcïf mûrit 
ifrån benfamma. Semcft omtpefta banfar äro: Vals, Pch

1) 3 SBullarcn, c* fövmebUgen fltrfiâbcê t fjeabçflben, är be» <c*‘ 
fättfynt att om £5önbagavne fe bonbgummorna röfa toba!/ un et 
t« inöoti pä prclîen. SobofSrofnlna ÇSr föröfrfgt i»«’« uu 9 S
feerna än itu Ijiravbaaarn«.
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ff«, ®alopate, etter, fåfottt beit ocf fatta<5 : "©EotfF?" etter 
"towfrvvale". spofffan, ftfnanbc "Sögefjärabö^offfaii" i 
äfcennfanb, banfaö på ett for 33ol)uöfäniuttgen eget fätt, uU 
flyrb racb fjmarjefjattba fuftfgräng *), ttmbntitgar ocf) tfamp? 
jnngar nt. nt., [amt går i fbåttebpgben tneb en rafanbe fart, 
fom titer ätt ett gång roSttat blobfTörtning ort) bobett, men 'av 
bet oaftabt, befingfutt ocf) ffött att Sfe, fåfottt bet omißfäitiie? 
figaftc uttrpcf af bet raffa folfetö totgbef od) fefitabölttfT.

tps några flatten t fobra ffärgårbett t;ar bett föjftga 
inemietteti bibcfjåtttt fttt rang af l)b'gtiböbauö; fartante t)af? 
toa beritiibcr luttante på. ©atopaben f)6rer företräbcöwtö 
titt (Togöbpgbcn. '”«ngelffan" etter "(Eremånmrigen'" ban. 
fab genta af be fjöfaraitbe. SDîett 33of)uöfäuntngen äger oeffå 
en egen nattonalbauö, Siffar.-tanfen, ()tot(fcnë namn atigif? 
mer fïranben orf) ffärgårbett fåfottt befS fjembpgb. 33JCb mu 
bantag af "tfijäfioa äinibmal", ftr benna bett cnba banö, font 
fbreftätter en pttre f)attb(tng. ®en afbtfbar borfittng pft fö, 
od) ntforcê af 3 perfotter, af Ijiottfa en (ftffarett) ftgnrerar 
emot bc bSba anbra (ftff4ô'pante). $>ett ftgitreraubcé himu 
fprSttg od) gejïcr ffola föreftätta tjurit ()att Rugger ()St f tfett, 
ägnar frofett, rpefer pS berjen od) brar upp ftffen, mtber 
bet t)an ftår armante od) ftagar öftrer fötb nt. in., fantt fpön 
jer ben, emot Ijtmffett t)an figurer, ()ioab fortö ftff f)att åfhut* 
bar. SDä benne bcfioarat frågan, crf)åtter lian af ben ban# 
fanbe en ftubpufi etter en f. f. "mnnftfT; fatt f)an bå af? 
märja (Taget ocf) f|Tättet traftera bett förmente ftfTarctt mcb ett 
fabaitt, få titnfie baute förföfa fttt tpcfa emot bett trebje t te? 
fett. Sniffar Ster (Tåget, tttåjTe bett, font erl)åfltt bet, fram 
att figurera på fantma fätt. £>enua banö, griffen, bå bett 
utförcé af öfroabe perfotter, är föjftg attpåfe, förattfeber ofta 
lebfamttta upptraben, ctttcbait "fiftavne" fcfe fättatt äro få bttg? 
tiga, att itäfa od) mun fprtttga t bfob, orf) eft attmättt flagö? 
tnåf blir ofta ftjîa turen t ftffarbaufcu. SÜÏefobtett fe p[. J. 
•ipå fnftfanbet brttfaé en annan banö, ©einigen, f)mfrfett 
trofigett äftoett är egcttbontftg för il3ol)iiöfäit. ®cn utföreö af
1) @n famtfîOlMi! Blrfuoä titlar bet att unter taufen, (Jötb pä fm 

ffenaß armar, Eajia båba fötterna t tatet.
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frc par, bwilfa forötoiö löpa om fjtoaraubra på ett fatt, 
fom lättare låter jlg fcö än beffrifioaé. Saufen går t bor* 
iau fatta, men feban meb eu (îovmaube t)a(îigt)ct. SOÎufïfcn 
bertill är en fammanfätfning af SWenuett oef) Ipolffa. 33of)ué* 
län torbe oef numera mara ben cuba prootnê t rifet, ber 
^Hingen baitfaö. Senna folobaué, Ijtoilfen egentligen tär 
förffrifma ftg ifrån $>allingbalen i Corrige, ntföreé af en tart 
ort) fovbrar uipcfcn flprfa oef) totgbef; till benfamma fjörer att 
banfa på bänberna, fafla l)jut, faint att, fittanbe på cnabä* 
len, meb bet anbra benet framfträcft, f)a(îigt orfi efter taft 
omffifta ben, ijmilfct är bet fioåraflc partiet t l)da banfett. 
Sett banfaé lifioäl fältan. SDtujTfcu fe pt. I ').

Se förr af allmogen få älffabe Sefar, till be flcffa af 
l)totlfa mi funna föfa en l)i(îoriff anlcbning, bafioa nu på 
några Sr bliftoit allbcleö aflagba. Œubafl îoib (Mnböpcrfo* 
«ernaS Sultiöjen träffa tot befja gamla, roliga bcfanta; men 
«»gen af bem är nog märflig, för att f)är funna beffriftoaë.

Numera äger SSoliuéläuntiigcn ingen gemenfam VTatio* 
tialbragt, om man äftocit i några färaber, font mera bibe* 
fjållit ben gamla enfalbcn, bioilfen icfe alltib bör förblanbaö 
ntcb rnljeten, ffulle ftnna lemuingav efter en fåbau. ips full* 
lanbct fyneö manuenö Ijelgbagöbrägt forbom bcflått af en lång 
tröja, af blått eller fwartbrunt toabmal, lifabaua fuäbpror 
meb (tlfioerfpäunen, tjuébtå flrumpor oef) låitgffaftabe (löflar, 
en raitbig pllciocft, en coufeurt balébnf oef) en fioart l)att 
meb breba borb. IpS Câliné tib looro qtoinuorna i SSette 
l)ävab, oef) fövmobligcn äfiocit aunorftäbeö i länet, på felgba* 
öavue fläbba uti fjortlar oeb tröjor, af l)el(l rob, iblanb grön 
od) blå färg. Somliga f;abe utan på tröjorna röba lifllpcfcn, 
Htfpbba på bröflet meb gula rofor, oef) på rpggcu, fråit Itf* 
Itycfetö mibt till ttebra fanten, prpbba meb fpra tioärftngevé* 
breba gula lijler 1 2). Sill bemta broftga brägt, fom futlbor*

1) Söc mebbetanbet af benneé od) fipfarbanfené melobfer flat jag i föi= 
binbelfe fjoé ben utmärfte muftffcmnareti gperr .päiabetjöfMng gr. 
®utibfen, broilten anteetnat bem l;o$ alimogen pâ ©tângenâë.

2) ®n teaming af benna brägt träffaä ännu pä fpijtngen, ber en bel 
gmlnnor brufa röba tröjor unber ett tif(tçcfe.
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bnbcê mcb en ftot't, ftärft méfia af ftnt ïirnte oef cft fèvFïabe 
of famma flog, ffofa oef, enligt berättelfe, Ijo'rt ff'or meb fö« 
ga, färgabc flacfar oef ftlftoerfpânuen,, fnmt rbba eller flå 
ftrumper mcb infatta oef) färgabc fibenfilar tit. ni. S)c ffoua 
i ftäberna lära totb famma ttb tcfe toifat fig pä gatan, utan 
befängba mcb en fioart fäpa, font räcfte till nubjatt och all« 
beleb 6etäcfte anjlgtct, enbaft lemnanbe ett liten öppning för 
ögonen. Ölatnrftgtmié far betta @pattffa frttf allbclcb för« 
ftouuuit, feban be fföna promenera (tfa mpefet för att feö, 
font för att fe. Mmogcnb mnoarattbe brägt är måugfalbtg, 
fä till ämne font fnitt. 3 flargårbctt oef pä flranbcu bära 
tnännen blä fjömanbbrägt. 2limor|täbcb, tfpnncrfet t fjell« oef 
ffogbbpgbcu, oro ro ef ar allmännaft, fm ilfa fob be älbre äro 
grä, fob be pngre blä, mett äfiocu på (Iranbcit fpiteb roefett 
to ib fögtibltgare tillfällen. 3 några focfnar föber om Ubbe« 
toalla äro oef ftoarta fraefar fomtta t brttf. ipä iaifhtgcn far 
matt bibefällit fförttröjor eller f. f. 933eftgötfajacfor. Ö?uä« 
t pr er fer man cubajt nägongättg npttjab af be älbre. $iff'a« 
rené arbetbbrägt, om fan äger någon, beflår af totba fftnn« 
fpror, en grof ioabmatb«faroaj, en fpbwejlfatt oef ett par 
jlöflar, ftotlfab ffaft funna ttppbragab långt öftoer fnäna. 
Dtoinnfolfen fläba jlg meftabelb t felfläbntttgar, niera fällan 
t fjortel ort) tröja mcb eller utan flört. Sp.rcn t fläber far 
fiigtt till en beflaganétoärb föjb, tfpnnerfet t länetb mcbferfla 
trafter oef på norra füllen, .pär, Fattffe mer än nägonftä« 
beb t bet tocjlltga ©tocrige, far ben moberna upplpbntngen 
(sic!) fommit allmogen att glömma, alt ben är aiftmngbroär« 
taft, när ben fläber flß t filt femvoäfba tpg, pä fäbentetotb. 
giuarc fläbett uttränga fob ttugbomen pä fuftlanbet bet fe« 
bertoärba voabmalct, od) fåfängan tnftoi-per qtotunoformertta 
allmänt i alla flogb utlänbffa tpger; till oef nteb flbeufläb« 
niugar frafa t fprfbörrarne fontmarttben. ®c frtugfirpfanbe 
SBcfigötfafanblaitbernab mörbaitbe erebit, fjöforteit, bett lifft« 
ga forbtnbelfcn mcb fläberua, tfpnnerfet ®ötfeborg, faint 
flänbbperfoncrnab erentpel, äro be pttre orfafertto till en fä« 
bon pppigfet, oef berab ffabliga tmocrfait är fä mpefet ftoä« 
rare att motiverfa, font man fob ^ofubläuuingeu upptäcfcr



tit anlag ntt gerna m t (ja fcftoa ocf) föra fig ofwcr (Tua tiff* 
Qäugar. foamnb mSfte man bocf rattwift toforba 2£jôrnê ocf) 
£>ifTngcnê öboer, fom bittiffé bibehållit en berömtoärb tarfïtg^ 
l)ct i fût ïlftbfcl; bmiffet, l)lt>ab bc fï|ïnSmnba angår, ar fS 
wpefet mftrftigare, fom bc tjafma ©ödeborg i fftt grannffap. 
SSifl inan anfe benita fïiirbfrtf)et fftrtcba fig af brtfl pa fpfé# 
l’i% begår man ett graft mittag, cmcbait beiina tiiltoitelfe 
web intet ff ft l fan goraê ipifiiigöbon.

Utom t ftabebrftgf nufav fig tefe pppigbeten ffablfg fjoö 
^ofjuölftnningen. ïôifcvtigett mitt fan florna pråla ftftoen i 
oiibra bofjagöting, fåfom i macfra [jftftar ocf) åfbon, i brpe# 
ïcêfftrtl af filfmcr, t fftngftaber ocf) framför afft i fängtäcfen, 
flf bmitfa man på fttia flatten finner fob ett förmögen bonbe 
anba ti(( 30 a 40 (Ipcfcn; men ett fåbant öfmcrflöb far lif# 
Wäl föga menlig tmoerfan, fttminftoiie tefe en fåbatt, fom an# 
öifmcé i ben (licfanbe fofffagan om ben flitige tomtegubben, 
fom fj'cf af ben taeffamma bonbf)iijlrtut cu granit ffabning, 
oel) fjmitfcu fagaé inncljålf ar betta: Somtcn brog flftbutitgen 
bå fïg, begpnte ineb up tfvoer att fifta mjöl, men bå bait 
fåg fin toaefra bragt beraf ncbfmutfaö, fajtabc fan jTfteu, 
Wfifle bammet af tröjärmen oet) qvoab:

"Sunfer är gramter,
£>ast ftg ttebbamntar;
§>ait fiftar albrtg mer".

Otoattligare, afta fornålbriga uatmt, btoilfa man i 53o# 
f'nöläu finner af ben närroaranbe generattonen bibefjåttna, tuen 
fo'it mcb beufamma oeffå ottoifwclaftigt bö bort, avo :

211)1, 2llf, 2lmbjörn, 2lnnmb, 2fmmb, 2lrne, 2(rn= 
Svim, 2(©björn, Stemnnb, 23jorn, 2åorje (23irger), 3öiyn- 
Set, 23rynjolf, 23r>mte, 23åt, »Sjnar, /Esbjörn ,J tSfïil, 
®ube (®aut()c), ©ut!brant», ©mutar, ©tittorm, «galf- 
V’oarb, «geige, «golgetr, «g it ban, jjftvar, Onge, 3ngel 
fSugtatb), jjngemar, ^ngemunb, Duel, Zljell, 21elf, 21 e-- 
0l', 21olf, 21 utger, ©igfrtb, ©igmnnb, ©igttrb, ©troar 
(@tgtv>avb), Stenar, ©tränte> ©waning, ©ånimtb, 2Dt>c>f, 
Jolie, lE^or, <Ef)orbjôrn, Cborger, Cl)orfef, COorften, 
^vonb, “Cufive, Wet tie, Werlanb, 'Jft'e lit. fl. Utattb#
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namn, ocf) 2fgnco, 2tmborg, 23arbro, (Stmfnlb, <£art* 
mig, 3"Ser, Dngriö, Ongeborg, 3ngegjetb, (Ding, 
2lagnt>il&, Sigrib, Swenborg, fDl;ora, ILlgorborg ocf) 
'åfa m. fl. qwinnonamu.

23ot)Uöläné Dialect utmärfer fïg genom ett (lov rt* 
febom af egna ovb ocfy orbböjntngar, oct) genom rafftjct ocf) 
t)Srbl)et t uttalet; ju längre man fontmer t norr, ju Itfltgare 
är betta febnare, — ett lefwanbe itttrpcf af folflpnnct. SKun* 
artenö roafenbtfigafle fäunetccfcit är ett begär att fluta 
bioarje oppett ftaftoclfe o c l> att, oaftabt pennitu 
maö eller antepenulttmaö acccntucrtng, lägga t o tu 
ttngt äfroeit på fifta ftafroelfen utt bet orb, font flu* 
tar fatfen eller meningen, oct) om betta är enftaf* 
toigt, förbubbla befj »ocal, Ijrcilfct begär tfpnnevbct rö* 
jer ftg t $)åttebpgben. 3Hentngen, t. er.: "Sag ffall gå till 
(laben orf) töpa fjroete", uttalad: 3e (?a gå te flaan å fob* 
ba Igtoebbe. 3>åtte*fprSfet är bet mefl caractertfltffa, ocf), få* 
fom man tan (luta af ben mättgb fornfilbrtga orb, font bet 
btbel)Sller, fäferltgen bet, fom mtnfl afnnfit (från 23ol)uéIäné 
älbre munart. Det är berföre (fpnnerfyet meb tjänfeenbe till 
bctfamma, fom följanbe amnärfntugar öfmer orbeitö uttal äro 
uppfatta;

2t nttalaö tnutt orbet mefl fom ett lent å, ocf) i (lutet 
af ett orb, fom e, t. er. påttne, $låf?e (patttta, flaffa),

mellan oocal ocf) l cKer n, faint framför r t anbei* 
fer, Ijnber fSfom a, t. er. 2lfffeamte, éftar, Unnar (affe* 
cnbc, öfter, unbcr); men framför l ocf) v tnutt ett orb, finit* 
bom fom å, t. er. Stjorna (jljerna), Sjol (fjelf), ^jöfp 
(l)jtlp)-

0 uttalas meränbelé (utom t enflafmtga orb, ocf) ber* 
af l)ärlebba) fåfom ett fort e, t. er. -ÏMeunueb (blifmtt).

<D ïjuber fom it, bclS bå bet, meb ncgatto bcmärfelfe, 
fätteö framför abjeetioer, t. er. Itfnåll (ofnätl), — belé tnutt 
tntfsa orb, t. er. XU-tma (fro.ua), — famt uti enflafrotga öpp* 
na orb, t.er. Stu, Ku, 0u, 23ru, 23u (ffo, fo, fo,bro, 
bo). Defja eiiflafmtga orb bilba flunbom en egen pluraltö, 
t. er. Stu, pl. Stonnar; @u, pl. Sannar; Xui, pl, TXym
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nat öd) 'Kpnn o. f. ve. Utt plitrafa änbclfer på or ocf) otf 
Ijubcr o font e, t. cr. piaffer, ®ô)ïen (fïaffor, fpffon). SOJctt 
föröfrtßt t flutna (lafiveffer, ocf) äfmen t be öppna, ber bet 
tätteltgcit 6ör uttalaé fom ett fort S, ljuber bet font ett tungt 

t. er. 'Komma,. 5oggel (fogel), fhtitbent ocf fåfont o,
U uttalaé ofta fåfont tungt o, t. er. KtofFa, ©im 

Sa it ge (fntfa, umgänge). Du efter titt. ftqotb. ljuber font 
y, t. er. ffpb (ljub).

3? uttalaé ftunbont font u ocf) à, t. cr. Itbarfl (ptt 
terft), (Dra (pra).

ii ljuber t to t fa flutna ffaftoeffer fåfom a, t. er. ttjam 
Sa (måttga), ocf) l)ar ffmtbom ett brebt fjttb, ftfuanbc So, t. 
er. iöSöna (bätta).

(D uttafaé t affa tneb for fammaitfatta orb fåfom a, 
t. cr. SarffrScbt (förffräcft), ocf) fjar eftaff ett eget brebt 
biftoitgljub af uo.

£> forcé meränbefé tefe, bå bet flutar en ffaftoeffe, cU 
1er bcgpmtcr en, fvoavé förcgåcube är öppen cfler fpeftar meb 
ett ftttera ftqoiba, t. er. 25vc, ©mfa, Rönnar (breb, fmib* 
ia, t)itnbar); men fåter font t efter ftttera muta, t. cr. 3* 
ter (fagb).

*5 forcé ftunbont tefe, nar bet t famnta ffaftoeffe foregåé 
af t, t. er. ©of (fifftoer), ©jöf (fjeff).

<B t abfectioa änbeffen tg låter fom åtte, t. er. Knor? 
fatte (fuorrtg) ; uttalaé ocf flerjtäbcé, bå bet (får cmcflatt 
ttoenite oocafer, fåfom ©ugclémämtcné w, forcé någoitgåttg 
alfé tefe, t. er. iDråå (braga).

K ljuber ofta fom g, t. er. Kagga (fafa), ocf) när 
bet följer på s, far bet ett fårbt ljub, fåfont utiffatt, t. er. 
Sfen; betfamma gälfer om j, t. er. ©fon (fjön).

X uttalaé t atlmänfet brebt, ungefär fåfom bf.
XX föreé näffatt albrtg uti femtntna arttfeln, ftoarfcit 

bett beffäntba elfcr obeffämba, t. er. <E gomma (en gumma), 
ébåfe (bofau); famnta är förfåffanbet utt femtntna änbelfcit 
af abjeettoer på en, t. cr. (Bala (galen); men utt mafcultita 
artiflarne är bet förbart. 5£>ercmot utgår i pluralié änbeffen



ante, t. er. ®obba (gubbarttc), bS matt lifmäl ofta(l fager 
Sommera (gummorna).

p inuti ocf) t flutet af fîafmeffett uttalaö maiiligtmtö få# 
fout b, t. er. 0bben (öppen).

2\ Ijttber tjårbt. 2^t> låter ungefär fout bl, t. er. Sale 
(gärbe).

Su? uttalaë font fd>ru, t. er. ©djtmebba (fmepa).
0 inuti ett orb, bå bet följer på eu oppcit (îafmelfe, 

ljuber font b, t. er. émebbe (ijmete), jïunbotit äfmeit t fln^ 
tet af orb.

W uttalaé på fautnta fått font t (ïngcljT'att, ungefär 
font oa.

2ltt ntpefet ()ârmib more att tillägga, oef) ctt ntâitgb 
unbautag att göra, är naturligt, men uitberlåteé, för att 
unbmtfa alltför ftor miblpftigljct.

Slf cgenboutltga erb t 23ol)uölätté bialcct upptagaö fyär 
ettbafi be, Ijmilfa antingen icfe ftnttaö i ffriffpråfet, eller äga 
ett annan bemärfelfe än lifnattbe berutt; fåtebeö förbigåö [)är 
alla be, font uppfommit gettom råbbråftmtg, t. er. 2lbelratt 
(af 2lbPocat), o. f. m. ®et torbe od mara nöbmänbtgt an# 
ntärfa, att många af befSa orb ide äro allmänna öfmer l)c(a 
länet oef) funna förefomma mera fällan. (Sont be ide allttb 
uttalaö lifa pä alla ftällen, äro be få ftafmabe, font om be 
tilll)örbe ett ffriffpråf, od) beraé uttal fatt ftnnaö i bet ttär# 
tttaffe efter ofmatt framftällba rcglor ').

2lball, bålig (Çornuorb. Obcctl). 2HImå£tigt, ganffa 
mpefet (>?. 2lllmtfin). 2lmbo|len, anbtruten. 2lmpig (ut# 
talaé Slmpätte), fägeö om perfotter, font äro mib båltgt Iptttte. 
2tnba opp, fntåblåfa (om mittbeu). 2luböft»a, t)ålla båten 
mcb robb emot ftröm ocl) mittb, få att bett (jmarfen ffriber 
fram citer tillbafa (g. ?lnbbaft). 2lnglattig, öppen för min# 
bett. 2! ti Fa på, ångra. 2lnters t fjol, året före fjolåret. 
2lnfSrämmeltg, ful. 2t»fqmåttig, fmutffg, fägeö på fina 
flatten äfmett om ben, fom är lättffrämb, ocl) ont fïidor, fout 
gertta milja gifta ftg. 2lnflpgg, meberftpgglig (af Stub#

1) Be fötut bär od) ber upptagna ptooinêorb förbigås bär, fåfom re= 
bott näamba.
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= wcbcrwtlja. 2tnfofs, bafmänbt ($. ?(iibfcrï{ê). 5în-- 
'vavelrt, oimo8rbnab (5. Slnbrnari). îlnwirFe, liicbcl för 
*tt arbctcö mforanbc, ifpitnerljet baglig foR (af g. 2lmmnrfO. 
2tpa, Ijagra. 2t^uc, lpoab fom nub fäbené afbcrgm'ng fpif* 
ïeô pa fifern orf> febmt uppfyämtaé. 22>«llflyrig, ofpnittg, 
treff (g. 23allbRprngr). 23acMej, förlägenhet »). Narnia, 
bottcitjâfï- üefvoebb, for nipcfet fiflig (mfiJjftnba af $. 23ifa 
b)tb, font bemärfer: ifrigt, fail utatt bcRimittg grip« ftg an 
•iSgot). 5McPa ($. fSiffja), i)pnba, bcraf ttîeeftttgbicfc’a, 
fyracfa, ocb JvtibicEa, fttäracfa. Selsten, utlcbfcn. 23ivs 
l)an, tunntapp. 2Met‘, fâgeë ont Ijafëptait, bS Rett gar fpe* 
Qclftnv unber roiubfïtUa. 2Mtbfàllen, gobRnnab. -îiolel: 
C^anffa 23olig), l)itél)åU, åbpggnab. 23ref, fungörelfer.

y ta ftg, fräfaö. 23väte, allelfanba lttiitbrc bprbart l)itö* 
geråb, ffräp. -2iråtå(t (egentligen 23råtrc>ulet), ffräpigt1 2).

Rörtfjö, egentligen be mSgor, fom mräfa Rg ofrcer 
ffeirett (af %. Sürtötr = ffär). 23vemme, fall ()afönnttb (018« 
fyänba af %. 23rim = (jafmctö fwatlning). iuv.ife, brant, Re* 
ttig bacfe C®. 23rcffa). tratten, Wäitlig. 23öling, tmoS« 
•'ave, npttjaé citbaR t fautmnufättm'ngar, t. er. 33caR«bbo-- 
ling, YPallbôling; bcraf fommer oef Utboring, entttenmffa 
ifrSn främmattbe ort, men ipvilfct orb, i lifljet trteb Sîotnar* 
«eê Hostis, fått en ottb bemärfelfc. iöubanfa, göra orcä* 
fenbe (fanffe af Xpffarneé Popan; = bnfe, jitlbocf). Attifa, 
fyttta utan orott. -Så, t. er. bit ()ar ef 23å till bet = beljöfmer 
fbfe göva bet, mill fanffe fäga betfantnta font 23ub, 33efaK< 
fing. 23ålle, runb träffål ($. 23oUt). 23àfa>etref, colif 
(troligen af %. 23elt = mage orf) 92tfa = Rita). 23«Uja, 
rStna (ont freatur), äfmett Rorgråta. £>o, blinbRär ($. 23obt). 
^öla, fäbeé# eller ntjöllår. 25öfl<t, bulta ($. 23epRa). fruits 
n«/ Rarf folbetta ($. «Bruni = branb). £>ätta, iutperf. 3>.tt, 
Prrf. ibuttit, falla C3. SDcfta). SMffa, motfäga. iDrita, 
föla, mara ISngfam ($, ®rila), troligen bcraf Sbutl. 2>rt=

1) tSgenltigcn en fjömanSferm, nät fegten Rå fig bafut.
2) Qvbet SBulen förefommer uti mänga fammanlättningar, t. et. 

©nactmöin, fom gevna låter tala rcib ftgj ©åisäln, fäbanj 
® 03 mö in, fjuf lig 0. f. w.
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ta, göra fîtt tarf (g.'S^rita). JDrêppja, tbt'ëla. £>åfa,plan* 
îa. ïDàlptg, gropig, fägeö om toägarne rointertibcn. <t>ôrra 
fig, egentligen funna gå ttfom bo'rrcn på egeit fjanb, fâgcô 
ont fjufa, font ftttitta fföta ftg fjelfroa, €nfa, bctt cuba, 
t. cr. tBnba nån, ttSgott enba (g, (Seitfa), flênrojen, eu* 
tttiô, af Ultberftgt Ipntte. Santaft, fpöfe. S«nte, upptâgô* 
mafare, toî (g. gautr), beraf 6pjellfante, galning (fanffe 
af g. ©pjalla = forbcrftoa). Santefïàg, pojffïrcf. SiUa, 
trafa. Sefda, fjeff. Sjôf, bräba (g. gjol>, arbctab till nå* 
got ätibamål, Sinnffott *), ftfïttlofa får. Sjôfe, falntë (g. 
gj6ô). Slate, jeimt àferteg. 5lomme, fïortrcgn. Sl3g, 
utffjutanfce flippbrant. Slåg, f)äfttg fmärta (g. gtåg). Slått 
(af flå), bttbbragarc. Sfdttare, ftrpfanbe voittb. Sly en nå* 
got, öftoerlemtra. Slow, fäpp, tpoarmcb fuunbröb ntänbeé. 
Stmntibb, fägcö om for, font gå gall. Sunagåvb, ritbera 
efter cn gammal flctigärbcögårb. SråfFåll, folfffpgg, npttjaé 
meft ont barn (fommer må()åuba af g. gra, titeb negati» be* 
märfelfe, od) ©ftala = toara pratfam). Sratt, bttgtig (g. 
graeft). Syr, fpté (af g. gpr = elb). Syr tunna, fför* 
aff. Syr, fäftmatt. «Jålla fyr, fefa. Såbia, göra narr af, 
begapa, ciftoett göra fig till narr. Såbifam, rolig, narrad 
tig. Sålnab, förffräcfelfe, rpêning (g. gceltti), beraf 21 fal* 
fam, ett font lätt blir förtoåitab. Sönnan, fainting af får. 
Sång, cottttitlfioner, tramp, göwåffeltgt, Ijögft ufelt. Sor* 
yn (g. gprn = roibmtber), ett neutrum, font tilläggeö 
perfoner od) ting, mcrättbeB i ottb mentttg, t. er. "©et toar 
ett gönnt till björn", ©apa, ffrtfa, föra oljttb. ©afnna, 
göra narr åt ttågott (fanffe af g. ©a$é = en oförffämb men* 
ttiffa). ©attna, tpcfa ont. ffiaw, fttabb, l)äfttg. ©jena, 
genffjuta. »5oca gett, fft fpörja, t. cr. ttSgonö böb (g. jbet)* 
ra getit), ©emen od) ©enebig (Xpff. ©enetgt), ncblåtanbe. 
©jef, bcl)ag!tg, bcraf PTtungjef, roälfntaftig (fanffe af g. 
©cefr = mjttf, len), ©ill, (Mtlig (g. ©ilbr). ffitlja, f*

1) OTmogen tror att gfnnarneé troll (lott gå titt mertbeni) anba, o(f> 
ben fom uttber toägen tiräffas beraf, fåe fiftulöfa får. Beßa brufar 
man bota bermeb, att man roriber en mjcfel öfwer bet fjufa (tältet 
emot foten.



tttäg, ffogöpafS. ©fantta, titta, ©faunae, fägetS oui fofett, 
ba !)oit går net) cflev ft år i ©fanning, ©tafatt, för vo fflitf. 
ffilafet, fcnfivct (albvtg titcb ebcfrämb artifel). ©laeljagcu 
fatfaé tappan utanför fcnjïrct. ©fifa, fmåffratta. ©fp, gö» 
va narr St. ©fytytnö, fpcfogcl (af g. ©tyr = gapffratr). 
©re, (att utrcbb, t. cr. ett garnbcirfma (af g. ©reibr). ©w 
jet*, allcbanba fmåfafer, font ttieff äro till befroär. ©rop, 
bife. ©väften, bet titre af fptfeftt. ©rym, fttf, ©ratten, 
fnarjitcfett, rättare grtutg, färbefeé font bet utan tmifrocf fem* 
liter af gornuorb. erbet ©raeta = gråta, ©uppab (af gtiutp), 
fiubbfmaufab. ©åte, afffranfniug för fmåfreatur, fa (f fet te. 
©åt, l)t)lfa. ©åta, maffa fveafur (g. ©ccta). ©ö, Ite. 
©Ô, (falla (fägeé om l)uubar; g. ®è«a). ©ôffîam, f)äpeti, 
förbtuffab. pabbe, grepc på filte! (g. pabba). Rabber, fåba* 
tta banner, font man unifie tåfa o cf) tiga; famma bemärfelfc 
bar erbet Äpbber. paggårb, gävbeögårb af fteu efter vtö. 
palla, luta (g. palta), pamn, Utmarf. papp, pappet, 
tyefträff äftoett otur (g. papp). pan, Ijänbtg. pentmane, 
torp, fägcuf)ct. Piller, bcrgetyafa (g. pefltr). påga, påg» 
fa på, epeeneäga, påminna ftg (gornuorb. pttga). pobba, 
fifteen pomma, ntnfa åt ftg, gå bnlfnitgeö, fägeö eut l)ä(far 
(g. pepa). Strepa (;ar fantrna bemavfeffe fem fövegåenbe or* 
bet, bå bet är fråga em jiötfrcätur. puobonbe faffar pttfty 
vint t norra 53ol)uöfäu flu man. pvoalna, fövfttyfa (om tuen* 
tttffov). Pål, btmgrtg, egeutftgen utfmulten. påtamen, på- 
lamen å fanta, äro eber, fom funna förftåö: perre mtu, 
oef) saueta (Maria), men funna genom någon fyårbragntug 
oeffå blifiea: Olave, o sande (Martyr ‘). påling, maflbjou. 
pajja, ftrumpa (g. pofa). påfteforfott, wtb6unbiia firuiti* 
Por* på må ll, foff (t mäf). påfta, förhoppning. Donge, 
ett brebWabig tälgfttif. Dol'ta, tbtöla (g. Sorlra). Haifa, 
fropa (fjufbom). 'Hale, guö6e. Xsallwattne, fälffttg i Sfcrtt. 
Harm, ram om taffer oef) bpfift. 'Harre, fummtit. 'Bavf- 
voe, forg (g. Har fa). Äenätt, roibrig, t. cr. mtuben (g. 
^euiättr). XXjefa, löpa för broittfeu (om nötfveatur). Xpas,

1) ®et är att mävfa, att g?tt Olof mar bet f>etjoti, font i Sfovviâe, 0(f) 
fätebes äftpen i Sotjwblän, tväanajt anropabeb.
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fntef (g. $»«$)• Klett, berggflmt (g. #ïettr). Klef, 6rant 
bergmägg (g. Æfepf). Kleppern, flå felt. Klocïa, liffjortel 
uran ärmar, folt. l^app, froïftûfe, Ijmarmeb fåttgab jtff 
ttppbrageê. Klopp, fpång öfmer en bäcf etter à (g. Älöpp). 
Knippel, Knippelfïàt, frelfué på linet. Knipplingar, ffabb. 
Knott, mett t mjöl, finå mygg. 'Knott, bmtrfmcl, l)toar* 
ttteb borr fiängeö. Knöttepar oct) Knöttefell, fmå ffälm* 
Rycfen (af g. ötmttr = fitcp). Kocï, tupp (grattff. Coq), 
Kocttel, Kocttelbom, åfertumla. Korta, Ittet nyffan. Kop, 
ffål mcb ett era. Kvega, bringa t trångmål, flämnta (trol. 
af g. Äroefa — fttappa in). 'Krampa, nterla. 'Krapp, 
trång; Kråppa, ettpafj (båba af gornnorb. ^rcppa = trång* 
mål). Krnta, grattb. Kyllä, upptänba elb (förntobl. af 
Ä'ynbel = ljué). Kåpa, garbttt, ontljättge. Känning, be* 
faut. Kännfpatt, en font lätt tgettfänner perfouer. Kof, attb* 
täppa (g. Äof). Kof, betecfnar ocf en grötmynbtg perfoit. 
Köfwe, ffrubb, It tett fammare. £abbar, gamla utftitna ffor. 
îlabnfUïc cUcr iDumpcjagt, nattffojerier. £aring, nnnbfå* 
ra på fjön. itcmftrab, fïott, (tel efter fîrapatfer (g. 8cm* 
(îrobr). £enfàllen, eftergtfmen till lynnet. £epa, torfma 
font uppmältcö af plogen. £ifa, betybcr någongång: göra 
litt, men meränbelö: blifrva litt, äfmctt bepaga, frunbom 
ocf: förbättra ftg (g. 8ffa), bet britfaé ofta tmperfonclt. 
ilen, tbtoäber. ilib, bacfe. £imme, fopqmafl (af g. 8im 
= rté). Stimme, en bunbt lin af 32 6rucr. £ccttelfe, nant* 
nam. Stomme, ftrfa. iluntta, fylflå. £umelig, tofroltg. 
ilubber, en forté nattmöfja af bonuillétyg. £juottlippa (ut* 
talaö gyfeflybba), (juéfar. £åta, blåéptpa. £åta på nå* 
gott, träta, mara omettig. £oa, råö (om brägtiga for). 
Stö, pl. £ör, lie. £>et £öfer tctte, bet tjcttar tcfe titt nå* 
got. manera ftg, beqmäuia ftg. matgörnme, tina. map* 
el, form, fått ocf mig. me, meja, låta (Ttt matten. Ca* 
ga me, taga afffärutngar, fägeö om ftffare, ba be mifja 
finna fina ftffeftättcn (af gortttiorb. SOÎîb = ftffcgrunb). me 
på någon, Inra på (g. 3£tba = ftgta på), milba, töa. 
mipbålitig, bmerg, ynferygg. mjäla, tala (g. jötela). 
mnetten, nnfett, förffämb, mtifrna, liten fjofiaef. mufrna
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(»erb.), fatta f)bct t ftacfar. iTTunFåt, fritatig. iTTnnflSn? 
ga, betfeï. iTluta, fätla fjäbrar. ïTïôF, gobfel (5. 2Öcpft). 
PéacKeFatiF, bâfre beten af pufmubet. ilåtmåne, grannffap. 
Heutig, ucbldtanbe. Ptöra, torrmeb. tTora («erb.)/ gbrex 
upp etb. d>rt’a, befïüntbt arbete, färbcleö af tpngre beffaf) 
fciitjet ($. Orfa). (lîrne, fargalt. Pabet, butelj. Peu, 
fnpgg, beraf X^n-Fopen, fprättaftig, oct) Pentetif, fnörtif. 
Petentlig, ftpp. Pitt fattaé t norra länet tjmarje fyemma* 
toaraube ogift fon etter bror. Pipnobtg, fprättaftig. pian.- 
F«, fiferteg. plate, bacffluga nteb tilü)branbe täppa, pofl, 
miiibre bro bfmer bäcfar erf) bifcii. prejeleFurra, rem, t)mar* 
meb ftagau fäftcb mib ffaftet. Puts, nattman. <£nu, in* 
t)ägnab‘bet af aient, font fiait träbaé, orf) ber fSv oef fmttt 
tnfläppaé (%. Dmt, font betpber en tnfjägnab platé t allmänt 
l)et od) en freaturégärb tfpnnerbct). dXwtuele, lefait, t)mar* 
p& ftffrefmeu uppmtubaé. t&wttta ett, mara tifgdtigt. &it= 
ta t dla'äUbuP, f)ätla fqmattcrtimmar t ffptnningen. Xafy* 
via, tiflflpft (trot, af Sût. Refugium), 2\agatte, en eb. 
7\afp, refjern. He, ©Fagete, braglittor, tjmarmeb t)äftar 
fpäitttaé for fyarfmett o. bpt. 7\i|l, fprfogårbbport. Xlifca, 
ffnfa ($. $>ri|to). TUfjla/affjuggen gren af löfträb (S*£rii* 
la), ^unifiera, tneb tfmer od) butter fbfa efter något. 77 un b.- 
voäling, ofhifmcit mcb etter fägblocl. 77ufta, t. er. bart 
rufUav bra'7 = t>aii ftår ft g gebt, betpber äfmett flofa od) 
tumla ($. iKufda), beraf Tiuficlttmma, Iebtgl)ctéflunb. 77on= 
fa, gunga (troligen af Sornnorb. SRmtfa = mara oflabtg, 
fmäfma omfriug). Sofwa llypa, t) tv da ftg t ffpntntngett. 
Tiåne, fargalt. Tiämmen, fan (troé lomma af ttSgon diet 
fäub Planutttbcr). TUla, fe tKufria. Sagte, t fattning, mté* 
fertigen. SaPtfårbig, faltmobig, äfmen ISngfam t motfatå 
'«ot ^ertfårbig. Sattfatt, faltfar. ©enbtefiPen, olufltg, 
dbg. Sejb, banbflära (Sont. ©igb). ©ijjare, liten Jar. 
©FabfaUett, brädttg. SFammel, tröflcl, patl. ©Fibgavb, 
dägärbeSgärb ($. ©Kbgarbr). ©Filja, "ftmab fïtljer big"? 
= bmab fattaô big? SPoff, borbêtaba, af SFufwa, ffju* 
ta fram od) tdlbala, SPoftanbe, fjafitg mänbnittg etter ro>- 
tel|e (tuäljäuba af $, ©foppa = ränna omfriug)* ©Fopa,



fföte, t. er. fäb t ffopa". ©Fygga, Ii'oer, utbpgg*
nab på utljitd, fattad Jlångffpgga, bä beu ftttneö pS J)ufet$ 
ISngftba, od) ^angfifpgga, bä ben äv pä gafmcln. ©Frapp, 
berömltg. ©Frappa, ffrpta (båba af Sorti. ©frapt = eit 
font for ftg öfmer fitt ffSttb). ©Fråf, förträfflig, förefom# 
nter enbafï t fammanfättuingar, t. er. eu Sfråffarf. ©frott, 
bob fropp af bjur, färbefeö magra, äfmett böu< od) ärtfftbor. 
©Fålla, Ipfa, fpnaé, t. er. "bet ffStter rob t" (S. ©lolla). 
©FåcFa, göra grimacer, färbeted för att göra narr åt någon 
t beg närmare (S. ©feffta = förmrtba, uemltgen anftgtet). 
©Faluns, eu fom l)ar rebigt uttal; motfatfen är ©fïàlmis, 
fmårförffåbb. ©FånFa, inibfägna. ©Fåra, flata (S. ©ftör 
eller ©farr). ©Fåra, (torre far (S- ©feeri). ©ForepåF, 
fîafe bmarmeb elbbrafan rpftad. ©Fota, ffarfma ($. ©fepta). 
©labat, förfläbe. ©ti, fient, ©loa, fyafötraften utanför 
ffären, ber bottnen är jemit. SlåF, matteuräunau mtb en 
fqpaltqmaru (Sont, ©log = url)Slfabt fpår). ©lått, båltg. 
©mocB, öfroerbvag, titta, ptåfterlapp (S- ©modr). VDara 
fmå, mara fjttf, äftocit mara bavmfen. ©malåten, IrafSltg. 
©tto ftg (af Sont, ©utta) od) ©uåra ftg (af fuar), ffptiba 
ftg. ©nallen, flat, fimpen, ©pa, grafma träbgSrbdfängar. 
©pann, ämbare, ©paråFa, ffofmtl t fäl)HÖ. ©porrol, 
ben itnbfägnab, font erf)åtted, bå brubgnmmen hämtad till 
brubljufet. ©prote, fpattuarc i en mäf. ©panna, fparfa. 
©pare, fptöhplla. StacF, unberfjorfel (S- ©tadr). ©ttcFe-- 
båbb, bättre fängtäde. ©tora på något, lita för mpdet 
på en faf; beraf ^ogffoltg, högmobtg. ©tur, trög, neb* 
ftämb (af S. ©lur = bebröfmelfe), beraf ©tura, mara ogttt, 
od) Sturing, ffagnafton, t. er. t hanbel. ©tott, för fort 
(S ©tuttr) ; npttjad äfmeu om perfotter, fom äro, bmab man 
fallar, forta om bnfmttbef. ©ubblig, ofnpgg (af $. ©ubb 
= oreultghet). Smale, förfhtga (S- ©>ra!tr). ©mepa od) 
©mepa lift, hafma äftcnffapdtpde mcb någon, ©mepa, 
batif. ©wett, utrnnncn blob (Sat. c ru or), ©rninfa, fmäit« 
ga fïg (nptfjad eubaft om perfonev). ©ånga, gtfma bpmti* 
gar (om f>aftt>et efter (form); beraf ^Kånnfåtig, bpntng, fom 
äfmen fattad IDobfjo. ©ållebot, förtjeufffull germttg, barnt*
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fjertigfjctêmerf (S- Sålufcot = fjälabot). Satin«, 6ri)uiïcn, 
fatlaê ocf ^avsffen. ©åtta, Ipba, fatta tro tttt, t, er. -patt 
fattar tefe" = l)cm ïipber tefe; "|>an ar tefe att fätta" = \t* 
fe fltt fötta tro titt (g. @ceta). Såtthig, {^Ifffäppemått. 
©åua, fiffråf. Såfcoa, fttlla fig (ont ftnueérörelfer; af g. 
<Sefa = t)of, mdttn). So, får (5- ©aubr). ©o, foppa 
{* ©<5b). ©öfa, anfalla, lagfora, ftatta (t), ©oefta); 
beraf iäårföfeii, påflugen. fLappfegett, utmattat)* ceftabs, 
ifounerfjet. Ctfopp, bet bagêmerfe, fom torpare od> bacf^ 
jlnacfittare m. fl. årligett (Tola utgöra till paftor. «LtUtfeo, t 
fünfter t. er. "tn>8 o cl) tmå tiUifeé". XUt, på färbe (g. 
jitt), t. er. "f)»ab är titt"? XjanP, cnfpämtarela^ af f)ö 
eller fäb. ILjofta, mara aubfåbb. üone, inftängb gårb (af 
œ çjün) ©orna ($l)orbön), åffmäber. 'tLorb’efc'Ube^anb* 
blir Ruttna, froälla ut (g. Srittua). €eåf, läftare. 
be, tålamob. Crôbe me’t, bafma förbrag. TLrabett, bc= 
fmärliat (af g. Srafali = befmär). ^m-re, gallfjona, tjerma 
afrobit. tuta, gråta, lipa. €>-, réicfa till. Set tyr, 
bet Über till (Tut (om böenbe)* Så fageé om ^
ffarc, bå ftffett fjugger på börjené båba frofar. Xemmelig, 
bålta. Zxo&xa, wtfp. Xeng, mibmtber (g. SHetfn). <~oo, 
flicta. Ulf, mtlba fcjuré bo. Uncut, fjclfömålbtg (af g. U* 
na = blifma tiüfrebê). Utwlgne, något oerÿrbt.^ Uvamie 
brift aobt arp, t. er. "bet är urämte t ben farlen ). Uu fp/gg«! lågt matten, ebb. War, förfigtig (g. ©ar). Wa» 

fïa, ffôlja flåber. UM«, en Ijalffåne. Vücl, buraljeter. Wv 
tuåra, näring, utfomfi (g. ÏBtbramri). Sen ïtHfUe, ben 
lille, minjle t füllen (måtjänba af g. Söeölr = eu fîaefare)* 
ro ra t’a, fälla l)år (om freatur). Wålfao, fmcfa (om fart 
folf). VVårbffap, niinbre gä(fabub. Warnte, roårbab elb. 
Wåtte, màrbfaë (g. 5Siti). VO&ttne, bamgol, ber frea* 
tur wattnaê. XTått, mante (g. Sööttr). Wtbcl, ffrocf, 
mtbffcpdfc. ro åf. fet t, orntflt (af g. 53 än == förmoban).
Wånvåöen, råbmtll (g. SSanbrébr). Wanfobing, Jmßfo*

1) Setta ocb fan möjligtiDi« tomma af garnnort. UrræM == 
uppfattab ttot plattj bå en man, uti tjmitten cut Iff011’ '

bematta en (åb«n, fom lätt reber ftg l alla om|iai*



fter. y>tt, fymttofïunb, egentligen i ffpmm'ngcu (af CfyFt 
= e« tibérum af 3 timmar), ^Ftemat, aftonmarb. 3?ta, 
betata ffatt, fägeö äfmen om bien, bå be fmärma utanför fus 
Pan, od) om perfoner, fom pfmaé. 3>pn« (»erb.), fägeé om 
Ibpffa nötfreatur ($. gjrna). iil?alla, ett tiböorb, fom nts 
tnärfer ett nära ftut på någon tiöbragetfc, t. er. "åt)alta mibs 
bag" =obå bet teb mot flutet af mtbbagen, fom ännu mas 
rabe. 2°(mlått, glåmig, btefuab ($. ÿlmnïcgr). ‘ItFtäbe, 
offiefabt fängtäcfe ($. Éfrcrbt). $tger»iiig, bot for fjufbom 
(W. ^tgiorb), ifra, igeniagb åfer. ititefpif«, uppreft 
ftättning, tjroarpä bönor ocb ärter torfaé. ilfd«, anta, mitts 
fara någouö önffan (5. 5@tta).e ©blaggfnm, péaftig. ©f* 
roetbrifwen, af bäffa ftag. ©te, al; beraf ©rrffog, ats 
ffog, ©eja, fïrppa m. ft.

Çtcra bptifa orb fuitbe näiunaé, men bet torbe mara 
mer än uog meb bet «mat, fom t)är btifmit gjorbt >).

1) 2>e ftefta i bialccfen befintliga iDanfïa o* STCotïjïa orb äto meb 
flit ulelemnabe.



©conotut.
ffiotiuôïün t)ar ifrån älbfla titer ägt twå hufnmbimm 

aOV bTOi(fa ömfennö tagit företräbet af fmaianbra. 3)cga 
U'iPTbruf cd, Sitte, «f D»f«a bet förra »«Jt
beroenbe af bet febnare; ty bå betta mar ofmerjobtgt nit, 
förfummabeé forbbrnlet, ^»Mfet Äter meb forbufebiab tfmer 
tiügrepê, bå ft,tet flog felt. 3 början af elfte S^unbrabet 
voar fiffet lanbeté mtgtigajïe näringéfätta, orf, fabe^bet)of»e 
l)ämtabeö ifrån «3eflcrgötl,tanb emot utbyte af Jtt
DaffcprobuTter, Dwarföre oef en allman V^lte r S 
bä benna bytebbanbel afbröté genom frigéoroltgf)eter. 33tb 
tiben firar fbre ©igerböben, fyneé åter, a be flora t fTofl«-« 
ne tgcnmattabc Slcrfälten, att jorben* obhng martt ganffa 
boat uBBbrifwcn, fajlän benfamma genom namnba farfotö 
förfärliga l,är)iui.gar åter råfabc t ebeömål. 3 nt 1500* 
talet piifaé länet fåfom ett ntmärft îornlanb-); men genom 
bet utomorbcntltga fittftffet ben tiben, genom be ^n b 
frigen i följanbe feilet, famt genom bet fornyabe f.üftflc t 
febnare giften af ftjlnämnba firfjunbrobe, fb>^ )orben 
foinmit t lägermatt; f& att lanbet Svhgen maje Meé meb 
fonnnmSl ifrån »Pommern, €iffïanb m. fl. af ©mertgeé lanb. 
f?aper På anbra fiban öfteren *). 8^DanW mar ««ra 
betfamma titt år 1808, bft flttftffe« uppDoranbc tmngab 4io.
SSgen att laöfla l,åg od, frafter på bet «^t attbeUJ 

förftörba forbbrnlet. ©eban ben ttben Dar länet Wtfnwt otro. 
ligt nppbrnfabt. SärfTilbt l,mab be traiter angår, fom fl ota

1) tlf *peber Staufen. _ . i ikqo
2) Satt XT-.å bref litt ttanbSl;. 8'(®*r ©ötferb. c* J5of). t- tx

©tfernmané ©amt.



<i(( Ijafmet, fan fägad, att oblingcit icfc [jog re fan uppbrif* 
itwsS, cmcbgit jorblapparne bcrftäbcö äro uppbrutna aiiba till 
Uipprotfcriia; funbc niait cuboft bcrfill (ära fig att af be* 
famma brag a bcu m;tta, fom fan bragaé! jfficn afmcn i 
flogétnjgbcn, bcr jorbbrtifct ocffå pä mißt fått — få otroligt 
bet ätt fan förefalla mången — marit beroenbe af ftffct, ctf) 
befmtom efterfatt för ffogöljaubtcringcn, hmtlfen naringsfätia 
numera äfmen är näftau uttömb, I>ar obltngöflltcu unser be 
fljlförflntna 30 åren gjort förwåuonbe mfräftmugar. ®cr är 
på flera ftätleu folfjlocFen nu en Ijalf gång ftörre än 1805, o rf) 
äger för uäraaranbe en bättre utfomjî än bå. Uti goba år 
afptfrar länet mtnfi 100,000 tunnor fäb, bet mcfla Ijafre, 
beruäft font, od) attfeé ben fpammiål, fom härifrån fomtner, 
mara migfigare äu ben Sfånffa. ^blaub pttre erfafer ttU 
ett fåbaut Ufa fjafîtgt fom Ipcfltgt föränbrabt förljållanbe, är 
nef att allmogen lärt fig tufe bcu flora nptta för åferbrufet, 
l)tt>ilfcn laga fftftcit mebföra, od) berföre ifrlgt föft od) föfer 
tillegna ftg benfamma. 21(1 lanbcté uppobling l)ar oef bcit 
(larfa h.emmauéflpfiuugcn bctpbligt bibragit, cl)uru benna \\\p 
ta äfroeit IjärfTäbeé fullfomligt motmägeé af be olägenheter, 
för limllfaö mebföraube hemmanöflpfiungcit få råttmiéligen 
tablaé. 3ft)mter()et märfaö beßa olägenheter på (Iraubcu oef) 
öarne, bcr hemmanen, oaftabt beraé obctpblfga areal, äro 
îlüfua uti oänbllgt fmå lotter ’).

Uti norra 23ol)itdläit od) t bet lure af ^nlanb är foaf* 
re hufroubfäbct, ötorn beremot på Droufl od; Sjöm fand i 
be jobra od; meflra traftema af Siilanb, äfmenfom på griffu* 
gen od) frtugltgganbe flargårb. Uti norra länet, ber altmo* 
gcit är mtnbre roibljängfeit gamla manor ätt t föbra, minner 
2eägfaöet alltmera förtroenbe, fajläit bet ännu på långt när

1) Om man unbanlager fjetlbpgbeh, år jotblegan öfireratlt i jä'net 
flanji-a oefe femmanen fjiigt uppfîattabe, Span t fjem m an Eatlaë i 
Stocra tänet fåbane jorbflpcfen, tranligafi ulmaifcv, (cm pä mig tjjj 
ffattefnlt fnnefmfmaij af En perfon, emot cn [ill ägaren lånab pen, 
IHiigfumma. Siar conlracuåren åro ute, åteifäc fiJrpcmtningéimu» 
fjafioaren fina penningar ofövminffabt, cd; jorbägaien fin niavt upp, 
cMabi räntan af penningarnt emfeé eniuietlib fä[cm amnbsfununa.
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tcfc är ffi befpbligt, [cm bet borbc od) finite warn. Itovn 
[né ber, meb uitbantag af ©otenä« ocfj ftranbficmmancn, e* 
bctpbligt, XMaubfab något mcra, men 23ônov eel) 2tmv l)ögft 
ïitet. <oir-ete=ffibbeit är [S ringa, att ben Fnappt fortjeuar 
omnämna«; ben tittlmr näflatt enbaft tfånbépcrfonerna« lanbt* 
brttf, l)n>i(fet fan fäga« om ()ela länet. $å ofmamtppräfna* 
te orter t föbra länet, ber fornet är l)ufmttbfäbc, få« obe# 
tpbligt ?é«g, men beremot en mpdenbet 23önov. 5Kcb nit* 
bantag af nfigra focfnar på Croît fl npttjaé ber bögfl litet 
foafre, utan ben fämre jorben befå« meb 23.ranbfäb. sPota* 
ttéoblingen f)ar öfmer fjela länet, tfpnnerljet t närljeten af 
Ijafmct, meb fm ar je år tilltagit, en följb af f)emmanéFlt)fnin# 
gen. ?lnbra rotvoärter oblaé ej. Hin-- od) ^amp--obltng ib* 
fa« jemt få mpefet, font tillräcfligt är att fyUa allmogen« egna 
tcl)of; lifmgl är benfamma t fftganbe.

©nltgt titt honungen« 93cfattning«f)afmanbc fnfomna be* 
rättclfer, emot tron på Ijmilfa« noggrannf)et bet lifioäl torbe 
mara bäjl att referoeva fig, är for närroaranbe mebefutfäbet 
t länet: 1,188 Xunnor jömete, 5,943 X:r Sîag, 14,308 2:r 
fovn, 33,400 $:r fwfre, 9,504 $:r S3lanbfäb, 5,194 Sfr 
Slrter od) 536'nor od) 22,975 S:r P'otatiô.

?lf äöärfäb fan mebelaffaffningen trpggt antaga« mara 
5 à 6:te fornet, af £öflfäb 10:be, änffönt benna ftnnbom på 
fina (lätten gifmer änba titt 25:te, ed) af ifJotatié 8 à 10:be. 
SWebel(forten nnber oren 1837—41, feban utfäbet blifmit af* 
traget, anfeê f>afrr>a uppgått titt 8,860 S:r fbmetc, 46,571 
£-:t 9fåg, 69,340 S:r åTcrit, 133,600 S:r £afre, 39,550 
S:r SManbfäb, 23,776 S:v Érter, famt potatiéfforbcn titt 
207,035 Sttnttor. SOfen benna beräfntng fpncê for ben, fem 
l)ar ft g befant be 23ol)u«.länffa fjnnmancn« beffaffenf)ct, mara 
allt för låg, ocl) fan ide mara annat, bå ben l)iifmnbfafligaf! 
Smnbar (Ig på attmogen« egna uppgifter, tjmiffen, af frnftan 
fee l)ö g re beffattning, meb Itfa betnobanbe böljer fina förbe* 
lar, font fan Hagar öfmer jlna oncra. Xroltgcn fontmer man 
ratta fört)åttaubct närmare, om man antager mcbclutfäbet på 
Ijmarjc af Jänet« 2566 förmcblabc fjemntan, meb bera« lä* 
gcnl)eter od) torp, mara 28 X:r fäb od) 10 Sm potati«,
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fam t, feban utfäbet är afbraget, mcbelfförbcn antageö tid 150 
£:r fäb cd) 90 $:r potattö pr Remman, cllcv tiflfammanö om# 
friug 385,000 i£:r fäb oct) 231,000 $:r potattö.

5$)ct är mäl jorbntånenö beffaffeuRet ort; cltmatcriffa for^ 
Rådattben, fom t förfta rummet borbe fcveffrtfma jorbettö bruf# 
ningöfatt; men betfamma bcffämmeö oftajl Itfa mpefet af fot? 
fetö oltfa beRof, åftgter oct) »anor; och fom befa ide äro 
befamma öfmer [)ela 35oRuölän, få är oef nämnba brufntngö# 
fätt ffiljaftigt t läuctö oltfa trafter. Öftrer Rufmttb taget, 
atimänbcr 53ol)iiöIäuntitgen tefe nog flit t fftt prfe fom jorb^ 
brnfare, utan är benägen att glömma, bet jorbenö ffötfel är 
Ranö Riifmnbuäriug, oct) ber få tiltfätte gtfmeö, (tår Ranö Råg 
gerna ifrån fifern titt fjön od) ffogen. SDefHitom upptöefeö 
tmeune Rufmnbbriflcr ntt Ranö fficfligRet fom jorbbrttfare. £)cn 
forjlta är, att fifer oct) ättg ftå t ben fïorfîa biöproportton tid 
Rmaranbra. $>an infer ej mtgten af bett gamta regeln, att 
ängen är åfctiié mober; på många ftäffcn är bett febttare än# 
ba tid ptterligRet förRorab på ben förraö befoflnab, oct) bet# 
ta mittag i lanbtRuöRådntngen (får i ett årltgt Rtganbe. Stet 
anbra feiet tigger berutt, att adt för litet af åfertt träbaö. 
«PS be flcRa ftädcit ffer betta mcb ett tionbebet beraf, oct) au# 
ltorRäbcö, fåfom på $jörtt, en bet af Drottjl od) l)är oct) ber 
på Sntaub, träbaö af admogen ingen fotöbrebb. $fan mid 
mät ttrfägfa bcnuaJuraftlåtcuRct meb ben fttappa ögomtbbert 
od) briRpå flpttbart Rängfel; men fnuten ligger Itfmäl ber# 
uti, att farfarö farfar icfe brufabe träba fin jorb J). $ölj# 
ben beraf är cmcblcrttb, att åfern, fom får bära många årö 
fförbar utan att Rmila, bitr öfmerlnpen af ogräö od) ntmat# 
tab. 9iär på be orter, ber trabmng är adbeleö obrufltg, jor# 
bett änbteltgeu blir få utfugen, att ben tefe gifmer någon af# 
faRning, läggcö bett tid Ituba, eder, fom bet l)är t)eter, "läg# 
geö öbe" — ett mäl pafjaitbc uttrpcf, tp feban bottben afber# 
gat fifta fabeöffplen, ofmerlemnar Ratt åt åfern fjelf befmäret 
att förmanbla ftg till äng, Rmartgenom benfamma, färbeleö

1) ©!an itiåfie lif.eäl lemna be pngre Mtiberna bet rått»l|a rcitëovb, 
att be pä be febnate åren toimilagt ftg cm ett föt&ättrabt äfer* 
biutéfött.



om ben äger (lpf»are jorbmåii, råfar t preccfS meb ftg fjclf, 
oef) bcruiiber »crfcltgcn ar "öbelagb", tiflö efter några firö 
förlopp gräfet får maft öf»cr ogräfet. 5f'å btfntng liar aß* 
mogen l)itttßö warft gaitffa njugg, men, efter fMnbépcrfoncr* 
naö erentpel, börjar l)an nu aflägga ben gamla förbomen, att 
btfntng ej är titt annat tjenltg än att onöbigtnnö förfpfUa 
jorben. spå Orouft od) $jörn torbe ltf»äl tefe några orbent* 
liga btfett bit fpnliga t betta åräuubrabct; be matt tefe fan 
ttttbgå att upptaga, förfeö »anltgen å ömfe ftbor meb ett alttö 
breb gräöfant, för att om möjligt bttibra matten att ttcbriu* 
na «ti bcm. ©mcblerttb är bett sBol)uölättffa fifertt af ingen* 
ting t få fiort bcljof, font af btfntng, emeban be tränga ba* 
lar, t l)»tlfa bett är belägen, gertta blifrna fjttfa af bet från 
l)öjbcrtta itcbßrömmaitbe »attnet, l)»abatt oef laubet alltib IU 
ber mera uti »åta ätt uti torra år ').

$:iß göbttingéämtte begagtiaö föga annat ätt fptlltttttg 
oef) torf, f)tmlfcn febnare på fttta ftäßen uppbrptcö i ufmar* 
fett, Ijvoartgettom bcntta bitr obugltg titt betcémarf. 5J3å Sm 
lattb od) äfrnett annorftäbeö plägar gräötorfmcn »ib åfrantcö 
itebre bräbfcar afffäraö od) anmättbaö till göbntitg. 35c tång* 
arter, bcm l)afroct få pmiiigt uppmräfer på (fränberna, anfeö 
för bet mefîa allbeleé obngltga ttU göbntngéämne, änffönt bett 
§>allänbffa firattbboitö äfrar funna faetifft »cbcrlägga bcntta 
åjigt. ®e rtfa @fal*2Kergeltiflgångar, fom öfmerflöba i lä* 
net, bltfrna ettbajï på få orter, ber ßäiiböperfonerna npligen 
gjort början od) »ifat npttan beraf, attmänba på jorbbrufet, 
«tan begagnaö t ftället till — »ägfpßnab. ©ebait ©illflffct 
uppljört, l)ar matt tfrån grumöbammartte »ib be förßörba

1) ©meban af bcifl på biten, äterné botten atbrig bttr torr, befmä* 
ras fjan i mänga fuftbatar af ett förlrettigt ogräs, ©tranbrör 
(Aruiido Phragmites). 2tUmänna ograö fjärftäbeS äro för öfrfgtt 
tCUrictrot (Triticum repcns)i ^refttål (Sinapis arvensis), i* 
btanb bönor oc& torn» Söffa (Bromus sccalinus), iblanb bößräg, 
faint ©mimring (Lolium temulentum), fom trifmeS iblanb att 
mScfäb, men fpnnmfgafi ibtanb mäträgen. SHtban 'pebet SlaiUen 
omtatar benna märt, fäfom en ptff för SBoijuStäné äfrar, men näm
ner ben origtfgt Ægïlops. ®cg frön otfafa prfel, om be förtäras i 
ftörve mangb btanbabe i mjöl etter f matt.



— 76 —

tranfofericrna uppfyämtat od) till göbntng anmfinbt fillgritmö, 
bnnlfct fiftabfom en otrolig fruftbarfyet for några fir, men fe** 
ban, fägeö bet, fjafma be fifrar, fout bermeb gobbeê, blifmit 
fämrc an förut. Sitt genom påförntng af fanb på lerjorb o cl) 
lera på fanbjorb, mcfantfft förbättra fin jorb, Ijar ej allnto** 
gen färftäbeé lärt ftg; men mät föfer ben flerftäbeö, tfpnner« 
l)ct i föbra länet, att genom påförntng af torf f)mart 3:bje 
år ofa matjorben. SSäfenbtligljeten af ben berigenom berebba 
npttan braga många i tmifmelöntål.

Dm få mebt)inneé, fjmilfet boel fällan fler, tjöftplöjeö 
all jorb, utom ben font äntitaö till 23 ött « ecf) Strtfäbe. Sräbet 
plöjeö efter bcljof 2 à 3 till 4 gånger od) göbölaö ffarft. Ser 
träbuing tefe är bruflig, ffiö föftrågen ntt be afbcrgabe pota« 
ttéSfrarnc. 23å Drouft od) Sjörit npttjaö mpcfeu mårrfig, 
fymilfet fäbc för omfring ett årl)tmbra mar allmänt t länet, 
men I)ar nu på öfrtga fiällcn blifmit allbeleö aflagbt, fSfont ouef« 
ligen bet mitt (i löitanbe af alla; ben ffiö efter potatiö utait 
föregången göbntng. %öv fornet göbélaö, få framt bet ej ffiö 
efter råg, font eller potatiö, oel) plöjeé nteränbelö tmfi gfin« 
ger t föbra länet, men blott ett gång norrut, föafre ocfjblaub« 
fäb ittfåö manltgaft t Ijöflplöjiitugcit ntait föregåenbe göbuiitg. 
23öttor ffié oftaft på fhibbett od) ptöjaé neb, bå nebmpllnim* 
gen af allt annat fäbe ffer enbaft mcb tjarfmen. £är od) ber 
bar man börjat lägga bönor t fåra, od) fupa bem. Sill po« 
tatié göbélaö odt rebeö jorben bä[it, ifpmterljct på be orter, 
ber man förmenar obltugcit af beuna rotmärt erfätta brifteu 
på träbuing.

Sefa atimärfntitgar öfmer alltnogcné brufningöfätt af 
fin jorb äro miferligeit allmänt gätlanbc för (tela länet, men 
vöra tfpunerljct be föbra fögbertertta, ber fornet är ljufmubfä« 
bet, od) ber tnbpggarue oucfligeit, äfmen Ijmab jorbbrufet au« 
går, ftå efter be öfrtga, e()ttru ber är ben bäfia fäbcöbpgbcn. 
©åforn ett ptterligare bemté berpå, må följanbe märfmärbt« 
ga fiferffiftniitg anföraö, fåfom bruflig på mifa orter t nämn** 
ba traft:

lifta året âîorn eller ipotatié mcb göbuing.
2:bra „ Sovn eller 3Sag titan b:o.
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3:bje året «Boiter, årter eder iforit uti påförb jorbtorf. 
4:bc „ évom )
5:te „ 33lanbfortt } utan göbuing.
6:te „ «manbforn eller fbafrc;
7:bc „ öforn eller i'otattë meb göbning.

©eitom benna omgång far jorbett fålebeö icfe göfcfcl mer 
än f)mart fjette år (jag talar pr t allmänhet). Söga an* 
uorlunba är fört)å£lanbet, ber man regelnniéjtgt alternerar 
meb font ocl) bönor på leran, eller norrut, ber man emellan 
f)t»arje göbntttg ffiftar jorben åt många pfrefförbar.

tTpobltngar af utmarf brptaê om ljöficn, pcfaö ait* 
bra året o ef) befåé »anligcit meb pfre. ©en ffabliga Slå* 
pctiungcn npttjaé enbaft unberftunbom uti fjettbpgben ocl) 
ber torfmoßejorb ftnncê. Uti ffogôbpgbeit, ber få ffe fan, 
brufar man bet oförnuftiga Sivebjanbet, eller, fåfom bet pr 
îattaê, ‘Äaetiing. Sen »ärtliga flogen ncbpggcé på fjöften, 
l)Voarefter ben får ligga ocl) torfa, lifmäl ej längre än till 
följanbe året, bå ben antanbeé oef) råg utfåé i offan. (©tun* 
bom failed ocl; bränneé faé på famma Sr), ©förbarnc efter 
ett fåbant fäbe btifma »iffcrltgett utmärft gtfmaube, faint 6c* 
tet ett par årö tib på fåbaua fmebjelaitb gobt; men befütnar 
matt ben ocrprba mängb »ärtlig ffog,fom på betta fatt för* 
öbeé, ocl) »ibarc tager i betraftaube be årliga ffoglelbar, 
font bcrtgeitom uppfomma, emebau tibéférbubet för fmebjanbet 
albrig pr iafttagcé, få måffe matt förunbra fig öftrer, att 
ci weberböranbe långt för betta utfärbat ett obfolut förbub e* 
mot ett fåbant rifåförberfltgt obltngöbruf uti en ort, fom 1)0* 
lar att efter några bccemncr blifma allbcleö ffoglöö. Siraitt* 
5lmmbS ocl) Olof ©rätäljäö fiber äro ju läugefeban förgång* 
«a. Soweit få är bet alltib: —för 6'gonblicfetö »inji uppoffrar 
Wau årpnbrabenö nptfa!

ÏÔtbfommanbe atlmogenê üfemblliap bör nämitaé, att 
wan ännu i mannaminne på många flatten i föbra länet för* 
be meb flttmptga plogar af enbaft trä, bragua af 3 à 4 par 
bragare. Stefja pftoa nu »ifit för plogar af famma con* 
(fraction fom ben f. f. 9S5ermlanbé*ptogen, Iptulfa bragaö af 
ett etter balftannat par bragare. Uti några praber t föbra



länet forbraê, utom ben font ftprer pforjett, fit färfftlt perfott 
att l)Stta t tommaritc ocf) ffô'ta conocrfatioiten. Ôrber britfaé 
l)är tefe. vjai'froeit äger allttb jerttptitnar, antingen frofiga 
eller räta; t förra fallet fallaö t>oit l\tot'£>arf, ocf) är roäl 
ett tungt, tuen förträffligt rebjtap, fottt erfätter briften på 
llrber. Walten är merättbelö för liten t fttt genomffärntng, 
broabatt f)an, pä fatnnia gäng l)att är för lätt, går för tungt; 
för att aftjjefpa ben förra ocf) Öfa bett febnare briften, är l)an 
på ttågra orter förfebb nteb fäte för bett föraitbe. üDîett <5ac-- 
ban, font toarit 53o()uöläitttittgettö älfflingéinfirument, är ätt* 
nu pä örottfi ocf) SSjörtt allt i allom ; meb ben göreö fnartfagbt 
balfroa arbetet, oel) l)ou är bet ppperfta SferbruBrebffap, tfptt* 
nertjet för latl)ttnbar, enteban bon fan begagttaö font l)totlofîaf. 
SUågra anbra åferrebffap ätt befja, famt fpabett ocf) flubban, fttt? 
ttaö ej ()oé all mogen, ocf) enbaft pä fä af (tånböperfoncrttaé gårbar.

föroab ^àergtiingofâttet attgär, fä aftageé fäben meb 
lia, it tont ärter, font tbfaitb ltpptagaö nteb bättberna. Utom 
på be ftörre gärbarne, upptages potatiö nteb fpabe. ©äbett 
btnbeö genaft, orf) ftäffeö till torfntng uti eller balftraf* 
war, be förra af 32, be febttare af 16 fä rf ro ar. Stjuge l)ri* 
trafroar fallaö "ett tjog fäb,y, orf) efter antalet af tjog beräfnar 
bottben affa(înittgen af fttt äferroerf. iftågougåitg fätteé rågett 
t fmå ruttba ffplar, font förfeö nteb batt. 33öttor ocfi ärter 
torfaö på frafar eller f. f. ärtfprfor, b. ä. (fällningar ttppre* 
fta t form af ett tafreöntng eller ett fägla. ©äbett, t lifbet 
meb boet, tnförcé på fprötfärror. $>är britfaé, bocf allmän* 
naft i fjellbpgbctt, äfroen ett flagö ftäbar, ttttber b>»ilfa ett 
par mpefet fmå biul äro fâfîabe, ocf) font pafia roäl till ben 
ojemna ntarfett, inen fiutbe itträlfaö änbaiiiåléettligare. SHeb 
befta forbon, fom fallaé "-pjultrom", införeö fäben bireete på 
logarne, broilfa äro få aitfagba, att matt fatt föra tit på bent. 
Ä'ärror bafroa för ft i en febnare tib fontmit t brttf. i}Jå Sfjörtt 
t. er. är beraö 6rnf tefe tuera ätt 50 år gammalt ‘). :5ör*

1) 1780 fanns pä SSjörn intet (jjutbon. Ba qorofîert Jtlefwerftvöin, 
|om tctjåUit betta paftorat, anlcinbe bit i fdtlfïap meb några confis 
(loriater från öiötijeborg, mäffe pan pätla fttt inlråbe i fiSrfamlin* 
gen, åtanbe i fXdba mibl i SJi.aj månnb nätttnba åt.
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»t, ftffom fiimti t bag af mångett fjårbnaefab rcform*ftonbe, 
ttyttjabeö enbaft ftäbar mtb ocf> fäbeébcrgmngcit, fornt unb. 
förölor af ficit act) ffogéprobuftcr. SS agnar begaguaô näftait 
albrtg votb jorbbrufct, od) äro l)ärffäbcö l)ög(l fallfyitta för* 
vebffap.

SDceb ifngfïôtfeln (tår illa till. Slitgenö obetybltgljcf, 
i forljåftanbe dH åfern, ar fornt omnämnb. Sen bäfta ättgö* 
tiiatfett ar uppbruten titt åfer, odt ben qtoarwaroubc är mat* 
tenfjuf ocf) moglupcit, fnoilfen olägcnf)et man ffagar öfmer 
tilltager årligen, ocf) man gör föga eller intet för att af()jel* 
pa ben. Set är enbaft pS få (fallen, fom allmogen börjat 
följa ftånböpcrfoueruaé förefyn, att meb obltttg af Älöfmer ocf) 
Simotljeigräö förbättra (ïtt l)öbot; bocf ar att ffoppaö, att, 
feban ben en gång voäl gjort början ocf) funnit nyttan ber« 
af, obltugeu af fobenoärter blir båbe allmännare od) betybli* 
gare. öm allmän anmärfntttg är, att ängarna t 33ol)ttéIäti 
äro tfårbmallöängar. Öfärr* od) SKyrängar ftuitaö, meb få un* 
bautag, enbaft t ffegöbygben, ocf) äfmett ber fparfatnt.

3 närmafte fammanbaug meb jorbbrufct (tår .Xoodaps* 
fïotfeln. 0m beg! älbre ttllfiånb t länet (tar man ben upp« 
lyöniitg, att ben loarit ntycfct betybligare äit nu, od) pro* 
bufterita beraf iblanb lanbetö migtigafte afyttringö*artiflar1). 
Sen är ännu ganffa aufenlig t ffogébygben, ber mibfträcfta* 
re beteömarfer ftnnaö, ocf) ber en (torre jorbareal gjort, att 
ängen, oaftabt ben frantffribanbe obltugöfltteuö roerfningar, 
bi6el)å(ltt en mera naturlig proportion tiK Sfent. Serifrått 
afyttraö årligen en mängb flagtfreatur, färbeleé till Corrige, 
bit be af uppföparc foraê. 3 bet öfrtga länet fan labugår* 
benë affaftniug icfe fägaö mara (torre, än fom åtgår till eget 
bebof. därifrån får bocf £>ijtngcn unbautagaö, ber matt, i 
anfeenbe titt ben lättbet, fjmarnteb labngårböprobnfter affät*

X) "üigelebeS bar be (ftiboggorne t SBifen) foerf Kar ût fætge Stag* 
teqpæg, S£ælg og pubci"» 'peb. Stuuf. Sap. V. ®opuötanp? cfi 
mar förr l (iort rop.

Sofïapêîï'ôtfelnë forbna förijällanbe titt åftrbrufet uppip'tê af 
1659 SrS ränte=perffbtlf>=irärbertng, enligt [jiriltcn tu te anftë lita 
geb fom t § tunna malt eller räg.
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tcrô i bet itarliggniibe dîotbeborg, tagt fig utcra mittmng om 
bcitna migtiga gren af lanbtl)uél)ållntngett. mulbetet, font 
uti ffogöbpgbeit är ttUräcfltgt, är på fufilanbet od) öartte ute« 
jlabclö för ïnappt, få att man ttU od) meb på fina ftälleit 
får ombeförja freaturené utfobriug femma imber fommarett. 
5J)e gårbar, t)milfa ligga nårmaft Ijafroet, b a fm a på l)olntarue 
i ffarcu något fotiiniarbcte för fina får od) fin ungboffap.

Slflmogenö $åflav; hmtlfaö antal är få utpefet attfenlt« 
gare, font bonben fallait npttjar orar mtb fitt jorbbruf, äro 
tefe flora, tuen tl)ärbtga ocl) fitabba. 3 allmänhet milt 23o« 
l)uölättntngctt gerita (Tryta af flit l)äft, od) utfobrar Ijottotn 
berföre mäi. göt- raceité föräbltng Ijafma tmå beffäflarc från 
©tröméljolnté ftntcri blifmit anftätlba, ett för norra od) ett 
för föbra bittet. PTotbreatuten äro af manlig mebclmåtttg 
race; på £njutgeit ftttitaê be bäjta tnjöifefor t länet. Slllmo« 
genö i‘åv äro af grofulltg fort, od) emebatt mlifttab ej är 
l)är någon färbcleé näringögrett, Ijar matt tefe martt betänft 
på afmclné förbättring, öfrcatureit gå ute ont l)often få lätt# 
ge font möjligt, till od) meb på fttta italien ttitbcr militera, 
få länge ntarfen är bar, för att foba fig meb ljung o. b. 
gör rofbjnrö fftill följaö be t fjcllbpgbeit af malll)jon od) af 
bcrtilt öfmabe lumbar af flora f. f. ©aljlboracen. ftmab få« 
rett beträffar, få be l)ög(t fällan gå omallabe, utom bå be 
beta på ffarcu eller i gärbet. Swuifreaturett äro af en me« 
belmåttig fort, font mät trtfrocö på orten, od) afmcln beraf 
betpbltg. ©ett borbe Itfmäl l ffärgårbett mara ftörre, ätt bett 
för stärmatanbe är, emebatt bett tnängb ftffråf, font nu matt« 
Itgcn utan nytta forfptlleö, är för bcjja freatttr ett bcgärltg 
föba. gorbom, bå be frebabe bof« od) efffogarne lemnabc ett 
rtf oöoitjTorb, ttuberl)plloö flore bpltfa än-nit. jboö be fattt« 
gare är grtfen millforet för beraé ntebborgerltga crtftenö, eine« 
ban benfamme manltgen tttfifre betala beraö utffylbcr. ©et« 
ter ftnitaö till fögft obetpbtigt antal; på ffärett od) ftranb« 
flippertta ffttllc fåbatta meb ftörita förbel funna unberl)å(laö. 
Slf Sjåberfatt äger allmogen föga attbra än ffiä|3 od) <oöns. 
21 über ftnitaö !)oö några få, od) i\alt'onec ettbajt fjoö flåttbö« 
perfotter.
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?litfatct of frcatnr i 53o()uöIän är bcräfuabt fttt 16,662 

ft. fjaftav/ 1,064 |t. Drar, 38,587 (t. .fbor, 21,467 ft. ting? 
boffap, 65,590 ft. går, 13,600 ft. ©unit ocf) 384 ft. (Better, 
Ipvtlfen beräftttitg naturltgttoiê är pä ett ungefär.

gifïet, font förr »varit t)da läuetö Iptfivubuänitg, fatt 
tut betraftaô fåfont fftbatt eitbaft för ffarfarleit ocf) graubfitta? 
rett. görflagönné fatt itppgifivaé, att åttatufen menntffor 
ffofa uteftutanbe beraf fjämta fett uppcljälle; titcit fåfont ett 
tvigtig btnärtttg tbfaé bet af all t närfjeten af f)aftvet boenbe 
jorbbrufaube allmoge, ofta på befoftnab af beg egentliga prfe, 
©åtväl t bet fått, Ipvarpå jïffet briftveé, font i antvänbanbet 
af bett tviitfi bet lentnar, früher matt en Ijttnmelétvtb fftllttab 
emellan norra ocf) fbbra ffargSrbctt (©ullmarcttö ntptming att? 
tageê font granö bent emellan '). Men äftvett om betnta ffill? 
ttab anmärfeé, fatt itfan öfivcrbrift ffilbringett af be 23ol)uö? 
länffa ftfferternaé tunvaranbe tillftånb innefattaö t befja orb: 
Sifferterna fyärftäbeö äro ej ettö ett ffett af l)tvab 
be fttnbe orfi borbe tvara, o ef) funna t ef e toara att? 
ttat, fä länge bäbe fiffett ocf) fiffaren fjaubteraö 
efter bet titeff utbilbabe pluubringéfpftcnt. ©ärffilbt 
må tilläggaö, att bett föbra o cl) wigtigafte belett af 
ffärgårbett, t ftällct att, fåfont ben borbe, tvara 
rifeté meft tvälmåenbe ort, är ett ettba ftort fat? 
ttgljuö, ocf) ett mer tärattbe att uäraitbe bel af rifö? 
froppett. "ii) tv t (fett bjerfl)et t ombönte"!— 3a l)tvab tpcfö?! 
S0îett efter tut a är fagbt, må ocf fägaö b. ®ct är ett tv if? t 
tittrefSc, font t gritub förftörcr 33of)ttöläuö ffärgårb. 
©afett bcl)öftvcr tugen förflaring; bett är flar för alla, font 
»vilja infe bett. S23t återfomma cmeblcrttb till benfamma, 
febatt tvi ffärffåbat bet ftffe, fjtvilfet fan betraftaê font l)tif? 
»vubfafligt itäriugöfåttg. ®etta befar fig t fpra flag: Sill? 
ftffe, ©torftiïe, maFrtUfâttge fault »Summer? ocf) <D(f? 
rontågt.

1) @n befnnnerlig fnbetning of ftargärben bor gjort ffg gättanbe feban 
fifta ftilfipSet. 3Han bor ratnat föbra fïârgârben ftiöcta ftg titt SSjörn, 
ccb ben norra till giftcböcfäfil. fburu ffatt man bä benämna norra 
Sofmaäns ffärgärb ? „
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®et ^crtobxffa Sülftfïet i ä3of)ttöIan är rifétTtnnigt. 

$>ef! rifebom fifta gången, lilafoitt bct Itf orf) ben rôrltgl)c,t> 
font bä rSbbe i mär ffärgårb, öfmergtcf aß fö'reftäßning. 
SôJenmffobouingat orf) fofîbara föräblingémerf prpbbe nafïait 
Ijmarje flippa i be inre föbra (Taren, font bcraf fingo iitfecu# 
be af ben lifïtgajîe (lab. Sufentalé menntflor fpllbe (Trän# 
berna orf) fjorbarne nteb fin merffamfyet, (Tn glâbje ocf) fin — 
Iaftfuflfyet. 9îu är aßt foranbrabt; eubaff forgltga rubera cf# 
ter be otaliga bpggnaberna qroarflS på be obe flärett, orf) ert 
bpßcr (lißtyct, förniilbrab etibaft af fjöfogclttö ffrätt eßer nå# 
gon ttrtjuugrab jtffarcé årtag,, l)»»tiar nu öfmer ben l)afépta, 
ber bct mcft rörliga (if förr rSbbe. — S)ocf, för ntenntffo# 
»oännen är benna företeelfe ffönare än ben förra!

0m naturen af ben fill, Setjlil fallab, font t få otro# 
Itga (timmar tibtaté beföfcr »råra fträuber, gtfmaé t»oenne 
äßgtcr; bett ena, ftöbjaube fig på »uettcuflapliga unberfofntn# 
gar, är, ott fctfißen föbeé i Kattegatt orf) Sliorbfjön, famt 
år af fanttna art, font ben fill l)är årligen fåé, fymaban föl# 
jer bett conclujtott, att matt bör låta £ottftl!en, fåfotn fill# 
pugtct t)är laßaö, mara t freb, få blif»r>cr bcraf fctfiß, orf) 
ide, fåfont titt är fallet, årltgett ntcb ftnntaffabe »»aber bort# 
fopa tufentaïê tunnor beraf. SOÎen för concluffonenë ffult mc# 
berläggeé bcitna mening meb 5)1 el)ej! af £ errar l)aublanbe, 
ftfffaitare, ftjîfopare orf) ftffavc m. fl,, l)»»ilfa pflfTå> att fet# 
aßen är en egen, ifrån all »»ib ©canbinaotené lufter b'ejïut# 
lig fill/ ff» i b nrt/ ocf) Ijitf^mntetr ifrån Söpaftoeté orf) 9torb# 
fjöuö apgönaße traiter. SiUämpuingen af bctta beraé på# 
ftåenbe blir, att matt ntcb en tnfommen (tllftint fan förfara få 
oförnuftigt od) föröbanbc man behagar, efterfom bettfamnia 
tefe är (tationär, utan enbaft tißfälltgtmiö fnofar l)it, orf) 
framför allt, att ©taggen orf) Sottßßen utan ftaba futttta 
bortrenfaé, fåfont maranbc af minbre märbc orf) en — märf 
mal ! — allbeleê egen filtart (!), t)»»aré ttUmaro 
tcfe äger bet riugafte iuflptanbc på ett egentligt fiflftffe. Saß 
jtöb för bcmta inbrägtiga mening anför man afitib ftffarenaö 
utfaga, — ifantttng ett omeberfagligt mitttteébörb! S)ct ftn# 
ttcö ingen t filt prie få ofunttig lucttntffa, font ben 23ol)ttö#
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tän ff a ftffarcn. fbatt met ju fnappt, ont fattfiöftffcn lefcr? 
■£>atx tror fit, àfmtnfîojte på mtga jtfflägen, att ftdgngel 
"fttftaé" (omcbelbart ffapaé) i fjött hmart trcbfe år! -~ 
od) bctta oaftabt ftUcn ärligen lefcr på Ijanö fuft, faftän pä 
dt fäbant bjnp, till oct) nteb 18 famnar, att ban ej fan åts 
fontma ben. Seröfrigt toet ftffarett nog att mittna t fftt e* 
get intrege, fåfom ttnbcr förra ftdftffef, bå tinber traitgrumé* 
voäfenbct fantnta perfotter, font ett par år förut meb fjanb å 
53ibel befnnmt fftt öfmcrtpgelfe ont grumfetö ffabligbet, togo 
pä flu faltgl)cféeb, att betta mår ltpttfgt för fetten *).

©ef) uteb fåbana mittneöbörb rottt man fttdfafla reful* 
taten af Smcrtgcö mc ft fräjbabc SflattirforiTareä opartiffa ocf> 
P mettenffapliga gntitber auftältba itnberföfutngar! fOfeit feta 
bctta päfläcttbe om fetftilené oef) lottjtttctté fftlba arter fprteö 
^bligen uppgjorbt oct) ntcb ad gemalt omf)utbabt t oct) för 
ftfïnâmttba eller fmSftdenê fSitganbe, bmilfett för några tnbt* 
btber år en gob rtfcboméfäda. SKatt Ijabe itcmltgctt amtarö 
ött frufta, att ett förbnb t. er. ftutbe utfärbaö emot fångan* 
bet af allt (Tllpttgel, oel) bpmcbclft — ett (fationärt ftdftffc be* 
tebaé äfmett pr, fåfont t Corrige, (ämgtaub od) §)oUattb. 
9îtt bortfopaö ben ena ftllnugelfttmineit efter bett attbra, få 
fnart ben ger ftg upp från bjupet. SSib Sfettbacfa togö t år 
emedan 70 a 80,000 tunnor, beraf d^tbelar icfe öfmerfteg 6 
tunt t lättgb. "Set mar ett egen art'7, fette bet; "bett I)abc tefe 
blifmtt (förre". SOfen l)ttr fontmer bet bå tid, att benua art al* 
b vig [)ar någon tttogen rånt oef) mjölfe, fåfom fmarje attttan 
öflönittgéför ftff? "®et fontmer ftg beraf, att fatt icfe fort* 
Wantar ftg font attbra bjur, utan "tfiftaé" af mår |>errc ome* 
belbarltgeu, eder oef lägger hatt af bagaget mtb pofartfarne, 
för att mara beffo Icbfgarc »ib fftt fpblattbffa ercttrfton" (!!!)

Safå! — men finde bet ntSEjänba icfe fatinoltfare fotunta 
f’S beraf, att betttta fftt tefe är fu dm ur en?

©fter ttågott tib torbe bett fatfen tefe mera bcjhubaö, 
ött ad fttt, font tagitê oel) tageS i 53ol)nélätt, merfltgett är 
°f ett oel) fantnta art, fault föbb i Äattcgatt eder beg gratin*

1) @c Sbrangrumêîactjï.



ffap, odf> att tottfitten tcfe är amtat an fïttpngel. ®ctta fßn* 
î>rav tcfe, att ju fïtlen, i ïtffjet nteb najîan ßmarjc amtan fïff» 
fort, pertobifft t fïorre (îtmtnar tränger in på flränberna ifrått 
bjitpet, ber f)ott annarb tyar fitt titlijåit. Grn fåban periobiff 
ftUenê "tanbffötniug", för att npttja en oilman term, t)ar, 
enligt fßftoriffa mittneêborb, flera gånger inträffat på •<8ot)uö* 
lättffa fußen ; men om ben, fåfom mången meb migtig min 
förfäfrar, precift ffatl inträffa 50 år efter ben förra periobcnö 
fint, lentnaö berfjätt.

Unbcrrättdfcrna om 33ot)uéläné ätbre ftUftfFen äro ljögfl 
fpavfamma; Itfroäf fan man genom bem mägteba fig tilt nå* 
got Ijué ')• ©turlefon formater, att omfrtng år 970, bå 
(Suntjitbéföncrne rcgerabc, mar cn l)åvb tib öfmer beta 5J?orr* 
ffa mätbet, bmarttll bibrog, att ftff fctabeö mib fMnberna; 
beraf fan flutaé, att ben tibcit tcfc gafé något betpbligt fittft* 
ffe t benua ffärgårb. ©crutaf att folfct i SBifen råfabe i uöb 
genom Otof ioaratbéfouö förbub år 1020, att utföra ftfl titt 
(Smertge, fpncö, att ftUftfifet l)är bå mar i flor. fbitrttmtba 
bet flora ©fånffa fïtlfrfîct, font marabe ifrån ftufct af 1100:ta* 
let (bå filten ftob få tjocft i Örefitnb, att man fitnbe öfa 
upp tjenne meb l)änbcrna *) titt flutet af lötbe åvt)unbrabct!, 
äfmeit fiväcft ftg titt 33ol)Uétän, fauner utan mät icfe beffämbf, 
men bet är bocf ganffa fannotift. SKeb mifjbet met man, att 
omfrtng år 1300 "<& i Ib of giffa fomo ijfrigt tit tanba", 
fåfom ocf 1314, enligt ett af fertig ©rtf SKagituëfon utfär* 
habt tißßäbjetfcbrcf för borgarena t £)aufcftabcu ©ampen, att 
emot ett miß afgift tbfa ftUftffe på fyatté fuflcr 1 2 3 * 5). SWeu i för* 
ra l)älfteu af bet 16:bc feftet mar fittcit 6orta, tiilé ben åter* 
font år 1556. ©å tärer inträffat bet rtfajlc ftUfxffc, font f)är 
någouftn marit. |>marje ffär bebyggbcö, ftera tufen ntenni*

1) 'pä peber StaiifenS tib gfcf tjäc ännu en trabitfon cm ett i ätb|ta 
Über bär intråjfabt ftUftffe, (prüfet btifraft förberfmabt genom trott' 
bom, nemlfgen genom en fopparbäii, fom nefcfanïfc6 i tjafioet.

2) ©e företalet titt Saxo Grammaticus. Sen beberêmannen är tif' 
mät Eätib för att (îara titt i marten.

3) SBrtfiret bat. Opflo crast. S. Laurent!! MCCCXIV. Mfgfftcn mar
6 penningar Sterling för tnrarje SErjfî (äft fill, fom fängabc«. C«5
gerbr, 8Î. f?iff. 2, pag, 165,
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ffor Iptflpttabe, cd) ifrån ntrifeë orter tnfunno fig Artigen tit» 
fentatê ffepp, för att emottaga fåttgtfen *). (fnbaft ifråit 
SÔÏarfîranb, enligt en famtiba antccfning *), utffcppabeö f)är» 
unber Artigen 50,000 Idftcr fitt (600,000 t:r). Setfa mara» 
be titt år 1587, bå beg plötéltga nppt)öraube, förebåbabt, en» 
ligt fetftron, af en fångab fitt af nnbertig ffapnab, bragte 
en måitgb menniffor uti ptterfla etanbe. ©ebait gtcf fitten tefe 
titt t någon färbcleé mpcfenljet, förr ån omfrtug år 1660, bS 
t)on åter lanbftötte, men på långt när icfe få talrif fom förr. 
£on l)abe nu voarit borta ouifrtng 73 år. Siffet brefé nu 
af cubajt läneté inbpggare, bnotïfa berigenom bfefmo gauffa 
förmögna; men bet afbrotö 1675, bå bet 9?oröt|ta friget upp» 
tanbeé. $eban mifabc ftg fttten tibtatö, ifpnnerfjet 11 227, 
men man fafnabe folf od) rcbffap, för att begagna fig beraf; 
omfiber pitfom l)on 1747 od) bief l)år titt 1808, bå t)on åter 
förfmantt.

®ctta fittftffe fefmer ännu i frifft minne. Set mar o» 
fanttigt ritt, mett öfioertråffabcö bocf af bet årcit 1556—1587. 
©törft mar betfamma émettait årcit 1786—1799; ftttcit funbe 
bå föpaé för ett par (fitting tunnan, od) matt mar mtttråbtg, 
tjuru man ffutte anmåuba ben mpcfenfjet, font fångabeö, etju» 
rn man fotte föräbla ben på atta möjliga fått. Sen mefta 
Atgtcf titt tranfoferterna, t)mitfa år 1783 moro 328 ftpefen, 
meb titlfammané 1092 fitttar od) tittmerfabc årligen omfriug 
11,000 fat tran. ätten mib 1787 mångfatbigabeé begn, få att 
man ett år tittmerfabc omfriug 120,000 fat trau. S^äfitar 
man t mebettat 20 tunnor fitt titt tjmarje fat trait, font bocf

1) iDen meb betta fittftffe famtiba feber ©tanfen fäget fbtanb^ onnat, 
ott på 8 till 9 mit, reib ben ptterjla ffranbfanten i SBoijuSlän, rooro 
otaligt många puê öd) bobar, af twå titt tre mäntngavö (öfb, o® 
bobbe otaliga menniffor mib alla fjorbar, äfmenfom mib alla mifar 
oej, funb, på Sar, (otmar eä) fafta lanbet, få långt fom ftttfångfien 
tunbe (bfaS. tlf famma orlaf Eommo pmart ar många tufen ffepp 
ifrån SanmarE, Spfftanb, grieélonb, £olIanb, ffinglanb, ©toitlanb 
oä> granEriEe, titt att ESpa o* utfbra fitt, bmaraf be ntta ftngo 
"og, oel) förbe ben feban omEting till mibt aftagbna tänber m. *"•

2) iöen aîortjïe @cu. 1 let. ©tabenS gronnffap måfte UEi»«* partitt 
irara inbegripet.



är mät litet, finner man, att cnbafl titt trnnfofcrfertm fit?
........................... ......................

®ä. tnfaftabcö min ft
roffcö .....................................................
preéfabeö titt ptclfarbê ......
wtförbeö färfi titt frtngttgganbc orter 
förtfirbeé af folfet i ffarg. oef) i öfr. länet

2,400,000 tunnor.
400,000 „

4,000 „
4,000 „

50.000 „
80.000 „

|>cgfta ärliga ffingfien fteg ffiteb. titt emfr. 2,938,000 t:r *).
STranfofntngen tilltog feban, men fattningen aftog. ©f? 

ter 1796 börjabe ftffet att aftaga, t anfeettbe bertilt, att fftt^ 
fiimmarnc, mittbre talrifa än fornt, tnfommo allt fcbitare på 
tjöften, od) 10oro fåtebeé inne ben för beraö ffinganbe otjen? 
ligaftc tiben. Sörut roar ftffet afflutabt mfb Sulcit, nu tog 
bet förft bfi (Tit början, ja ännu febnare. 59îau förföfte mät 
amoauba tönofar, men utan framgång, förmobligen emeban 
titan ej förftob att rigttgt Ijanbferabe bem. 2°tr 1808 nppf)ör? 
be ftttftffet attbclcö. ®e foflbara förättingémerfcn, fymtlfa 
nppftfitt liffom genom ett trollflag, raferabeê. ÿîifebomcit 
tcmnabe rum för ett trpefanbe armob; cnbft en ting blef qioar 
efter fittftffet — ffargarbenö moratiffa förberf.

Om orfaferna titt betta ftffetö nppf)öranbe är man tefe 
enfe. ©n bel, bet förftåé! påflå, att bertilt icfe allé gfifmoö 
några pttre orfafer, utan att filten, tillfötje af en "outrebb 
naturfraft", frfmfUigt brog t)em igen — titt Spafmct, £)ct 
är mtfferligen ganffa fannotift, att Pen, i tfffjet mcb mången 
annan ftff, periobifft beföfer grnnbarc matten; men bet är 
ännu nufjare, att ett fåban penobifï uppjitmmiug fan t förtib, 
genom pttre orfafer, afbrptaö, fåfom förljåttanbet nn utan 
tmtfmct marft, f£>e fom icfe mtlja nefa betta, tro, att fitteit 
belé blifroit utftffab, belö ffrämb af buttret i ffärgSrbeit, v 
fpmierfyet af bet ibfcliga ffjntanbct t Kattegatt t början af 
betta årf)nnbrabct, od) beté att t)pn ffptt för ben mängb gritmö, 
fom tfrfin fatterierna od) tranfoferterna iitmraftcé i Ijafmet. 
brotigen äro befja båba ftp meningar l)toor för fig rtgtiga. 
$>urnmtba jufi ftttftammcn attbcleô borttogé, lentnaö bert)än;

J) ï. ?Oîâttumioe af 80 Éannorê rçmb, fom bå mjttjabeé i ffargätbem
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inen bå ben êj oRörb ftef Icfa, oct) fugtet cj Ronabeê, ffnKe 
naturligtwiö mängben beraf i tibenö längb forminffaö; oct) 
fåfängt äv Roppaö, att numera få någon Rov fût, få fånge 
nian bortfopar fntåRORRtininarne mcb waber, få ftnmaRabe, 
att Rttungen, om tjau ej är fterre än en tum, måRe följa 
nteb. $>wab åter bullret angår, få fänner enRwar ftffenö t 
allmäubct, Od) färbclcö Rltenö, fruftan for allt fåbant. SWatt 
brufabe, för att upptåcfa RttRimtnarne, Rå uattctib ett Rag 
nteb åran mot båten, bå t ögoiiblicfct all t uärljetcit waraube 
RU gjorbe en båftig rörelfe, font orfafabe ett Ren, ,/Rttblirt,/, 
l)»ilfct tittfännagaf för ftRaren, ()tt>ar Rimmen Rob.^ fRär mt 
Riten förRräcfleö af ett fä fwagt Ifub, tjur Rulle ben bå icfc för* 
Rräcfaé af bet förfärliga ovoäfenbe, font orfafabcö af många 
tufen wenntRoré rop od) Rrtaubc, af arbetet i toerfen od) 
IjanbtwcifRäbcrne, od) framför allt af bet bagliga Rjutanbct 
från be t Raren ligganbe få ut* font tnlänbRa frigéRepp? 
©töjet i Rärgårben Ijörbeé af feglare långt ut i fjött; l)»ab 
vocrfan Rulle bet icfe bå baft t wattnet, font är en bättre 
Ijublebare ätt luften? äRcn af alla uppgifna orfafer till Rl* 
lenö aRägéttmtbe, fan ingen Rafwa warft mera werfanbe än 
trangrumfeté utfaRaube t fjöu. ©fräbet af millioner tunnor 
fill utmräfteö årligen från tranfoferierna ocb falterierna t fjött, 
od) långt utanför Rären mötte fcglarctt Itffotu Rora Rptanbe 
bolntar beraf, af ben weberwärbigaRc Rauf. £>erigenont blef 
wattnet atlbclcö förpeRabt, od) bet är naturligt, ati fillett 
Rulle Rp berför. SDÎeu Ijmab wärre war, ber grumfet fjönf, 
fÖrtärbe bet att ocgctattoit på tjaföbotten, Rwtlfen lifwäl är 
ett nöbwäubigt willfor, fåwäl för ftRené unberRått, t attfeen? 
be titt i bafögräfet wtRanbe fmåbjur, fåfom oef för beft rånt* 
läggning, Stnnu efter nära fpratio år är bett botten allbeleö 
nafen, ber grumfet titt någon Rörre ntättgb legat 5 fåbatta 
Rätten fattaö af RRaren för ZDôbbottmu-, ocbftnnaé i mäugb 
i föbra Rären. ftråga om grumfetö Rabltgbct, fåwäl för Rf* 
len, font t anfeettbe titt beraf befarab uppgrunbutng af fegel* 
leben od) bamttartie, wäcfteö rebatt i början af RllRRet, od) 
Pite Rabgabeö för beR utfaRanbe t bafwct; år 1783 anbe* 
fattbeö titt od) tneb, att be transferier, font woro fä belägna,



att gntmfct berifrått tcfe fttitbe imbanffaffaé ocb ttebgväfmaö 
på lattb, ffuttc bortflpttaö. 3Ucn bå begpnteê cu af be märf* 
Itgafle (briber emciian bet egna intrcfjct odt bcn allmänna npt* 
tnn; bocf, fem manligt, fegrabe bet förra *). Unberföfmngö» 
männen mutabeê, mittnen fo'pteê, od) titt be lärbe åtföljbe 
fiora prefettter be fmå fittgriimö*biirfanie, od) bnfmitbfummatt 
af attt blcf, att båbe be lärbe od) be olärbe fvouro på, att 
gntmfct, ifbättet för att mara menligt för fitten, tmertom mo* 
re för benfamma ijögft npttigt, fåfont ett begärligt föboätnne!!! 
STranfofcrterna ftttgo nu flå qroar, Itfmal mcb åliggattbe, att 
l)åtta täta grumébaiumar; men t bottnen på befja anbragte 
man f)ål meb (urfor, fom uppbrogoé, bå bammeu bief futt, 
od) grumfet brefé ut i ()afmet, Itfa bra fom förut.

Ma förhoppningar att återfå bet (bara ftffafanget, f)af# 
ma febait år 1808 felflagitê, od) atta förföf bertitt mifilpefatö. 
Sugen beräfnab nytta mauuö meb bet år 1812 yifna (latéan* 
flaget, (bort 50,000 3î:br, titt fittftffe på bjupet, emeban matt 
irfe förflob ftg på att ibfa betta; en od) annan gifmeö, fom
tror ffg fauna närmare orfafer bertitt.--------— —

©tllftffet i S3o()ué(än, fom forbont tbfabeö af atta itatio* 
tter, od), enligt en gammal fägeit, ifpnnerl)et af ©fottar, bar 
feban år 1666 bcbrifmitö enbafb af ©mettff man. 2l(b(ba fåt* 
tet att fånga fill mar mcb garn. Notante eller SSaberna fom<* 
itio förfl i gång omfrtng 1760, bå regeringen utfäfte premier 
för beraö npttjanbe. ®e babe manligen Öfmer 100 famnaré 
längb 1 2 3) oeb omfrtng 12 famnarö bfttp. Stnorna mib Ijmarje 
arm moro flere bmtbra famnar långa. Söabett utlabeé få 
långt fom möjligt om fbimmcit, ocl) brogé, feban fitten mcb 
buller blifmit tnbrtfmett berutt, till lattb förmcbclfb tmemte 
mtttbfpel. Uti en fabatt mab moro manligtmié 12 titt 18 beb= 
ägare, af bmtlfa en, "2Sabf ungett", förbe befälet, ©tunbom 
förettabe ftg flera, mablag om en fåttgfl, famtttanbttnbo maber*

1) tttta unterföfningéprofocolter, miftneäintpg m. m., vöranbe tran= 
grumfet, finnaé famtabe uti en numera fällfont bot, Srangtumé*
aeter, fom trpcfteiS på tranfofeti=âgarncê befoftnab.

3) Se aibra fiörfla materna moro famman'att® af 48 tutar, tjmarbe» 
ra af 3 famnarä brett, — fålebeS »abenS &ela (ängb 144 famnar.
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na od) tittfpärrabe {jeta trufar, bS aß fîft, fom fannê ber time, 
mcb ntinbve »aber tippljämtabc«. Uti tpeftigt faß futtbe meb 
eu »ab fånga« anba titt ofnacr 1200 tunnor i ett enba faß. 
gängßen förbeé genaft på båtar ttß föräblitigémerfen, od) ma* 
ben brog«, få tauge ßß fann« på ßäflet. Sflen ofta förtog 
fuåtljeten »iêljcten, od) man tnßängbe få ntpefen ßß i loabcn, 
att »arpet ej funbe bragaé i lanb, od) ben ßoefabe ßßett 
bog, famt bief feban tiggaube på tjafêbottncn att fbrnittua; 
på" betta fått gingo tjuubratufcnbctatö tunnor ßß årligen för* 
lorabe, od) ßßptatfen förberfmabeö af ben ruttnabe ßttmaßan. 
S)å, lifafom nu, gäßbe ingen ßranbrättigbet, utan ber åte* 
len »ar, bit förfamlabc ßg ocf ornante, beraf btobiga upp* 
träben bagltgett förorfafabeö »ablageit emeßatt. _

|)är gifmeö »ißertigen ännu Ijwarje winter ett ßßßße i 
länet '), men betta är »antigen l)ögß ringa, od) tonar ßg 
enbaß få tifl»iba, font ßflen, t)»ilfen meß förfätjeö förff, ßär 
i {jögt pri«. Om man an»änbe brifgarn, ffuBc lif»åtcngan* 
ffa anfentig mängb ßß fånga«, emebau tatrifa ßimmar årlt* 
gen genomßrpfa Kattegatt, od) äf»eu ingå t fjorbarnc, farbe* 
leö »ib teftiben *). Sluttat är beremot förtjåttanbct meb bet 
förberßiga fmößßößßet. S>et är oftaß rift giftoanbe. 3 år 
fåitgabe«, fåfom ofioatt är anfört, otnfrtng 80,000 tunnor *). 
gangßcn uebfaltaé titt få ßor bet, font bertitt är tjentig, od) 
bringar mången cttßilb matt ßor rtfebont, tttiber bet att bet 
förßör aßa utßgter tiß ett för rifet förmånligt ßße. ^ngett 
ntä foreßäßa ßg, att ett fäbant ßßßße, font betta, gagnar ties 
ta ffärgårbett, — nej, enbaß några få »abtag. STtocrtom liber

1) Set är märEligt, att t>en fiß, fom nu tageê par, roanligen fâê i nor, 
ra prgårben, omfring gjellbacta, ta tifmal unter tet flora fi lift« 
jtet, fStra prgärben mar beß t>ufmub|latlon. Serßate« moro oetfa 
nältan alla föräblingtfwerfen antagba.

2) ©eglate föc'äfra, att i rännan emellan SBotjuttän ocp Suttonb (lar 
fiUen ftänbigt få tjoett, att ben tan tännaö meb lotet, ginné bet in= 
gen ft« i .Rattegatt terror ©illftpre?

3) jpäraf mar lifmäl en ganp liten tet aflingéför. Dm ben fWrre 
beten, font ej tunte anmänbaé tiU foba tär trennifïor, f Ô 
fteb, bmab mängb p«e icfe upptommit at ben nu fiStftärba, bä bmar, 

je mogen fia lägger 50,000 ägg ärligen!



bcn öfrigd jtfïami beraf, tp ben ftff fan fångar blir bert'ge* 
nom eaffättlig, od) fïïl fan l)an ej taga, efterfom fatt tefe för* 
mår i)alla fig bpr rebffap.

flfmen till bega ftllftffcn ngt tja ë ÏSaber; men befa äro 
iefe få (fora font be gamfa, af prnilfa mal mimera fnappt 
ett par ftnneé i befått. ©e aro omfring 80 à 90 famnar 
långa oet) 6 bito bjupa; men fmab be förlovat «tt fforfef, far 
blifmit evfatt uti tätfet. ©c äro få ftnt maffabe, att be fål* 
la änba ritt fpratio l)ioarf på alnen, fmaraf följer, att äfmen 
bet afbra ftnafle pngcl måffe bltfma qmar i bem. Såbant 
pngel, €nagg faffabt, fmilfet, om notarncé maffor moro 
(förre, funbe gå igenom oef) tittmära, fäljeö mib rtfarc fmå* 
ftlléftfïeu till fnnnföba od) göbfcl — en bråplig fuéfåffniiig ! 
©et torbe berföre icfe mijjtpcfaé, om man mågar framgätta 
ben önffait, att ett unfit mått för notmaffané (forlcf, font 
borbe mara albramin(f ett tum, måtte af meberböranbe fajl* 
(fällaö, oef» ett afafolut förbub utfärbaö mot npttjanbet af 
mera jtnmaffabe notar.

©e åtgärber, regeringen tib efter annan mtbfagtt till (Tll- 
ftffetö befrämjaube, må forteltgen anföraö. ©e mittna alta om 
en berömmärb ontforg för mibmaftfåttanbet oef) uppbrtfman* 
bet af benna näringöfätta; od) ont be tefe alltib mebfört bo 
räfnab mjtta, få mar bet ingalunba regertitgettö ffuH. ©e 
migtigafte författningarite äro: Reglementet för (fllftffet, af år 
1666, font tillåter ciibajf ©menff mebborgare att befatta (fg 
bermcb 1667 Srö Octroj för ©ittjtffcfé inrättanbe på iool* 
länbffa mifet, famt mig tullfribct för tnförbt falt oef) utförb 
(TK; 1731 oef) 1745 äro preptlegter för några cnfftlba borag, 
att förföfa jfllftffe på bjiipet. 1735 nefcflgttabcé alla rotebåté* 
män titt jfranben, od) förfågoé af fronan mcb båtar od) ftff* 
rebffap, fajfän allmogcnê flagornai, på rifébagen 1739, gjor* 
be betta företag ominfet. 1752 erfötto alla, font mitte neb* 
fätta (ig på frouané grintb i ffärgårbeit, för att tbfa jtttftffe, 
ffattefrifet berför od) fritt bpggnabémirfe. 1754 iitfont ett 
nptt reglemente för fxffet. 1756 »tfärbabcö amitefit för alla

I) »enna od) fötjanbe författningar fgenfinnaé i ©tjernmané ©amlfn» 
4flr odb SOiotxfeö ulbrag af Äengt. gömt).



tilt utrifcê ert olofligen cifjvtfne ©menffar, tjmitfa vriCfe ucb# 
fatta ftg i ffårgårben, ntcb utfåjtabt löfte em tomter, till cmår# 
bcltg egenbom, ed) f)tté på fronané befoffnab; famma år for# 
bjöbö aUt ffjutanbe långö fufien, fåmäl från ffepp fem fåfi# 
ningar, ben tib ftllcn gicf in i ff aren ; ed) premier af 3 ba# 
1er ©:mt (4 jfttbr 9î:gê) utfåRcö for bmarje tunna fd, fem 
fattabeö, cfymab f)on mar fångab på bjupet eller mtb ftrån# 
berna; premiet minffabeé 1758 tid en baler per tunna, ed) 
utbclabeö icfe långre ån ttd 1766, t anfeenbe tilt ben flora 
balance, bmaruti premiefonben råfat, genom for ftera utbe* 
tahungar. premier moro oef utfatta for npttjanbet af ©id# 
maber, ed) förl)öjbeé 1771 till 120 bafer ©:mt för be jlerfla, 
od) 70 baler för minbre, af 25-30 JM. migt. Sör reft jilt, 
font crporterabes till mcbclt)afêtraftcrua, ertjödö balfanuau ba# 
1er, od) för ben, font gicf tilt 9îorbfjôn, eu bâter ©:mt för 
tunnan i belöning. Uti ftffcri(tabgan af 1766 förbjöbé mib 
100 balerö bot attt utfaflanbe af fidråf i l)afmct, tjmilfet för# 
bub fförpteé år 1771, ed), ffifom efman år nämnbt, utjlråcf# 
tcö år 1783 åfmen till trangrumfet. £mab merfau betta for# 
bub mcbförbc, år förut berättabt. ©taten fortfor emcbfcrttb 
att ffpbba od) uppmuntra fidfiffet; ifrån år 1752 till år 1787 
babe ben berpå uppoffrat 635,000 Dl:br, od) bet år benna upp# 
muntran, man far att tidffrifma beu ftora f)öjb, tid Ijmilfra 
betta ftffe (leg efter fiftnåmnba år. ©tänberuaö förffott år 
1812 tid fidjfffe på bjupet, met man, blcf utan nptta; bet 
bcflåmbeö åt ett botag, för t)marö råfning fidbugfer inföptcé t 
©nibett, men l)tt>tlfa måfte åter förfåtjaö, feban be ej ftngo 
ntföraö.

Snuan mt temna fidfiffet, tåtom of! framfafte ben be# 
fpnnerliga frågan t iftafma be pcriobtffa ftdftffcua mart t gag# 
nanbe för 33ol)Uötän? 2ltt befamma, genom orfafab liflig rö# 
reife uti l)anbc(n, maritför rifet f)ögft npttiga, fan mål ingen 
nefa, — men för 23oi)ué(ån? 3a, för bejj föpmän, för föråb# 
tingëmerfenê ägare od) fpiinertigaft för be fiftnämnbeé bof# 
bndare, fymilfa fuart fagbt blcfmo millionärer, mar fidfiffet 
oånbltgt båtanbe; men för lånet t admåubet, för admogen, 
för ffårfarten år bet bet jlörfta flraff, font ©ub fan fånba,
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ett ©oboméäpple, fem unber ett gyllne ffal böljer ett gift, 
tyvaté fövberfltga toerfntngar fortfara att fäitnaé genom be# 
cennier. Grtt fåbant fillfiffe förftör t grunb läneté 
jorbbruf. 5tär fftleit fomnter, fajlar mannen plog ed) fyac* 
fa, för att ffynba få bet i ben lofmanbe förtjeuflen, lemnatt* 
be åt qtvtmtan jorbené brufanbe, Ijmittet bå bliftocr anfebt, 
fåfom en nfet binäring. 9iär ftffet uppbörcr, är jorben för« 
berfroab af roanffötfel, oet) fan på en tång ttb af år tefe fom« 
ma fig tgen. Dcffå bcnn'fa nio erempel af tto, att ben ad# 
möge, fem beltagit uti ett jfdftffe, tefe mera buger tid jorb# 
brufare, emeban t;an berunber gerna toäitjer ftg af meb ben 
orbcntligbet oel) tarfligbet, fom briftoanbet af ftjlnämnba pr# 
fe, mer än något annat, erforbrar. Del) när fitlfiffet 
nppl)ö'rer,ftörtar bet ffärgårben uti bet ptterfta ar* 
ntob oet) etänbe. jjnfomflerna, få långe ftffet är t flor, 
äro rifa oet) lättfångua; men tänfom blott på ffärfarlenö meb# 
föbba tättftnne, för att fïuna f)ané t)uét)åttniug. foatt lefroer 
t orbeté bemärfetfe eubafl för bagen, oet) få (änge förtjcnfler# 
na äro goba, går ban i fttö oet) bué, utan att tåta fin om# 
tanfa gätta några anbra än jlttnbenè betjof. 3Jlen få beprt# 
fabe förtjenflerua än rooro nnber jtdftffet, räcfte be tifroät tefe 
tid att bctäcfa bepenferna för be ftffanbeö oeb be totb föräb# 
lingömcrfen anftällba arbetareö ftoirranbe Itf, utan befe måjfe 
borga fig fram, oet) fom pppotbef ftädbe pe tefe ben fidftim# 
men, bvoitfeu ftob inne i ffären, utan ben fom ffude fomtna 
fötjanbe år; — men fiden fom icfc, oeb be armaö bnö, bå# 
tar, rcbffap, ftäber — adt bortftogö unber aucttonöflubban 
för att gätba ffutbeu. 3Jär ftffet uppljörbe, qwarflaitnabé 
bcfSutom be fattigafic (b. n>. f. pturaliteten) af bett mängb 
främlingar, fom blifroit liitlocfabe af fjoppet att t SJo^uêlânê 
ffärgårb fttttta ett annat sf3crtt, oeb bfabe etänbet, bmarutur 
fobra ffärgårben ännu, efter en ttb af 35 år, icfe förmått 
refa ftg. töten ben flörfta förbannelfe, fom bet få prtfabe jTd# 
ftffet fprtbcr öftrer länet, är ben ytterliga ofebligbet, fom 
berunber går t fmang, oet) l)n>iIfe»t febatt fortplau# 
taé på flera generationer. ®ct tpgcdöfa lefvoerite, fom 
unber fifla flora ftdftffct förbeö t ffärgårben oeb på ftranbeu,



äfmergår altt t>cgrcpp. SSåföégerningar, otuft, fmorbontar 
ocft bet gråfcftgaffc fpUeri öfmabcé bag od) natt. gran mor* 
gott titt qmätt ragtabe ftffamt ocf> arbetaren i fjujet, pä brpg* 
gon od) t båten, od) natterna ftrabcb be afffpmärbafte Dr* 
gier, — od) tvitrn funbc förljåflaiifcct mät mara annortunba? 
fbit famtabcé ju många tufen arbetare af båba fönen ifrån 
atta tanbéånbar — för bet méfia afffnm —, l)milfa för man* 
ära etter obugligfjet tcfe fnnbe fianna i fin fjemort; ingen po* 
liöitppjigt gafö, etter ené fnnbe gifmaö, od) be fjelfma, uti 
^mitfaö t)änber bett mar anförtrobb, ttebbrogoö oemotfiånb* 
tigt uti be rafanbe tajicrnaé fjmtrfmef. 9iär feban fiffct tog 
ftut, bå jiannabc bet atbra fämfta ffråpct qmar, od) mibmaft* 
bott bet moratiffa böböttl(|iånb, uti tjmitfet en bet af ftär* 
gårbctt ännu befinner ftg. Stttbeteé famma fipggctfe t)afma äf* 
men älbre tiberö ftflftffcn mebfört od) om ett m;tt inträf*

1) spä ofebtigpeten i flärgärbcn ttnber fïiïflfïet 1555—1587 göra taten* 
ne famtiba, feber (Staufen oet) författaren tiU "Den Stîorffe ©ou", 
en föefarante ffiltring. Sen febnare fager: "3 iBiaiflranb cg <Sg= 
nen beromEring paa 10 SOtiite famte f>—r cg ©Eietaic ftg oeb 9Jii= 
Öjetbagé Sitter, naar ©ub gioer fin SBetffgnelfe. Ser er é reite 
SDfOnliringSBtabê, cg l)»er £-e gitter aetberen en Saler, fom er 
notfom betienbt af alle, fom tjanble berpaa". Uti famma ffrift (9{or* 
fîe ©ou), b tiUEcn tagit anlebnfng oeb namn af en uti TCggerbuué år 
1581 föbb rcanflaptig grié, (om an‘ågö mara ett förebub tia ©ubi 
flraff öfmer SKorcigeé fijnber, förftarar tjan grifené ijmita tjub betecfna 
"bet flora Jp—i, tom t[ær oeb Silbefångflen bebritteé", tamt paflår, 
att bet fnabeMEa porn, brnitfet flob ifrån grifens ndfa, bejbt cfmer 
rpggen, fïuUe betçba, att "Sonbetê og tfær SOtarflcanbb ©çnber flat 
flraffeë og tomme titbage, ligefom £ornet bojeü oocr SRoggen". gbr* 
ftaringen, jïrotffull, temnar boef ett fiiftoriflt mittneëbôrb. epeber 
gtau’en fâger om be âtbfla flufifïena: "2ft SKcnnefî.nes flore Utaf* 
nemmetigftet mob @ub og Jpanë gobe ©attevë mangfattige ffliiêbrug, 
fom ogfaa bet ugubclige og ufî.tfetige tieonct te bcrtjoë forte, fear 
Bæret aarfag til at famme opijott"; o* om bet 1556—1587 roaran* 
be pttrar f>an iblanb annat, att "Snbbwcnie i SJigen mare faa 
onbe imob antre, fom fogte berften for at fifïe, at be tr.eb £ug °9 
©tag, ©Eietben og Sanbcn ooerfatbte bem, faa ot fngtn inben etter 
ubentanbfï Eunbe ftfEer fifïe ibtanbt bem, meb minbre te mare faa 
ftævte og mange i ^otsje, at be Eunbe giore 9Soboærgej ;a, fliat ffiar* 
nene tiafge meb giften« fra mange, og rtjgtebe faao.l bercé egne,



far, ffalt fört)åttanbet btifma betfantma. ?lfmen be mtbrct for 
länet meutiga roerfningarne, jorbbrufeté förfall oef) måtmågauö 
förbptanbe t bet mett trpefanbe armob, ffota oeffä {fanning 
icte uteMifma, få mpefet man än må prata, att mau ttu ffutte 
båttre förftå att ffota jfg, an be förra gångerna. Sänetö miiifï 
af ert fåbant ftHftffe, fom be gamla, år fåtebeé etibaft ffa* 
ba, oef) man må berföre tete förmtbra ftg om man l)ör broarfe 
förfiåitbig 23o()Höfänntng tjttra; ,,/®ub fåteafbrtg fïïten fontma"!

©torftiïe är föt ttärmaranbe förnämffa ftffet för 33o* 
t)uö(än föber om Omitte. Sermeb menaö bet fånge af $orff, 
Cångor, $)cttcf!unbror (t)år "Dmeb" fdttabe"), doctor oef) 
©råfef *}, fom ifrån wären titt October månab ibfaö på 3 ut* 
ffa refioct, mib ©fagert ocb unber Sinbcénäé. £)en rebffap, 
fom bärtoib npttjaö, år be f. t. ©torbadroma, en grof lång* 
ref af olifa tångb, mcb omfring tre famnarö afftånb émettait 
broarje frof. Slnbarne af benna ref åro förfebba nteb antar 
ocb matare, ocb fånfonta meb barfbttar, för att b åtta fro* 
fante ifrån bottnen. Sitt agn npttfaé fotfor, fjmiffa fagaö 
på baefor, tifa conftruerabe fom ftorbacforna, men mpefet ftnår* 
re, ocb ägttabe meb mitfftor etter, t britt beraf, nteb fntåjttt. 
S)c farfotter, (poilfa npttfaö mib bclta ftffe, äro betö omiga 
bäcfabe Sfittor, bpggba på fraoett, af öftrer 20 atnarö föt, 
tacttabe meb trenne matter, på tmå af Ipoitfa be föra råfe* 
get ocb på aftermatten ntefanfegel; beté f, f. efobatac, bpggs 
ba på fünf, tjmitfa, meb 1Ö—15 abtaré föf, wanitgen äro 
bäcfabe famt tacftabe meb fiyfmare, focf, (for* ocb méfait* 
feget, ©tutorna, f>wtffa numera tära ftttttaö enbaft på gift* 
lägena îDïottfuttb oef) Öfårtngöit Cpå förra jMct 5, på bet feb* 
nare 4 ttpefen), föra 10—12 maitö befattning, göra man (t*

tom anbre« @arn om peUt^e Sage, naar be funbe flfæte fig bett», 
goruben bet ugubelige Seonet, (om be ©franbfibbere, ber paa ben tiib 
boebe, ooebe meb £)ruffen|ïab, £—e og (Sltertetmct, SERorb og ©taggs 
mial, famt anbre grotte £a|ter". Sitt puntt oefj pritfa intråffabe 
200 åc bereftec famma målning på famma fat. SSeftagligen ffall 
f)on atttib btif.oa tifa np.

1) @täfejen gicf föc omfring io år feban i omanlig mtjefenbet ffa j nor» 
ra lïàrgàrben, men bar feban fikfrounnit, fåfom ft|f arena tro, bort» 
Itråmb genom be ångbåtar, fom gå emeUan ®<Stfjeborg ocp Stcrrige.
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Sen 14 bagaré refa, od) gå herunter ffttnbom (>cta 30 milen titt 
floß, ©jöbåtarnc bcrcutot äro bemanitabe cubaff nteb 8 limit, 
gå fällan utom ©tagen, od) återfomma efter 8 bagarê refa. 
33acforna utläggaé på eftermibbagen och bragaö följaube bag, 
bå wäbrct bet mcbgifiocr. Unber febigbeteti fpßclfäfter fig be* 
fattningen meb börjftffe. ©ett fångabe ftffcii ncbläggcé roan* 
ligen orenfab ocf> ofaltab itti ett faxffilbt bevtill inrattabt runt, 
b»araf banber, att ban är fjalfruttett, bå fiait fomntertlanb, 
Oct) niSjte »attenläggaé innan l)au faltaé, berigctiont förlorar 
f)an fin goba fntaf. Utom ber farffilb öfiocrenéfommelfc gör 
ttnbantag, plägar fångften belaé lifa emellan l;roarje belagare 
t båtlaget; mat behållningen beraf är i atlmänl)et föga cUer 
ingen. ÏSanltgett förffottera faltcrtnbfarnc, meb bvrtlfa åré* 
accorb om ftffct är uppgjorbt, båtené utrebning od) probtait* 
tering, och till gälbanbe baraf åtgår t bet närmajlc bela fång* 
ften. SDÎeb jforjfffet fpßelfätta ftg oef många böuber, font bo 
nara bafmct; be äga beraf en anfenlig behållning, bmilfeit 
afmen fnnbe blifioa ftffarené, om lian fÖrmSbbe fjelf auffaffa 
ftg utruflntng, bmilfet på få (fällen är förljåUanbet *)• ©orff 
od) fmarre Sångor m. m., font berebaé till "Äläppftfl" eller 
opaefab ft'abeljo, flpfmaé ocb »attenläggaé innan be fattad. 
©>e ftörre Sångerna faltaé icfc, utan torfaé, febati be blif* 
toit utfp jelabe, bmaban be fatt namnet "(Spillångor". £)clte* 
flunbronta anmänbaé mcfl färffa. Sfocfor faltaé od) torfaé. 
©et bufmtbfafltgafîe felet »ib jforfxffct ligger bcniti, att ft* 
ffen icfc allmänt på Gmgelfft eller Slorrfft fätt flagtaé od) fal* 
taé om borb, bå bau fnnbe blifioa en gob banbelétoara; nten 
ftffaren, font bouben, Icmttar ogerna fina gamla oioanor. @tt 
ffatéanjlag på 10 år, af 1000 ÿîtbr årligen, fom ännu utgår, 
b«r entcbkrttb bltfioit lemnabt en ettffilb litait t ffärgårbcit, 
emot åltgganbe att utfänba ett fartyg på jforjtffc oeb inöfma 
ftffaren till ett bättre bebaubloube af fin ftff. ©en nytta, 
betta runba auflag mebfört, (får att läfa uti be infomtta åré*

1) gBrltbet år utruttabe ett enfTUbt botag feärftäbeö en (lonerf, om 40 
latter, på (lotfifîe t îttorbîjën. Sen gjorbe î:ne refor, men meb för* 
luft, fjœUEet man ttllfïref faetpgetè båltga conjtrurtion, fom wåttabe) 
att bet ej E«nbe bätta 'ji}n t b.årbt' toåber.
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berättelfcrna, men eljefî är ben altbcïcê ofattb för enf>v»av i 
länet. — ?ltt fforftffetê affafîntng frambeleë blifroer betpblt* 
gare, än mi, är att tyoppaê, febatt, genom ittfâjîa premier/ 
i©rtf# orf) Sattgarn begpttna fomnta i ett allmännare brttf; 
fàbatta Ijaftva f)ittillë bliftnit npttjabe cttbafi af en bel fïffare 
ntt norra ffärgårbett.

ïrïaïctllftfïet brtftneé ifrån början af Sttnt till ntcblct 
af Suit niàtiab, bå bcnita fffffort t fîôrre fïimmar nalfaë nor# 
ra ffärgårben. gtffarctta tro, att l)an injagad t Âattcgatt 
af bc t)âftiga wcftamriubar, font bå wanltgcn inträffa; men 
bet fannolifafte är, att f)an frinnlligt unber Icftibcn befofer 
befja fanratten. Wörlibct är utfäfted premier af ^geringen 
för betta ftffetd tbfanbe tibigare pS Sret, Itfafont för anträtt# 
baubet af brifgarn bertrtb. 9îu npttjad enbaft Sbôrj eller en 
ffanbref, forfebb nteb ttuenne frofar, orf) fom, itnber il)Sllait# 
be fegling ocl) frpfftiitg, braged efter bäten, Inrarföre betta 
ffffe är ett af be angcuämafte, men tillita bet ofäfraffe. 2£räf# 
fad ett ftörre flint, orf) är toittben ftrptaubc, funna ätta matt 
på ett bag fånga ett till troåljunbra tjog ntafrtttar; men mån# 
gen gång Itänbcr, att bc tefe crl)ätla flere, än några ftpefen. 
latrinen, ntomorbentligt glupff, griper efter allt flagd agn, 
men tranligeu begagnad trib börjntng Ijand eget fott bertill. 
Dm () oft en taged ntafrill inne t fjorbarne mcb trab ( (prüfet 
rebffap oef begagnad trib rrårfåitqften, men cubai! i norra 
länet, (prat-eft mafrillftffet fan attfed toara bufmubftffet). ©ett 
är bå fet fom lar orf) ncbfaltad, men qiuarftannar inom lä# 
net, i attfeeitbe till ben obctpbfiga fångilen. Söårtiben är 
bettna fffffort ntager orf) torr i fottet, SDcn nteffa, font bå 
taged, föred färff till ©ödeborg orf) anbra (täber. Ma, 
fom äga fjöbåtar, ft>ffeffätra ffg nteb betta ffffc. 3Sib famma 
tib od) på famma fatt fångad ^ot itgabban, (prüfen ftff träl 
i glupffl)et, men ej i gob()et, fan mäta ffg mcb ntafrillen; orf) 
är fångflett beraf oltfa t olifa år, men bocf i allmänljct o# 
betpblig.

Rummer# orfj (Dflrontågt tbfabed meb förbel reban 
för l)alftannat år()uttbra feban. Sir 1686 erböll Mbman# 
nen t Wbbemafla Mberd öfocf et ©omp. uteftntanbe rätt tiff
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betta ftffe, emot mtttfor att bmarje år, tfråit fyöfleit ttff wft» 
ven, fp [t a (jofmetô 6ef)öf af ofiron, emot 12 ®aler@:mi tun® 
nau. ©ebermera erbötto fïcre af doming (Jarl XI famma 
rättighet; od) bå Sanbbböfbingcn «ou ©ctjöulefccn fefte fetbe# 
båtta Äoef mib beg priöitcgium, afftogbbet, od) bummer# od) 
oflronftffct frtgafö våt atta, fom mitte Ma bet (eiifigt Tongas 
brefmet af b. 18 3utt 1698). imminent afpttrabeé förr till 
§>oHänbartte, bmttfa årligen tid beu ättbait befcgfabe ©trönt# 
(lab, tjmitleu (tab af betfa ftffe orf) beima tjanbet tjufroubfaE* 
Itgafl ägbe fftt beftflub i förra Srtjimbrabet. Sîttmera f)ar ett 
Gmgelfft compani öfmerfagit ()ummer^anbcln, oef) bitfänber 
örltgert £>ucfertar, fjmilfa äro få inrättabe, att l)ummern fart 
uti bem förab lefmaube titt ©tigfaub. ttnber refati bör mib» 
fertigen eu mängb beraf, men banbeln tarer tifmiit töua fig, 
äfroen ont mib framfomften cubajt en tionbebel af ben npp* 
ïo'pta tefmer (?). SDeutta t)anbet brifmeb efter cifta fcpmait# 
naprtnetper. £>ummeru, fom räfnab efter tjog ‘), mSfie mara 
8 tum tång, för att mara gilb; är t)an bet minfta nttnbre, 
räfnab tmå för en, men om bau dr öfmer 8 tum, får ftffa* 
ren bocf tefe räfua ftg bet titt någon förbet. foar Imminent 
förlorat eufto, räfnaö bau ej för mera du en tjatf, burit flor 
bau du må mara, oet) för att efter befrag funna bvifma bega 
prejerier, tära compauietö agenter på bmarjebanba fatt tmttt» 
ga ftffärena att förbinba ftg titt ett f)ögt »ite, om be tiff na^ 
goit amtan än bem förfdtja cu eitba bummer, fôafma bå 
några C^ngefffa föpmdu rätt att (liftd tagar för ©mettffa un# 
berfåter, etter förbjitba of att äta mår egen bummer?

fåummern fåitgab uti ett ftagb mjärbar af fpfetar, öf» 
merbragtia meb ett groft nät, oet) meb ingång t båba äubar» 
ne. sgtff toefmat anmanbeb böb ftff. q3a bc fångabc bum# 
tarne, fom iufîdppaê i fumpar, fammanbittbab ftonta, för 
att btnbra bem fttipa it)jdt bmaranbra. ©eiiom ett förbitb af 
år 1834, dr betta ftffe förbjubet att ibfab unber fommarntå# 
nabertta, bå bummern fägger fttt råm; men betta upttiga för? 
k»b gäcfab, fåfont atta aubra. g>e fom mcjl fpfetfdtta (Ig

1) Ser tjoaet tietata? nxtnügen 1 Si;t>r 32 ff. S3.'fc.
C«



98

tneb fjummertägt, åro fnwfinarne på Softer ocf) ttågra ftff# 
lägen i Dtoitte, på ©otenäé, äDroufl ocf) ©jbrn.

(Dftronftiïet ibfaê meb förbe!, fåtoäl omfrtttg dofter« 
b'arne ocf) fïerflabcê t norra ffärgårbett, fom utt ©tigfjorben, 
af båbe ftffare ocf) bonbcr. ©fter bottnen, på l)ttnffen be ta# 
gaö, fattaé oftronjm £er# etter ©ergoflron, af tymiffa be feb# 
nare aro fmafligaft, ocf) fontma be bäfta ifrån ©tigfjorbctt, 
^ofterfjorbcn ocf) ©anbnäéfjorben. Utom unber l)eta|le fom# 
maren, bå be äro mtnbre maffmafftga, tagaö be året om, 
fynnffet aßmännaft (Ter meb "Ulf", ett rebffap, fifnanbe ett 
fjarfa, nnb fyroiffeti är fäfiab en notfafe. ©et mefta af oft# 
ronfångfteu åtgår i länet ocf) i ©btfjcborg; bet bfriga, font 
wppbanblaô af frtngrefanbe nppföpare, fättbeé laubwägen meb 
gäftgtfmareffjuté till ©tocfi)ofm ocf) bfriga (täbcr uppe i fanbet.

Unber wacfrare wintcrbagar fpfeffätta (Tg ftffareita ocf) 
ftranbjTtfarne meb €5niåfttTe nub fträubcrna, af ©matorff, 
koljor, £m>itfing, ©fäbbor m. nt. Sbetta ibfab äftoeit be 
anbra årétiberna af ffärfarfcné l)uftrn ocf) barn, famt afbem, 
fom, af brift på ett ocf) annat, icfe funna bcltaga t ett mera 
Ibnanbe jtffe. gnfomfTerna bcraf äro ganffa ringa, ocf) be# 
räfnabe enbafl titt uppcljätte for bagen. S fpcffigare fatt fan 
Itfroäl något af fåugftcn afpttraö till på fanbet beenbe ftånbé# 
perfoner ocf) bbnber. ©e rebffoper, font bcgagnaé titt fmåftffe, 
äro enbajî börjar; farfofterua äro antingen juttar, etter ocf f. f. 
$>n>äéftngar, af 6 altiarê fof. ©iff fmäftffct fan ocf räfttaé 
ffäbbejäffet, fom ffcr meb grofmaffabe fättgarn, ocf) äfroert 
fofjcftffet, meb be fornt omtalabe fofjebacforita.

Âajrftfïet är obetpbfigt, ocf) ibfab meb någon förbe! en# 
~baft uti ©nttmarfjorbené inre totfar, mtb ô'betê forfar ocf) mib 
©troinftab. ©ertitf amoänbaé befb botteugarn, befb toab m. m.

2ü--ljufmng pä grunba träfar ocf) Ttoif?f>uggn:tig om 
Ijbften ocf) mintern, äro tuera att anfe fåfom fpfcffättning för 
nbje, än fbr utfomft.

^tifjôfxfïet t ffloljuéfätt är i alfa affeenbett få obetpb# 
ligt, att bet ej fan nämnaé ibfanb uäringéffing, oaftabt lä# 
«été färffvoattcn äro ganffa ftjTrifa. (i'nbaft af någon tor# 
pare efter baeffniguffttare tbfaé bet fom näringsfång.
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©fter f)wab l>ar nu bfifmtt framjläfbt, torbc fattningen 
bf bet påftåenbet, att 93o!)itéfäué ftfferier tefe tiro, Ivroab be 
korbe od) fitnbe mara, tilträcfiigt mara åbagafagb. £>mar 
ftnua orfafertta bertitt? $>e aitfcê be ft a ntt brt'fî pa tnbiifîrt 
l)oë ffärfarfeit, famt att bejj motmüja för antagatibct of nyt* 
tiga reformer t fttt prfe, förbättrab rebffap o. f. vo. SDÏcit 
ifrån l)ioem ffola bcjja reformer utgå? ©e få fô'rfô'f, fom i 
kejja falt bitfmit mibtagna, Ijafma fit fyitttöö bftfmit omintet# 
glorba af några enffifbaö egennptta, oef) ffatöauflagcu t)är# 
titt b af ma bftfmit ainoäuba på bet ntefl förmäuba fått; oef) 
feban — (jmartfråit ffatt ftffareit taga fin "förbättrabe reb# 
ffap"? — SOÎSugfalbiga äga enbaft ett par fini b ra foljcbacfor 
oef) ofta tagen egen farfoft, fttappt en jatte tttt fmåftjTct, ut# 
ört nrâjïe, emot ftor procent af fin titta fangft, ffaffa ffg eit 
fåbait tttt låtté. ©en merffige ftffarcn — ft> l)är mc na b tefe 
ftfffoparne, fom bagligen itgga mtb ©ptfeborgö fïjïfïotte, ort) 
font ttppf)anbia■ ftff t ffärgfirben od) på ©lagen ')/ utan bett 
font fångar ftffeu —, l)au är merfltgeit ben nteft utarmabé 
Warcffe t mårt lattb, beu t atta affeenben meft maniotfabe; 
Oef) bet är benna l)nnö fattigbom, fom är btifmr.borfafen tttt 
ftfferterttaé t 33oi)ttéIäu ffena ttUftånb. ^Efîett fatfigbonten är 
ju fjeffformSttab? -gtflareit är ju oorbeittitg"? — sbtfcritgeit 
är ban bet; men mtlja mt mara rättmtfa t mårt ontböme, 
mSfïc mt tttebgtfma, att oorbeittligbeten är iifafå mycfet ett 
fötjb af banö eiäube, font en or fal bertitt. tUbungrab oef) 
förfrufeit, qmafb af taufen på fttt tafrifa famfljé ttöb, ben 
l)att ej förmår afbjcfpa, ja, fnappt Ifnbra, lämpar tjast uti 
bföfara meb ett måbftgf efentent, metanbe |Tg fjeff fcfe få 
fforba någon mût fl af ftna anjîrâttgm'ngar. fpmab ttttber bå, 
ont ban bftr förfoffab, om bait bränfer fttt forg t gfafet, fär# 
keleô fom matt albrig marit betänft på att btbrtttga bonotrt

Ï) 'på Stagen upptjanMas en betpbttg mangb fifî, fårbetcé [Ïàbbcï, 
fom teban förfäljeS t (Sötijeborg cd) annorjiåbes på tufien. proab 
fom tigger på täten af befia fijlbätac, fom föregifmaé tomma från 
ftårgärben, roilja mi ej tala om, efter bet fEatt mara en tjemlfgtiet. 
£>d) t)mab ben egentliga f£(fatten tiber genom en läban fjanbel, är för 
tnçctet begripligt, för att beböfma närmare cmröraé.



lingon morallff fraft, att font ett tnatt 6åra fftt clpcfa? 
bemiö bårpå, fe på norra ffårgårbcttö ftfflågen, t. cr. ©mö* 
gen, Koffer m. fl., font tcfe fjctifo t ol)jclpltgt arntob genom 
bet flora fillftffetö ttppfyöranbe, ocf) ber plunbrttigéfpftemet år 
nttnbre utbllbabt; l)tirit orbcntltg år tcfe beraö målntåenbe be* 
felfnittg *), emot ben ntarmabe t föbra ffårgårbctt, på Ijrotl* 
fen, fåfom bett tafrifafte, tot t)år fåfta bet mefta affcenbct? 
gattigbomcu t>oé bctttta febttare år fålebeé tcfe nteflutanbe n>ål* 
ïnb af ett llberltgt lefnaböfått, ntan bet ntSfk gtftoaé flera 
orfafer bcrtsll. Demotfågltgt år af befia ben meft roerfanbe 
ben, att fiffarcitö cttgåttg tråfabe artttob gör l)ottotn beroen* 
be af faltcrtubfante, ur tpoüfaê fjånber f>ait febatt albrtg 
fan rcba ftg; ocf> få låttgc betta tcfe fan ffe, förbftftoer 
tjan utarmab. §Keb få afttringövoårba mtbantag, lifita beflc 
fjerrar fogcfn ©lof, fyttulfen hotttgar ftffmåfctt att tttfpp fftt 
rof, bet f)att fjclf t ögonbltcfct nppflufar. ©mot l)Öga pri* 
fcr förffottera faltertubfarne ftffarettaé utruftntng till ftffct, 
ocf) anttantma feban för ett torafprtö t afbctaftring beraé 
fåttgff, font tcfe toårberaö efter ungt, utan efter wålråfnittg 
(en måla år 10 fïpcfctt), (prüfet ger anlebntng titt be ffaro* 
Itgafie preferier. ©fulle något bliftoa öftoer, febatt förffottet 
år betnlbt, plågar bet ocf ftanita l)oö falterMbfaren, men fi* 
ffarcnö behållning bcraf bitr föga mer ått ett ruö, ocf) fan 
Ijaitô l)ttél)fill tcfe Itfuåra jTg af ftuåftffe, få måfte bet genom 
ttggcri föfa fin ntfomft f)oö jorbbrufarcu 2). §Otcn finite tut

î) epå ©mögen finnes ingen firg oöi ingen faiteviutfare, betföte äro 
befi inmånare be orbentligoRe, jeemögnojte ocf) meft bilbabe af ffär= 
gårbenS inbpggace.

2) Mntatis mutandis, pofjar foljanbe töranbe matning (Sen 9ioriffe 
©cu’é) of ben Storrffa fiffarenS tiUftånb för 260 år feban, t)pper= 
tigt in pä SSopuëlâ'nfïa ftjïarenS nârrcaranbe: "2>e fattige giffere, 
fom boe længê meb £aoet paa be paarte ufrugtbare Clipper, tjoö* 
tjuerten gæ etter Sovbbrug, men nære ftg of bevis fuuve îCvbtib. 
Sitôt od) Söag, föinter og ©omintc, i ©term og Äulb, maae be 
ligg« pao ©oen og t)a»e intet uben i)Dab 65ub bcraf forunber bem. 
®e erc et ijaatbt gotE cg ponte at liibe 9tob og faunger. gang? 
be r.ogit ( beuge Süotbfarcrne etc. beris ’praftifer, opertabe be gattlge 
S Sante Steel for 6 SSoger gijf, og en Sottbe 01 for tigefaa megef.
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«abaft ftffamt Reif befoffa fin utrebmug, ff a 1Ï c Ifatt it tau tuuf= 
mel (tå fig gaujïa gott, måitgfalbtga ercmpel åbaga*
lägga, ftunbe nu ocf, getiont Renliga ntebcl, faltertnbfarneå 
öppna frogar odt l)anbeIbbofcav tiöjTutaö, få wore benna för= 
Ijoppning ännu mera trpggab. Fett fåbant förlfåtlanbet mt 
är, förMtfmcr alttib ben föbra fTärgårbcn ett fatttgf)ué. SOtåttc 
bå cngång benna lanböättbaé mål meb allmar bctRcrtaö! Feen 
måtte matt, »ib betäubet af bet onbn, f)ålla ftg mera till 
bejt orfafer än tia beft mcrfntngar, om man tefe natif fe filta 
l)emöbaubcii gäefabc! Fåtte fijTarcu emancipcraö ifrån frei* 
marenutrepetö tpranui, ocf) mib ft ft e té anorbntng ben tnftgté* 
fulle mettcuffapêmaituenê råb tefe öfmcrröftaé af egennpt* 
tanö rep!

©et migtigafie flaten t ett febnare tib mtbtagit, tit! be 
23ot)uéIäitffa ftffcrtcruaö uppt)jotpaube, är onefltgeu bet mib 
ftfta rifbbageu, på £t:r £anbéi)öfbtng (Sbenl)jefmö motton, U* 

mitjabc auftag tilt premier för ferbiittrnb jtffrebffap m. m., 
fjmilfct otmifmelafttgt ffalt i framtibeu mebföra gauffa flor 
itptta. Samme äble matt utmerfabe äfvoeu ett (tatöanffag 
titt betäcfanbe af be förtuffer på båtar ocf) ftffrebffap, font 
fattige ftffare libit unber be febttafk åren; men tjurumiba 
benna uubfåttiungéfjetp uppfoflbe fut beftämmetfe, lemuaö 
bcrl)ån. Söift år cmeblertib, att, oaftabt bet mar föreffrtf* 
met, att cttbafl fåbana fattiga ftffare, fem genom ttb« 
na för lufter moro urftåubfatte att unbare brtfma 
fitt uärtngéfåttg, ffutte mara berättigabe tid erfättniug, 
få ftngo, genom fprforåbtuö mätmitja, många befutiia ocf) 

förmögna böitber fin förtorabc ftffrebffap erfatt, bå bereutet 
mången egentlig ftffare blef utan. Fen äfmeit bc tblatib ft*

Unbectiben fovfatfïe bc enbog berfö SJaee, eg faae 5 tit 6 SH:be fate 
1 Sonbc 01, faa at mangen fattig gtffec nieb fine fmaa SSocn t 
mange Ugcv itte tjat SBrob i fit puuê, og maa attfaa, ba SSrobet 
««: ijam for bgrt, beuge toe gitt i fteben fet SBrob, cg Sean i fle* 
ben foc Smet. iöette tan vet lære bem ben Sammctfang: ©ut» 
bebte og fattige SOiænb. âtib|ie rot Sîaabige £crte og Äomting, 
Çroe unbetligen bet gaacc til i tjatié Canbe, faa ftulbe çan «Cl fjaoe 
tet Snb[eenbe betmeb"*
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ffarctta, fjwtlfa fommo fyärmib t «tanfa, bfcfmo föga Jjulpne, 
emcban t)jclpcn fcmnabcê i coutanta penningar, fom för bet 
meffa blcfmo ett ögonbltcfltgt rof för fccraö forbrtngéägare, 
tnåljäuba oeffå af några anmäubeö tid ctt par bagarö mädcf# 
ttab. ©et torbe berföre icfe mara nr trägen att uttrycfa bett 
citfTflit, att, i ()änbclfe frantbefeé någon bylif uubfättntng 
fftttte lemnaé 33oi)ttélänö fiffare, man bertrib iafttoge: l:o att 
ingen utan fattiga fiffare femme beraf i åtitjufanbe, od) 2;bo 
att bege icfe fjclfme erl)öffe penntngnrtte, utan att för bent 
inföptceS nöbig fiffrcbffap, (jmtlfen anfågeé fåfom ftateué egen# 
bom, fom på intet mtdfor finge fäljaé, pantfättaé eder t mät 
fagaé. ©ubafit mcb tafttaganbe Ijäraf, wann (faten änbamå# 
let mcb ftu uppoffring.

©dogetnteljådtnngeti, eder ffogéutöbningeit, är änttn 
förjfa binäringen t fjedbygben od) en bel afSnlanb, men ben# 
na näringsgren måtte uaturligfmié nppl)öra, i famma mått 
ffogarnc ntrotaö. ©ega febnare räcfa lifmäl ännu tid, att 
uppfyda länetö bcSjof af byggttabömtrfc od) mcb. ©ötfeborg 
äger ftu mcbtidgång f)ttfmubfafligaff ifrån Snlanb, bertfrått 
oef något, e!)ttrit obetpbligt, trirfe affätteé utom länet. 3frätt 
be norra orterna Ijar Ijtttidö ett mpefenbet trävoaror afgått 
om mintrarne tid Çrcbrifëliad; men be anfeuliga erporter ber# 
af, fom årligen affänbaé ifrån laffagepfatfeu mtb ©altfödan, 
tomma ifrån ©aflölanb. ©id folbränntng förbrufaé ett myc# 
fenljct ffog. ©järnbräuning ibfaé af någon cuba i fjedbyg# 
ben. Sitttan fort fimteö ittgett ffog mera i Q3ol)ué(äit.

©jofarten utgör för tältet ett mtgttg itärttigégreu. <©<•# 
bait fiffet aftagit, fyafma tnåttga af tttbpggarne uti ffärgår# 
ben od) på jfrattben egttat ftg beråt, emebatt be finna bet mi# 
ba mer lönattbe, att mcb egna båtar föra frafter, fåmäl tid 
tu# fom ufrtfcö ort, än att fygelfätta ftg mcb bet ofäfra ff# 
fl et. 5på flera af lättcfS bctybfigajlc fifflägen far ben mault# 
ga bcfplfntngett uäflatt uteflutaube egttat (7g åt betta y rf c, 
jjjå $iffebäcfSftl t, cr„ ber förut funnoé 14 ©jobåtar, fins 
naô numera citbad 3; mc» bereutet 29 tttcfl på utrifcS 
ort gåenbe fartyg, af tidfammanö 1,009 fäfterö bräg# 
tigf)ct, intalet af ffeppare od) fjömätt j länet uppgår
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tiH omfring 1,000, beraf ettbafi 150 ttöfjöra jîâbcrna. 
Sraftförarné t föbra a3of)UöIän äro mc fl ïScnerêfegtarc, men 
be t norra länet gä l)eift på S>anmarf od) Corrige *). 33o* 
l)uélänntngen är en ypperlig fjömgn, od) jafom fSbait mpefet 
efterfoft. SSan ifrän barnbomen, att t aßa »aber bmäljad 
p& fjafroet, t)ar tjan, utan att äga ttjeoretif! nnberbpggnab, 
förroärfroat ffg en erfarenhet i fegïtngêfonjïen, hnntfen fart 
jemföraö enbaft meb baue bjerfljet att anroänba benfamma. 
©enna är altbcleé otrolig. ?ltt fegla få, att läftbané reling ft« 
unber od) felen fpiteé ofroatt roattenptan, är ett lefroerf. vlw 
ter etter ruftg Ijanbterar t)au fin båt meb tifa ffieftighet, od) 
jemföretferoié fällan aft)ör man, att någon tnfobtng fegtar i 
q»af, Warmattnen »ib fin fu(l fänner han oef f& »ät, font 
fitt eget ftugugolf, b ro ab au oef l)n>ar)e ffärfarl är en förträff»' 
lig toté,— ett npttig faf, erneban 23ol)Ublänö fronolotfar, för« 
mcbclft bålig cftcrfpn od) beraö apttingö oorbentliga utbe* 
fomntanbe, äro fä beffaffabe, att beraö biträbe Me fan på» 
räfttaé, utan att man brager bem rotb bäret ur fangen, utt 
tjroilfen be fiepe bagen igenom fföta Övcttgl. $ïaj:tô od) «ro* 
ttanö tjenftg).

,, ,840 funnoS be§a fartog pä fbljanbe orter:
UbbereaUa 5 fartpg, tiUfammanS innepåilante ^ 294 lä (t er.'
5Çt|ïebacî«Éil 29 bito 
©åM 17 bito
CpfeBit 18 bito 
SiågätbSrotE 16 bito 
sDioerfe orter 12 btto
©trömflab 6 bito v»v “T "• v'-

Sfrån Sntanb, ber be ftefte SBenetêfegtare äro fjemma, fattas upp»

bito bito 1,009 bito.
bito bito 607 ;bito.
bito bito 558 bito.
bito bito 568 bito.
btto bito 387 ;bitp.
bito bito 207 bito(?).

2)l^uru2 * * * * * * 9fan bet oef annortunba mata, bä fåbana ffätmßptfen, fom
fätjanbe, äga rum? Ät 1838 ben 30 October fnlotfabeê till (Suds
Dolmen, unber flat! ftorm, ginffa ©Werten goriuna, férb af Cop.
ten ©tubb o* lalîab meb flpcfegobS, fom (eban topabeê 1 Dauert
uti Snletit, bä Dauertet gicE litt ett par oä) tjugutufen 3t:br. Sffiar»
bet af fartpg otft taff uppffattabe« tili 31,806 8t:br 5 ff. 8 «1. C»
SompromiPrätt, fom ^ÖU« l 05Mjeborg ten 24 Sanuari 839, titt»
bbmbe lotiarne, fom for fartpget« bergnlng «^at . t tif, 
af beg märbe, tdet 1,749 «:br 16 fî. 1 ta rnen a“ mflfc l0‘f « 
erpöuo, mar----- 50 St;br tiUfamroanë, — lÄtw 1U &sa'



pa lanbßbpgben brifmcö meb atteFfattba latibf# 
mamiaprobufter. ^ ffloljtiölännmgcn tpcfcé fô'bb till £anbelß# 
jimit. $cit ttJtflftgafïe gren beraf är ©pmmmSléfjanbcfn, men 
ben l)ar nu för bet mefta fommit titt ftanbßperfonernaß fjän# 
&cr* 3 ffnrgärben ibfaß Itfltg fyattbel meb färff' ftff, tfpmter* 
fict nf fotfct t §)tjlngfffl ffärgårbett, etter på be f. f, ©öröjerne, 
l)!»itfet ocf brtfmer famnta ttppföp på ©fogen. Uppföpare af 
Ijmarjefjattba anbra probnfter, fåfom ägg, fmör m. m., fin* 
uaö mångfalbfga uti f)marje l)ärab. ©pamimåtcii går amin# 
gen titt ©ödeborg, etter utfïareraë ifrån närmafte tttllfamma# 
rc titt Corrige etter ©amitarf, äfmen titt Qntgfattb; be öfrtga 
marorna föraé meränbelß titt ©ötfjeborg.

3 länetß Räber fyåttaö årligen 8 marfnaber, famt på 
©anbeit od) Sjufftl lifligt beföfta freafurêmarfnaber; ben font 
förut f)åttitö twib ©rebbeRab, är titbragen. Slttmogenß räfntiia 
ffer me ft t SJfarf od) SDaler ©tifmermtptf.

SSifen mar i forbna fiber, rpftbar för fin mtbRrädfta 
Jtfrifeê tjanbel, fjmilfen fortfor änba titt bef) faiibct fom nuber 
©weuffa fronan, bå benfamma förbjöbö attmogen. 5)Jå bön# 
beruaö befmär, Sfergafö feglationéfrifjetcn 1679, uten från, 
togö bem på npft genom Äongabrefmct ben 4 SOîaj 1684 *). 
S)å orgamferabeö en lanbtRanbci af en mättgb fnRtnbpgga# 
rc, tjmilfa metat förfTaffa Rg burjTap t Räbcrne, men på beß# 
faê flagornât, förbjöbß benfamma Sr 1693. gör närmaranbe 
ftiincé öftrer Ijela länet, tfpnnerljct på fuRcn ort) t ffärgårbett 
rn mängb öppna (janbelébobar, förfebba meb alla möjliga ma# 
ror, Onffligt more att få meta, om bet ffer meb meberböran# 
beß minne etter ej. fount bet än må mara, äro be att be# 
tralla fåfom fräftfår på attmogené mälRånb ocf) febltgljef. Ut* 
af ben, fålttnba itnberläffabe ftttgångett på öfmcrflöbémaror, 
mäcfeß l)oë attmogen begär bereffer, ocf) genom ntborganbet af 
bpltfa, får lattbtfjanblaren ett årlig inteefning i bonbenö grö’# 
ba, ftllbcR Ran ftntligen tager attt t>mab benne äger, ocf) att 
ofebligfjet lebfagar ett på betta fatt förmSffabt armob, fan få 
mpefet mtnbre beftribaß, font be flcRa fjanbcfßbobar på fanbet

ï) ©tjermtian« faulting« IV: 213, 302, 593.
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<*ro ö’ppna frogar. ®ctt fom tro i fia r tjärpå, fati, for att öf* 
tocrtpga fig, efterfråga ttlïfîSnbct uti ett mißt paftorat t nor= 
ra 33of)uSlän, bet ltn f)år ef toilja namngtftoa. gellet ber, 
förr få mälmäcnbe och febligt, t)ar nu ffnnfit otroligt bjupt t 
båba befia affecnbcit, allt feban bet fom att roanbra emellan bet 
tjalfroa buöftu Ijaubclêbobar, fom inom några år blifnnt ber 
öppttabe. @it lila bebröfltg företeelfe möter of på flera att* 
bra (tallen t länet. gtuncé tagen f)jclp beremot?

33eträffaube <5«tibailåjterna/ få öftoaö befa enbaft få 
mpefet, font tarfmaö för lånctö eget bct)of. 3111 rcbffap, l)ö* 
ranbe titt älerbrnfct oc!) fiffet, förfärbtgaé l)år, äfrocnfom ftör* 
re befeu af Ijtoab fom bc[)öftocé till fjöfarten. gör Ijäitbigfet, 
fom ©ntefare od) ©nteb, utmärfer ftg tfpnnerljet fjellbon. S>e 
l)ögfi uppbrtfua l)anbaflöjberna äro förfärbiganbet af prpbltga 
åfboit od) båtbpggcrict. Se 33ol)uélänffa åffärrorna åro teacf* 
ra, lätta ocf) bcqroänta. ©ätet l)tmlar på balufliggaubc fjä* 
brar af ajtträb, Ijrotlfa äro fäftabc nub lärr*armarncé ntfprång, 
Ipoaban bett åfanbe frebaö ifrån ben ffafning, bpltla albott 
aitnaré pläga mebföra. 3tlta t 23ot)itölän npttjabc båtar bpg* 
gas od) tacflaé ber. Se flcffa od) 6äfta bpggaö på Orouft 
od) Softer. ©onftructioucn af bem, fom bpggaö på förfhiämn* 
ba ort, är bcräfnab mera för laftbragmng, men af bem, fom 
förfärbtgaé på dofter, mera för fnäöfeglittg. ^ojterbåtarne, 
mejt af ef, äro förträffligt bpggba, odi be ppperfta af alla, 
fom bpggaé t ©teerige. 33atar förfärbtgaé öftoeit nub ©trönt* 
ftab, tlbbcmalla, på gräfne, föjertum, ©oteuäé m. fl. ipå 
föbra luften begagnaö på gruitbare ntilar ett flagé @for af 
egen conftruction. Se äro ett (lagd canoter, till (torre belctt 
forfärbigabe af url)ålfabe furuftammar, famt äga (tuubom l)c* 
la 10 à 12 aluarö längb, men blott omfring fyalftrcbje alnö 
brebb. Se framroö nteb langa åror, Iptulfa fjrotfa på, ifrån 
©fané (Iber långt utfprtuganbe, tetulelformiga jtällniugar.

Ötoiitnoruaö ()aubaflöjber tnffränfa ftg till [)uöl)åKetö be* 
t)of. 3 allmäul)et fpneö ben 25ot)uélänffa qvotnnan falna fal* 
lenljct för fpånab od) rnäfnab af finare fort, boel fiitnaé toift 
nnbantag, färbeleé på Sjörn, ber be öfroa fin fficfligljct på 
fonftrifa fängtäcfen od) braperier, men befia äro få, od) nå*
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gon uppobltng af befw flöjbgrcnar är ej att förmänta nu# 
mera, feban qrotmtqn förfmär fttt eget tpg titt betgebagobrägf.

3««teu är mera att aitfe fåfont ett tibéförbrif, etter eit 
näriugégren for några enfftlbe, än fåfom en attmännare bi# 
näring för länet, gihoäl fttnbe ben flora mängb af fjöfoget, 
fom tjmmtar i ffärgårben, gtfroa en rtf infomft, om man pä 
ett förnuftigt fatt minntabe ftg berom. 3!n tnffrättfer man 
fig nätiau enbaft titt ett cförfmarligt ptimbranbe af beraö ägg. 
Uti fjcllbpggbcn är tillgången pä mtlbt, färbcleö ffogéfogel, 
ganfta rtf, od) tubpggaren är en brägtig jägare, men tbfar 
föga ftn fonji. SJågra atlmänna anmärfningar öftrer jagten 
oet) bjttrfangct bärftäbeö äro t bet föregåenbe afgifna. ^n# 
rättanbet af ett jagtfäUjfap itti 33ot)uötän ffutte utan tmifmct 
t framtiben mebföra toäfcnbtttg nptta.

230ïôtfet ibfaé voifjcrtigen öfrner t)cta länet, men t de titt 
någon betpbentjet. s43å flranbbpgben fägaé be ()äftiga ocf> tat* 
la tjafétiHubarnc motmerfa biettö trefnab. ©mcbtertib torbe 
norra S3ol)itétän mara ben enba ort t rifet, ber en man "af 
ben ©ött)iffa ft ota" tan få täffa ftg mcb en ïtunf mjöb, 
fom någon gång, fafiän fyögft fättan, bjubeé af attmogen.

gör iLrstgsrbofiötfel äger attmogen föga l;åg oet) fat# 
tcnt)ct. ®ct l)ör titt fättfpntt)cterua i fjetlbpgbcn, att finna ett 
frnftträb mib bonbgårbarne. tpå fufttanbet är mät förbål# 
taubet något, fajl föga bättre; enbafi mib fiânbêperfonernaô 
gårbar finner man betpbtigare träbgårbar. ^»mtegårbac 
fittnaö miffertjgen öfmerattt, men äro fättan få ftora, att af# 
fafhungen beraf rader titt ()uöbct)of. Enbafi Drottfl är odj 
bar länge marit befant för en betpbtigare tjumleobting.

@n toigtig binäring för tjänoaranbe fattigare bcfolfniitg 
bar bittitt» roarit Sårglafwavo infamltng, btt>arom man od 
få nipcfet nnnntagt ftg, att ttttgången på bpttfa lafwar tit# 
om tänet är nä g an atlbcleé uttömb. 3D c bänt ta ö tttt tfrån 
SUorrtge, bit t)da t)uöf)åll t betta änbamåt bcgtftoa ftg fjöte# 
bcé, förfebba mcb prootant för ett par toecfor, famt åter# 
toättba mcb en ganfta gob fförb. ®e tafrnar, fom bär fam# 
laé, äro Umbiiicaria pustnlata od) Parmelia saxatilis.

0al£bercbiung utgjorbe forbom ett mtgttgf ttärtngöfåttg
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för jïranbbon, men bar nu råfat i glo'mffa, (jmffct är gan* 
ffa mpefet att bcflaga. S)3â ben ffoglöfa (franbeu är mißcrli» 
gett fältbränning mimera icfe möjlig, ifpnnerbet font, efter bit 
raining, 3 à 4 famnar web ätgå tid bränning af en tunna 
falt; men t norra ffärgårbcu, ber [jafémattnet äger fin (lörjla 
fälta, anvotfar ofi naturen ffclf ett mittbre foflfamt fätt att 
brifma betta ttäritigéfång. SBib ftormar uppfajtaö tiemltgctt 
lafbvoattuct uti bergöbåligbctcr, ber bet febatt bortbunftar för 
folctt od) qmarlcmuar en tjocf faltfforpa. Set falt, font fä# 
luuba cvbåtlcö, är ganffa proftt ocb inncljSdcr ingen bitterljct, 
faint är fålebeö tefe otjenligt titt föpmanömara. Set more 
berföre önfTligt, att t)Sgeu od) iubufhtcn t)oö be fattigare rig# 
tabeö pa faltberebutug genom afbuttfhung; utan tmifmcl finde 
be berigenom förffajfa ftg en icfe ringa winning.

■SOÏeb Xegelbråtimng fpßelfätta ßg många uti norra 
l)ärabcrua, oel) bafma beraf flor förmån. Sber råfttaö omfrtng 
35 Segelbrttf. 6 frig a bnif o ef) inrättningar, mcb unbautag 
af Sågar od) Dwarttwerf, brifroaé ef af allmogen, utan blott 
af flåubépcrfoner ')•

i|3å några åré tib bar ben obefutna ungbomnt i be ttorb* 
ligafle t)äraberita företagit ftg att om fontrarne utmanbra tid 
Corrige, för att ber fefa arbete emot bagépenntng. fSe gå 
bå meränbelé tid marimetabiißementet forten, ber be ettga# 
geraé för 3 à 4 ntåitaber, od) åtenoänba mauligeu mcb icfe 
få liten 6el)ådntng t penningar, bleßurer oef) obpgber.

Stdmogenö 23)?ggnabefätt är, mcb ben föränbrtng ber» 
uti, fom ftörre eder mittbre förmögenhet od) tillgång på bpgg# 
nabématertalier fauna åftabfomma, ganffa äitbamålöcnlfgt, od) 
uti be boniitgél)Uö, fom nu uppföraö, fpneö man t admöultct 
göra affeenbe på båbe beqmämligbet od) prpbligbet =). gol» 
fet i 2Sctte od) Sulanbé gräftie Ijärabcr uppförer be anfett» 
ligafle byggnaberna. SDlauf)ufen af trä, fnutl)itggua unber te»

1) görr mat EalEOränning af foéfita fnacEor ett lönonbe nättnggfang 
för mängen, men bar numera, för ben uppEomna jïogsbrilîen, 
måjt öfmergtfmaS.

2) gör (00 år feban fursnoS E)är ndftan enbaji SHpggäöftugor, meb fen» 
(ter pd taEet. Smä bpiiEa finnas dnttu qmar pd Sjörn.
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geltaf; innefatta altman naft ©tttga, ©äflfamutare, å’of ort) 
görftnga, faint tcfe fällan ämut ctt bomngörttm; ort) befufom 
pS loftet ctt etter fiera rum, fnnlfaê inrcbuiitg cd) möble# 
ring ofta är prpMrgarc od) rncra fntaffitff, an man ()ar ffäl 
att manta fig [jo£ en boubc. ©tfhtämnba rum äro fnfctö 
ffattfammare, froarefî allt bet bprbararc bofaget fortoaraê; 
men atom Ipoarbagéihtgan, är mera fällan något rum förfebt 
tneb elbftab. Äafelugnanie, mefï af fern, bämtaö ifrån Dior# 
rige. Utliufen, liggattbc uti en etter flera längor, äro lifale# 
b«6 fnutf)itggua, famt ntefiabelé täcfta mcb tegel, fällan mcb 
torf, tång ort) falm. ©craö ena ISngftba bilbar oftafi en ut# 
eller öfmcrbpggnab, font fSlnnba banar ett öppet ffjul, berutt 
rcbffapen fönoaraö. SKibt på längan är logen belägen, titt 
ftoilfeu Icber ett träbro, få att matt fan föra fcttitt tneb laß, 
od) unber benfamma finner man oftaft (Met. $tll roattnetö 
aflcbaube ifrån be oflöbba labmoaggarne, ftoilfa för voäbcr# 
fpeluing äro glefl fopfogabe, brufaö att upprefa reften o rf) 
bräber, på bet fätt, att beftaö nebra änbar frotta uti ett ifrån 
roäggettö fot utfpringanbe ränna, ocf) be öfra (tå tnffurftta 
unber taffoten. ©uflarnc pläga bcfläbaö meb riö, mtitbre of# 
ta mcb ()alm etter granbarf. SSauligcn äro manl)ufcn ocl) ut# 
fuöläitgau (lällba parallclt emot f)toaranbra, miubre ofta uti eit 
rät roinfcl. Stint föber t länet älffar man iuncbpggba gårbar. 

s4Jå be ffogtöfa orterna äro be fattigare (îraub# ocl) bacfjîugtt# 
fittarucö boningar öftrer all bcflnftung uöla.

3 fammaufang färmeb fan auföraö, at.t froarje ()ärab 
i länet erfätter inom betfantma timaube branbffabor; men att# 
ntogett l)ar fiftittö tefe marit enhällig att bcltaga uti ben lä# 
itetö allmänna branbjïobêfôrentng, font npligcn bltfroit före# 
fTagctt, Ijtoarföre beutta ide l>ellcr fommit titt ftånb. ©et är 
Itftoäl att foppaö, bet betänfligfefcrna g i fm a roifa, febatt 
matt funnit infe ort) pröfvoa nyttan af en fä förträfflig au# 
(falt, fora tfrågatoaraube. ©eßa betänfligljeter l)ärrörbe (jnf# 
imtbfaflfgaft af fruftait för be tätt bebpggba ftfflägetta ort) 
för be bprbara fabrifcrita ro ib ©ötfeborg, för froilfa, t 
fäubclfe be ffntte nebbrimta, man trobbe fig brabbaö af allt# 
för (fora utgifter*



Wabergwarnnr (er man t 33ot)Uéf8n Ijôgfï (Man, un« 
bantaganbeê på Xjörn, ber nä flou tjiwarje gårb äger en bp« 
Itf, oclj på föofenäé, famt några aubra ftranborter. ßanbctö 
bergiga natur od) bc$ många (må wattenbrag gifroa bcf för« 
beten af bcgagnanbet utaf @q»attqmarnar, limitfa äro af ett 
f)ögft cufet inrättning, ocf) brifmaö mcftabeB meb itnberfatt. 
&>å cmcbtcrtib bäcfarne uttorfa unbcr fomrarna, etter tittfrpfa 
U)ib ftarf fötb, nppflår cu fior fmårigbet att få faben förmäten.

©tängfetn fîer, ber ffog är att tillgå, meb ffib oct) (tör, 
men på be öfriga (lätlena meb enfla fîenmurar, af omfrtng 
tiatfannan atné t)ö)b, l)mitfa, få wanffetiga be än fpnaö ma« 
ra, lifmät uppfplla fitt änbamöl.



no

IV.

Poïitisft jfföi'fitffmitg.

föoffuélän, ftfffjörtgt Csjötba rife, utgör, t förening meb 
©ötlfcborgé fiab, Stfftmë, ©cemebaté od)' Dfira £>iftngé l)ä* 
raber af lî3efïergôtf)tanb, ett eanbé()öfbtngebönte, mcb ©öttje* 
üorg tia refibenöftab. ®et gamta 23of)uétän imiefattabe for* 
bom icfe mera an föbra beten af bet numaraitbc, oct) mib flit 
nppfomft, troligen en ännu mtubre taubtmibb. gör ft efter 
Sartöborgé förftöring år 1531, fpncé bet tjafroa btifmit fryrbt 
af eu cuba tjöfbing. ÿîàr taubet font unbcr ©menffa frouau/ 
förenabcö bet mcb ©Iföborgö län tiltö efter år 1680, bå bet 
font t fitt uärmaraube fficf. ganbéf)öfbtngem>fTbcnfet förblef 
pä 2Jo()ité titt år 1700, bå bet förtabcö titt ©ödeborg.

3cfc ut au ffät flagar man öfmer ben otägeutjet för lä* 
net, att f)afma fin ftprctfe refiberatibe uäftau mib pttcrfia gran« 
fett. 32ar t. er, någon ifrån 9?äfinge be()öfmer infinna fig ()oé 
bcnfamnta, måflc tjan göra en refa af 18 mit, åtcrmägeit 
oberäfuab. SJfan t)ar bcrfore anfett tämptigafi att 53of)uöläit 
ocl) S>abtötanb förcuaoeö unbcr ett Saubéf)öfbtng, tneb fäte t 
ÏScttcréborg, ocf» att bet ofrtga af CFtfêborgë län fammatt* 
ftogeö tneb ©ötl)eborgé titt ett fjöfbiugcböme, meb reftbeué för 
flpretfen t ©ötljeborg ■), @tt annat förftag, fom för icfe 
längefeban mar ifråga, gicf ut på att föraanbta ©öttfeborg 
meb ttlliggaube betar af SSetfergöfljtaub titt ett (iåfbåttarffap, 
oet) î3ol)tté(âit titt ett eget l)öfbtngeböme, meb fäte för Inné» 
ftpretjen i Ubbcmatta, S)et är cmcbtcrtib att förmoba, bet 
ttågott föränbriug uti itäiuuba fatt fommcr att äga nun i 
framtibeu, bå matt tärt fig infe uöbmänbtg[)cfeu af ett, efter 
geografi|ta förfyåtlanben mera tämpab, abmiuiftrattp iitbetning 
af rtfet, än bett uärmaraube.

l) gorfetis jiatiilif iifiver ©iwfae, pacj, 42.



$orbom war tefatet på Q3ol)ttë fägntng od] täuctd gg« 
reife anför trobb ôt en od] famma perfoti. ®c âlbre Ijofbin* 
game ftola berföre frambelcë anforaô iblanb commenbanterite 
pä nämuba fägntng, oct) wt wtlja àtnô'ja og att I)âr cttbag 
uppräftta bent, font ffprt länet efter beg införlifwanbe tneb 
Swertge.

©ettcraltnajoreu, S vit) erre <o«valb State, gwiffettS ut« 
tnärfta tapperget ntgefet bibragit titt laubetë crêfring unber 
àîrabbefcjbett, tear läneté gofbittg ifrån 1658 till git bob 1677. 
£>an igågfotnmcé ännu af trabitionen.

gältmarg'alfcit oct) ©eneralguoernöreit öfmer Sfåne, 
£allanb, ©ötgeborgé* orf) 33ol)tiblän, febermera ^ottgL Sîâbet 
oct] ©refwen, Tlntgei- non 2lfcf>eberg, ganbétjöfbing t)är 
1678—80; en man, lifa gor t freben font t friget, bettfantmc 
intot« od) ntcbgåitg. £>an bog 1693, nära 72 är gammal.

©encralntajoren ^eniic ©eorg HpbecBer efterträbbe 21* 
fdjcbevg 1680, war en beffebltg fart, od) bog af fetma ben 4 
gfio». 1682 ').

©cnerallteutcnant, Çrigcrre Senebict Scfjöitle«
ben gprbc länet ntcb gort loforb ifrån 1683 titt git bob 1707, 
od) efterträbbeé af

2lmtralen od] ©uoernören, $rtf). »Brit* ©joblab, font 
bibegoll gtt cinbctc titt 1711, bå t)an förflarabcö förlugig lif, 
ära od] gobé. £>warnti gané brott beftob, fauner matt wäl 
ej beftämbt; men att tjan ganblat minbre ärligt, fptteö beraf, 
att fan böutbcö af honung (Jarl XII od) frtfäitbcö af Ulrica 
Œleonora (1719).

©enerattieutenaut, gril). Carl cSufîaf Plîérner, fom fe* 
ban bief Äongl. 9îàb, Sältmargalf od) ©refwe tu. tu., efter* 
träbbe Sjöblab. fiait war ett oräbb matt, tuen gattö fbrljäl* 
lattbe t Söwcnbalbfejbett, od) wib $l)orbeng'jolbga anfallet på 
©Iféborg, utgör bocf inga fpnucrltga mériter. f)au ageb 1721, 
feban t)att tmenne år förut Ictnnat gtt tjettft åt

Sattbégöfbiugen på ©ottlanb, Dfwerfteit, fjrig. Hits 
.pofte, £>öb ben 12 2lpril 1723.

1) Obiit olicsit.ite nimm languidus & confectus. (Ström, Annot.)



©encrattieutenant, grit). 2ljtel (SyttenFrof f)cibe tapper* 
tumlat ont meb octi tjJotacfar, blef fangen nf be fo'rff#
namnbn, men t)cmfom wib freböftutet, oct) mar ßaubd)öfbiug 
ïjar ifrån 1723 tilt fin bob ben 17 Sept. 1730.

©eueratmajoren grit). Sengt fibbing, förut Ofmerfte 
mib fgeftgötfjarue, ftprbe länet till fin bob b. 29 Wax$ 1741. 
Ittnâmubeê till Jtiföråb, men unbaubab fig ben äran.

Hoven t? COrtfloffer Stobee, Sanböfyöfbing (fär 1741 
—1749. Sfråu ganbtmätarc tjente fjan fig upp till director 
ttrib gortiftcatioueit, ©encratmajor, ablt'g ocf) ribberftg wax* 
big()et, famt till tebamot af äSctteuffapöafabemien. ®öb ben 
31 Fcaj 1756.

3oI;an Srebvit? ».'Äautbars, ©encratmajor odj (Som# 
mcnbor af <3. O., efterträbbe <3fobee; bief feban Wriljerrc odj 
©eneral, men nitbaitbab fig 9îifërSbëmârbig()cten. 5S)bb belt 
16 &)ec. 1762, lentnanbe fin ptaté St

2tmiral., (Sommenb. ©. 0, meb <3t, $., ©rcfme £>ib* 
rtf <6enrtfc' "Canbe, förut ßanbd)öfbtng på ©otttaub, font 
tog afffeb 1772 od) bog ben 17 gebr. 1781.

©enerattientenant, (Somm. af (3.0, meb <3t. Si., grit). 
2tnbeve Tlubotpt) bu Wet.?, Çanbêfjôfbtng t)är till 1790, bå 
fjan tog etter ftef afffeb; bob ben 21 Octob. 1792, fôattê för# 
l)Sttanbc unber 1788 Srë frig bebömbeö tjårbt af opinionen — 
pS tpoab ffal?

©eneralntajoren, 91. @. 0., grit). Dot?«» Secbfvits, 
1790—1796, bog ben 23 £2op. ftftnämnba Sr, feban fjatt pS 
begäran erfyatlit afffeb.

Ôfmerftetieutcuant Samuel af Sorfettes, Sanbbfjofbing 
f)Sr tilt 1800, ba f)an ntbptte tan meb

8anbél)öfbtngen i tlteSborg, ©enerattientenant od) (Sont# 
ntenb. af <3. 0. meb ©t. grit). 3ot>an SrebriH <£arpe# 
lan, font ftprbe tältet titt fin bob ben 27 SSccemb. 1808.

©enerattieutenaut, (Sommettb. af SOorbftf. 0rb., fttibb. 
af <3. £>. oet) ©. Xïïlrê 0. m. m., ©rcfme 2lpel pon- 
tus »on 21 o fen, ftef transport f)it ifrån ïSerntlanb 1809. 
$>an bog t ctjoleran ben 25 October 1834, beittta farfotb ft# 
ft« offer t ©otijeborg.



(oi[It?. tEbbttf;jelm, (Sjsmeralmajor, Somment, af <S. 
Ö. iwji @t. $?,, SÄtbb af iî.'Sart XIII:ö Orben, af $cjf. 
Sîpbff. 8: t ?lnna' 0:6 2:bra ffafs o rf) af St. tpwuéf. Merits 
0rbctt, §anbél)öfbtng t)är 1835, begärbe afffeb 1843. Seit 
rebbarljet od) wahuilja, fem främpfat alla tjané fyattblingar, 
orf) font tilhmmnft [joiiout Ipoarje rcbltg maitö aftmng orf) fär- 
fef, ar för mal fänb, för att t)är beföfroa nutéorbaé.

Såttefö mnoaratibe foöfbtitg är f. b. SOÎttnfîent mib 0* 
jicrrififfa l)oftocf, ©eneralmajoren, Sotttm. af 9Î. 0., Sltbb. 
af 8. O. od) af St. SU. 8:t SSlab. 0:ö 4:be flag, ©refine 
C a vt (Strftaf Horoenfitelm.

Säitctö mapen är ett fäfhuitg meb twå portar, totb IjnnU 
fett, på högra ftban, |Mr ett uppreft lejon, orf) på ben tnätt* 
ftra ett ftoarb. Stolben är täcft ntcb en §)erttgltg frotta, 
Sntblcmcrtta affe 33of)tt6.

53c!)tiölän är tnbclabt utt 17 ()ärabcr, af tjreilfä 9 till* 
l)öra ttorra länet eller Sötfcn, tietttltgett: Wette, 23ullareti> 
ILannm, Ætivtlle, 66tenao, Stångetiåo, ©tinge, Sot» 
bpgben orf) Heute; famt t föbra länet eller Slffpjjcl be öfrtga 
8, ttemltgen: (Dvotiflo iDfh-a orf) (Dvottfls OTeftra fiäraber, 
ILjöin, ^ttlanbö SvaSrne, ©ovpe, ilovbre orf) ©obva famt 
^iftngs Vöefira t)ärab. ©å man fråttffiljer fifïnâmnba tja* 
rab, fom ttllfjör ©ötlpborgö fögbert, äro beffa l)årabcr tnbel* 
ta på 4 fögberter: ITomntfens, tnnefattanbe Söctte, 53ul* 
faren, ©aunm orf)0rot!lc; Stnmevnnlreiis, tnncfattaubc 8o* 
fettäé, StångenäS, ©unge, Sörbpgbcn orf) Satte; (Drottfc oefj 
©jorns, fnbcgrtpanbc öarttc af famttta itanm, famt fjnlanbo, 
fom omfattar beg fpra Ijärabcr. fotoarje l)ärab Innefattar ett 
Sänémanébiflrtct, utibaittagattfccö Satte, fom ntgör troetnte. 
©ocfnarneb antal är 65.

©tit fm Snriébtctiott Ipbcr ajofjitélätt ttnbcr ©ötfja^-pof* 
rätt. 3 älbfta ttber tear bet ett Sagfaga ttteb bet Sîorrffa 
Slorgefpgcl, fom fornt är anförbt, men bief, mot flutet af treP 
toitbc feflet, ett eget Sagbomc. Sagmän t 33ol)Uölätt fyafioa want :

©l;ore Spmituntfon, Sagmatt t Hötfctt pä 1300:talct, 
£>ané nantit näinneé på en grafjïett t goß fprfa, ber l)au6 
tmftru Ipoflar.

H



^enttP ©Pact, of wapen Sîtbbare, fcban 9îifêrSb, war 
gagman t Söffen omfring Sr 1425. loan bar unberffrtfwit 
fïera wtgtiga fornbanblingar, utgtfua på â3cit)iié- 

3on ©auteefon, gagman t SBifen 1430—34.
3on Solwesfcn, gagman t SSStfcit 1440.
2tslaP Pebersfoti, gagman t USifen 1448. 
mats Plielefen, gagman t SSifcn 1543.
&anrit5 (Dlefott, gagman t 23af)uuélebn og 93iigett 

.1553—1575. ipan ff'rcf ftg till ©iinbêbp pS Sijörn,
Claus 3emi83on/ gagman t SBifen 1591 
3ens Clwtffottefoii, gagman f)är emellan Srcit 1603 

cd) 1633. loan bobbc på ©font, cd) agbe många gSrbar t 
gpcfe focfcn. fe'ffcv bottom ftnneê ctt par f)unbra pergamentés 
bomar t 6cl)&ü t)oê allmogen. ®n gammal antecfntng 2) om 
bottom upplpfer, att l)an want ©wenff till börbett, faint en 
få ntmärft ocb rättffaffené bomare, att f)anô bomëflnt albrig 
genbrefwoê af fané eftertrabare.

^ans Ät-antjön eftcïtrabbe Settê Sfjttfïenêfon t gags 
bömet. £>an war, att börja nteb, ben befante (Sorfttj Ulfelbë 
fammartjenare, od) lär want en ftor fltppare *). 2ltt [jait 
forftfitt mänba fappait efter wäbret, fpneô beraf, att ban wibs 
bief att ntofwa fttt embete, äfwen fcbait lanbet blifwit ©wcttfft. 
iltmtnfîonc !)abe ban en gob läromäftarc t Sorftfj Ulfelb. £>an 
bog omfring Sr 1666.

Carolus pomerenet’e, en gammal larb nngfarf, gpff 
till börben, od) fom lär warit eit af (Sari ©uftafê läras 
re, war gagman t -TSobuolän några Sr. |>an befläbbe betta 
cmbetc t en befwarltg tib, rineban några Wille bömtnaé efter 
Korrff, aubra efter ©menff lag, bwilfen fiftnämnba förlt 
1683 anbcfallbcö till rättefnore,

Claus Stjemfïjàlb, Slmtral, SîifërSb od) gril)., War 
gagman Ijär omfr. 1670. £mn bobbe på Stlfbcm wib ©ötbaelf.

1) 2Ula beßa ofman upprälnabe (agmansnamn t)ar jag träffat pä gams 
ta permbref tjeé allmogen.

2) ©trömö Knnotationer. »e gälla be â efterfäljanbe.
3) ©träm Saltar l)cmom: ”in lege et versntissimus et vcraiitissnmm, 

h. c. insignis palitims et statistn”.



Ô.tnfeênf?je(»ii Wat' gagman t 23of)ttëïâtt ed) iöifctt nrtbcr 
(SJyfbcnlo'toSfcjben.

2(lepàitbev 'KoÆ, borbig af gomment, gagman f)âr 
1682—1710, ch (oftoärb od) (oforbab malt;, efterträbbeö af 

23ôvje $ttncïe, cm frotlfcu man cj fauner mera, ätt 
att I)an (jell fttt förda ting t tlbbciöatta ben 28 2lug. 1711. 

(g, (2, ©elfanbev, gagman (?) t 53ol)itöläti 1720. 
tî7eld)iov $uebenmct;> gagman far t mcblet af förra 

fettet, efterträbbeé af Sten Cebevfefbt, font tog afffeb 1772.
3e>t>an £I)Vi|ftaii 2lbel|îôlb, förut fattab 22)omtSe, 

gagman 1772—1788, otec ganböföfbtng t ©ötfeborg fï|ï* 
ttäum&g Sr, bog 1798;

91; 91. 2àol)emàn 1823.
91inoaranbc gagmaniteu är Pel>r ^olmertj.
Utt 23ofuélän äro fyra Sbomfagor; ben etta innefattat)* 

be färaberua ntt Ülorrioifcnë fögbert, ben attbra be uti @un* 
ucnolfcn; Den tret je Integrier Üreufl od) Sgörn faint gu* 
tanbö $räfne od) Dlorbrc färaber, Od) beit fjerbe Sulaitbö 
S)orpc od) (Söbra/ fault ptftngê ÎÜeftra ()ärabcr; till bcitfam* 
nta t)öra Ocf ptjlugö D|7ra famt 2ljïtmë färaber af it) eft er* 
götljlanb.

33ol)ttölän äger fyra (fäber: Ubbentalla, Strôitijîab, 
•Jüvottgelf od) gttatfîtanb, af ftoilfa ben förftnämnbe ar bett 
ûnfentigafte, od) ben enbe> font äger tifigoit comntercteî fety» 
bclfe. 21 f be öfrtga är iîoitgelf t fS fait beu bâft ïottabc, 

fout bat brlfmcr ett betybîigt forbbrnf. îSbe anbra bSba (fri* 
ba uteb flg fjetfioa ont fin eïilïcitô, l)voartt£X orfafen ftggetf 
nttrtbre foé bem fjelfroâ, ait ntt for bem mtpgynitattbe coït* 
jnnCturcr, fiotlfa eitbafi ttttfSttigfcter torbe funna affjclpa. 
fStUfamtnamS beboê ©fäberita, pS 1,009 tomter, af 6,117 mat* 
nijtor. 3DMaê bouerabe jorb är ttppförb titt 16 femman, — 
ttppffattabe i wärbo titt ; ; ; ; ; 192,732 91:br 24 ff. —
Soaretingsmärbet af fus od) tomter/ 721,079 „ I5„5r:jï;

fjuto af i (täberna toa*
rattbe toerf od) inrättningar ; , 38,00i „ 18 „ —

©StebeS ffäbentaS fela ttppffattabe __________________ _
toärbe »..................©:a 2l:co 951,813 ¥l;br 9 ff.5r:jï;
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©tabernaê ffattebibrng war, enligt 1842 firé fcmåröbcs 

rättelfe:
33ewillmttg........................................ ... . 8,581 3i:br 11 ff- 2 r:|7.
©tänbiga räntor......... . 1,402 rr 17 rr 10 rr
5lrrenbemcbel. .......... 80 rr 32 rr — —

Ä'Pfhtab för Notering..................... . 531 rr 17 rr 8 rr
SDtto för ©täb:S ftprelfe omfr.s ) 6,743 rr 15 rr — —

(Slerccietö mtberfåll ....... . 3,096 rr 28 rr — —
<SfjutS . ................................. . . . . . 489 rr 20 rr — —
Söägfållittng 2) . ............................. . 20 rr — —- — —
©iperfe oncra ..................................... . 6,915 rr 22 rr 5 rr

©:a ©fattebibrag 23:co 27,860 5)î:br 20 ff. 1 r:ft.
SDhnberaê benita fumnia mcb flabcrnaê fclfmaugb, ftu= 

ner man, att fwarje bemaranbe. perfon cftocrfufmib betalar 
4 9î:br 26 fl, 7 r:fï. t frouoittlagor.

3 länet ligger en föping Cpfcftl, fwilfcit npligett blifs 
mit ifrån fc filage nppfôjb bertlll, oaftabt ben mtitfl xblnnb ft« 
na weberïtfar förtjente benna ntmârfclfe. ©terre oef mtnbre 
ftfflâgcn ftnnaê till ett antal af öfmer åttatio.

tpemmanenë uppffattning i mantal far ffett efter ben 
Sr 1690 för 33ofttSlä» faflfîallba beräfniiigSgruitb. gnltgt 
benna ffutle bet femman räfnaS for belt, font antingen l:o 
ägbe 10 tunnlanbö öppen lermpflejorb till råg oef) fornutfäbc, 
oef) föfförb af 30 parinav fårbwalléfö, eller2:bo 12 tuunlanbö 
åter af fanbforb eller fämre lera oef) 40 parntarS mabs 
äng, eller 3:o 16 tunnors ntfäbe t femjorb, röjorb ocfbrämts 
fanb, odf fämre äng till 50 parmaré fferb, eller 4:to ffogös 
femman, font, cl)uru mcb fttntg jorb, ägbe ntmärfanbe ferr* 
ligfeter. ©tobo femmanets åfer oef äng i biöproportion till 
fwaranbra, jemfabeö betta efter beräfningeit af en tunna forns 
wtfäbeö motfwarfgfet till 4 parmar l)ö. ®crcfl tefe färffilba 
förmåner gåfmoS, borbe Itfwcil intet femman nppffattaS till 
felt mantal, font ej fitttbc winterföba 10 à 12 for oef orar, 
lifa mpefen nngboffnp, oef 4 faflar.
1) Uti tj«n intomna berättclfen för SRarflranb firmeö fofînaben för fîabenâ 

fll)vetfe ej uppfött) — ben är fjäc förflagSwis upplagen till l000 5H:br, 
3) Setta onué är fötioanblaM i penningar enbajl för e<röm|iab.
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gör ffattläggningcn beffämbcö, i ben ffogföfa bcfeit af 
fanbct, märbet af 1 tnmtfanb geb fermpttcforb tifl 1 Safer 24 
Ôre; 1 b:o fattb* cßcr ffarpfera, 1 S. 12 Dre; 1 b:o fem- 
jorb o ef) bpftft, 1: 4 etter 1 Safer; en pann gcb l)årbn>att&= 
äng, 14 Öre; en b:o fämre etter mabäng, 11 Dre, o ef) en parm 
greft l)ö, 8 à 9 Dre. 3 anfeenbe titt motfroaranbe t)errligf)c* 
ter, mar bemta tarering ttögre för fîogêbpgbenë Ijemniaii, få 
att ett timnlanb gob jorb ffattfabcé ber tiU 2 Saler 9 Dre, 
ett b:o fämre titt 2 Safer etter 1 Safer 24 Dre, o ef) en parut 
f)ö titt 18 à 14 Dre m. m.

23o!)nêfanê fjemmantaf utgör 2,566!!, fönncblabe ifrån 
2,88711 mantal. Scraf aro ■): gjj a „ t a

Öbronofätert ........... .. • »............
gräffefäteri femte Sabttgårbar . . .
©äteri^nftlfStt ...........
Sfäs oef; ffföröfjcmman ..................
3nfocfne gväffef)emman .................
Utfocfne gräffefjcmmau ..................
gräffetjemmau........................
Ä'ronof)emman
^rono=ffînftf)àtt ..................... .. * *
Site 2(ngmcntö!)cmman .......
^?rono«@fattcl)emman ........
$rono*©fattc*9îuPf)àff .......
Sito 2lngmcntêf)cmman .......
SDfifitioeÆcfiâttcn ............ ..
ßiotfe fßoftätten ............... ..
©ccleftafltque^oflättcn .......
©pmnafiiljemman, gräffe ......

Sito ©fatte............ ..
|>oöpitafö* o. 93arnl)uöf)em:u, ^rono 
5?rtgömanöt)uöf)cmman, ©fatte . . . 
£otöf)cmman, ©fatte . ....... j

©um ma !

görmtblatt. OfiärmiMaM.

2 2

31 35|
2 2
2 2!

62 75|

134 1515
57 62| ;

t̂
jca

«Vl
C

O
r
—

! 20,V
61-! 78;!

H h% 12||5

574A 63051

854f 945A

410^3 48252!
12% 141 f
27| 305
51| 52|

128f 139 A
4! 5f
1 1
6 8
Q*o4 35

2,566ü 2,88715

1) Seit fövfta attmätma Sovbet'ot üfroee tönet uppfatteê äv 1574, [e--
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gill beget fjcmmnn höra;
Storp, Utjorbar erf) ÿîphpggcn . . . ................... Sf. 5,048.
SJaçfjïitgor...................................................  „ 1,436.
lägenheter, affötibrabc xfrSu hemma»............. ... „ 330.
©fattlagba Riffen.............................»..................... „ 29.
Stnllmjölqmarnar ................„ \ 10;
IStillfågqvoarnar .................. „ 47,
£)Hèbcl)ofë*»i)ô!qwarnar ........................................  „ 1,668.
^»ucfcehofösffißqtDarxtar ........ ,............... „ 25:
©tampar..................................................   „ 12,
©tfingjertrê* od) 3ernmamifacturn>erf ..................  „ 3.
£egeïhr»f .................................................................. „ 35.
93appcr<56r»f.............................................   „ j,
©färgärbemerf .............................................  „ 13,

"êta 8,757,
UppfTattm'ngövoärbet af fceßo hnnmait, lägenheter, wert 

ocl) inrättningar, fiiger for närmar, tilt 10,835,179 §î:br S3;co.
Såterievna t -23ol)»ëfâit njuta [amma frtl)cfcr, font be 

t bet öfriga ©rocrigc, »nbantaganbeö att bem åligger utgöra 
îHufîtjenfîffDlbighct, halfen bem oef tillfom i S>a»ffa tiben, 
Scrcmot äro be hcfrtabe ifrån fprfo*, fprfegårbé* orf) brobpgg* 
»ab famt »oägröbjntng, od) åtnjuta fprfottonben in natura, 
ber jus patronatns ar förenab mcb fätcégårben; men prcflrät* 
tigheter måfie be utgöra i lifhrtmeb öfriga hemma», enligt 1722 
årö förening, få framt färfftlb öftoercnéfommelfe ej är träffat».

TOecfubagsfnhct, motftoargnbe jUå? och Sîôrëfrihete» 
t ©amla ©menge, tillfommer alla fätertet tillhöriga Sufocfne 
grälfehemman, b. t», f, be hemman, font fätertet äger inom 
ben forfeit, i halfen bet fjelft är beläget, Socf utfiräcfcö

ban fem år förut ^reiîevjïapets hemman bilfmtl upp'örba uti en få 
laHab patfebef. (än b»UE »Utom 1675, od) ben ferfta iSSmcnfîa 
Sorbeboten upprâttabeé 1659. Qifter år 1536 fnbelab.ë jorben uti; 
l:mp Ä o n u n ö e n ë, 2ibo tfbelnë, 3.tfo ©belé> oft 4Uo SSom 
bené iPfb (neml. fåbana bônbetë, |om infjpttot från främmanbe 
rifetl). 1574 fövånbrabeé tjemmanenë natur »il: Srcilfe.-, )(t-einë 
©fattefrälfe», ÄvonPff'atte=, Jthapn, Ärono*, Ä)iffopö,, 
f)refie= o* SajieUebemman. I773 inrefliftrtrabes be uti trenn# 
bufmubïcetumner: gtätfe, Ären o eft ©faite.
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iifc bouta fvifjct till atibra f, eminent än bem, fom fore Sr 
1687 tiiitcbafiottê af fäterUäqesrcn. Sen är forfäfrab genom 
^0ngf. Stcfolutionenia af b. 26 October 1682, 28 januari , 
1687, 7 februari f, S. orf) 4 SMarô 1690. SBecfubagéfycm* 
manen bêla fSlcbcê i bet närmafte Ufa frxfjctct tneb fâterier* 
«a, unbaittagaitbcê bett bpgguabê* oef) wägröbjntitgöffpfbtgbet, 
oct, erlägganbet af frono* oef» fprfotionben, IjmartfrSn bepa âvo 
befrtabe, famt beftaga uti fronoffjntë m. m.

iLatngSvt>el;einman njuta fa ttUu>tba eu tueva utfïvûut 
fnl)ct än be mjßiiämttba, fom be meränbef« äro af tjäfbmun# 
net brut befrtabe ifrSn mägröbjtititgö* oef) b r o b t) g g n a b ö fî;p 1 b t g= 
het- föröfrigt äro be bent Ufa. S£ifl labugSrb äga fätcrfcäga? 
re rätt ntt afljçfa fina Snfocfue Wratfcf)emmau, âfwenfom att 
flatta fätcrtfriljcten på amtat $rätfct)emntaii, af Ufa nrantaï.

(Dfilmåno tfvàlfe falfaé be f)cmman, font ofräffe mätt 
oef) böttber iniiefjaft îtttbcr ben Sctnffg ttben, oef) fom före 
Sr 1723, bS abUga prtoifegierna utfârbabeê, martt tneb fag« 
fart oef) fafta t beraô ägo. Se beta Ufa förmåner oef) citera 
meb atibra Utfocfne grätfebeuunan (tneb Ijmtlfa be äro af 
fa,„ma natur), unbantaganbeé att bon är Stagb brpgare 
rotertngöffplbtgbct, ffifom tvarattbe enbajî t»fi [Sbatta t)cm? 
man ont ett bStönianßbatl.

Unnap oef) OTenfaU?enimat, äro fabana garbar, fom 
forbom, me fit af enfftfbe perfoner, Mifunt bonerabe prefïerffa, 
pet, oef, Ijiottfa ifrån är 1723 anfeS fåfont Ärono, dMirumän* 
qa af ben, urfprtutgUgen martt af Obetéitatur. ©om befja 
bemmatt ofta moro betagna uti attbra bäraber än bet bol, tttt 
biotffet be moro attffagna, tttarrenberabcö be ffcfta af btöpo* 
nentet,, emot miff artig Sanbffplb, Ijmitfen ännu utgår. SS 
preftevffapet fjefft brufar bem, njuter bet nära fatunta frttfe* 
ter & bem, font vmb be egentliga prejîbofen. Om fcibelj&Haru 
bet mb befm Ijcmntau är pveflcrffapet genom många, famäl 
älbre font nparc beflut oef) «ongabref *) förfäfrabt. ©ettorn

1) ÄBtto.ortinantian 1537. Drbinantian i Sîlbe 1542. Äongabrefmct
3 b 25 SJlaré 1684. Ä. Stefot. på ÿrejlerfî. befind* b. 10 H»««

17 lï »..««17. »*«.*•■« M. 177». »ä l"-
ftujï, bcftoâr 1747. Äongl. buf»et af b. 31 J««- 1,74'
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tfongï. brcfmct «f ton 29 SOÎarô 1810 är prejïcrfïnpct pffer* 
ligare forbclfSUcit fri btépojTn'ouërâtt tffwcr be Ijemniait, till 
l) t» t If a be funna ftprfa ftg Ijaftoa ägt fnbaii n>tb frcbëfïutcu, 
bvoabait bcfa t’cfe fa ffattcfopaë, Slicit på fbitana femman, 
ber blott en bel af räntan tillfaller pre|îcrffapct, fan flatter 
ïôp bcttuljaö, ïtfroâl nnbcv forbefSH af itâiitnba rântaê ofoiv 
ininffabe utgScnbc. ©n forflariiig öftrer betfa bref, af ben 
22 2lprtl 1819, beftâtitntcr, att intet loerfltgt Jlnucrv eilet* 
SMenfalbcmman, till tpinlfct äbo «munit Oejïttningërâtt gc* 
nom fs;rfo[)crbcê jlâbja fore 1810, får till ffatte inlbfaë, <$iu 
f-,(äten äro fåbana Slnncrv eller fflîcnfalljcininan, font bliftoit 
an (Tagna till paflcrö ©nfa, att brnfa i fût liföttb, ttteb frinftù 
tanbe af fronotionbe oclt lanbffplb. £>s ©t!fa ej finneë, bté* 
polternd be af paffor ').

SfJîeb bfriga ïjcmman fo'rf)ållcr fig på fantma fätt, font 
ineb lifnanbe ntt ©atitïa ©menge.

Smtctê utgScnbc Statöbibrag, obcrâfnnbt flabcniaë, font 
förut är upptaget, utgjorbe t mcbeltal Srett 1837—42:
Sletoillutitg .......
©tänbiga räntor. . , , 
Sfrrenbemcbef. . . . . . 
Ä'ojlttab for Notering . 
6lereci|7ateitö uubcrljåll 
Sattigförförjning . . . . 
©fjlttö .........
fHJägljSKutttg ......
3)tt>crfe on era . . . . .

. . 23:co Sî#r 72,001: 38,
.................... 49,695: 3,
.................... 587: 21,
.................... 86,009. —
........ 29,974: 38,
.................... 22,771: 45,
....................... 3,426. —
.................... 34,000. —
•............^ 25,141: 28,

©:a 23:co 9ï:br 323,607; 3l7

2.
5.
5.

3.
11.

5.
Y

1) Set finite be, fom tro bet mara i fin orbnfng, att fnfomflen «f 
©nfefätena, bå be ej af @nfa bféppneraS, tillféUe fäbona pafioeS= 
infor, fom ej fiafma aft fröjba fig ät ett bçtiEr grattât, oefe nieb 
rntmt mera flPät, eoinmfnflîetfU oefj ttbjunclé (Siifor, pivftfj lv,aiu 
ligtrois âro fîabba t çttevfia nëb, — be febnarr, etneban te albttg 
worit pâ grön gmfft, o$ te förra, itpij alt beroß egenbom mermt = 
betê tofb mannenë böb firpfer nieb för ljut.brffî. Set ctv rocit faillit 
att, genom prefhrfïapetê vunba faimnonjïott, be albra faltigafié 
uf bem erpâUa en artig penfion af 2, HH o$ nub af ^(a 5 gj.bt 
éHiäåj men bet är tete aätib benna [timma féSiftär (tu en familjs



(guida, bctabe pä befotfmngcn, géra pä Inuarjc perfctt 2 5î:br 
37 ft, 5 r:fl.

Êanbetë ffattcr uttber SBanffa tibcn beflobo (jttfroitbfaf* 
Itgafi uti £ebing, etter frigëutnifîning, fom utgtcf cltfa t 
frigé* cd) frcbétibcr, oct) Äanbftfptb, etter cit årlig vanta af 
to t fa perfcbtar, fom utgiugo in natura, od) cnbaft ttuber miß* 
wftrt&r ftngo töfaé meb penningar, efter en af fötffopcu od) 
©tiftsSamtmannen uppgjorb niarfegângëtara (Sapitultart), farnt 
ili-gan (gifétibétagan, ©rebjeårétagan od) Sanbbobötcrn); fom 
utgjorbe en miß tide ft procent pä Êanbffptbcn. {Benita 8anb* 
ffglb igenfinna rot ännu utgäenbe fåfont Sorbcboféränta, meu 
efter ett fir 1659 äfatt penutngmärbe, (jmitfet, oaftabt input* 
maloattoucrna, ännu qioarftår oföränbrabt. Såtunba Iöfeé 
nu en tunna matt meb 1 §)ï:br, en tunna tjnfre meb 24 ff., 
en tunna ffattemjöt meb 1 9t:br8 ff., ett tunna fornmjöt meb 
1 5R:br, ett M%. fm or meb 36 ff., en tunna falt ftff meb 2 
St:br o. f. ro.; en förmått, fom ben 23ot)uélänffa bonbett atbrig 
nog fan uppffatta; när man nit bertttt betänfer l)aué obetpb* 
liga afgifter till prefterffapet — omfriitg 24 fappar font od) 
16 U. fmör på t)eft bcmntait •— famt t)aué rättighet att töfa 
fin fprfotionbe meb 3 ©ater Sitfioermpnt etter 24 ff. tunuatt, 
ftnuer man att Ijatt lucrfcltgcu äger afutibémävba pribtfegter, 
i jemföretfe meb ©mertgeé öfriga attmoge, ori) tjar tuinfi af 
otta flat Ad beftaga ftg Öftrer trpcfaitbe ffottebörbor, fjmttfct 
tjau tjetter icfe fan bcffpttaé för att göra.

Äroncttoubcu t 23ot)uétän, ffiftab t tifa totter titt fro* 
nan, fyrfatt oct) preßen, to ar forbom, enligt fjäfbttnuutct bntf, 
ffiftab i fyra, of btoitfa ben ene affortabeé till bonbett fjctf; 
tunt bemta affortning förftoatttt gcuottt Sagmatt Scué (St)ri*

föba, fläber edj ituerum unber 365 fcttgn, fârbeteê [om Eonfien att 
fota foppa pä en fptf numera beflagtigen tjar gått fövlorab, tjma> 
tan ofmannämnba fihftag fanjïe iete more [a oafroef. JCtminfione 
tncter jog bet fjetf, aUtfebon jag engäng fag en utlcfmab 2tbjunctê= 
©nfa ti.ga en bit Eornbvob af en bonbe, eel) bet utt ett pajtorat, 
ber paflcr meb 3000 9t:brë infomfter mar biëponent af ©ntefätet. 
Utan alt pjftorerne fjclfma mebgtfma bet, fan ett fäbant förftag 
Itfmåt atbrig trerBfîâ'Uag} men mäettes fråga berom, uteblefme nas 
tunigtmis iete b e 11 a mebgifmanbt (?).
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jlcuöfcnö bom ben 26 Sept. 1608. 9?u utgår ben egentliga 
fronotioiibcn efter bet flcinbfga, ganffa ringa belopp — emtr. 
I tunnor per Ijcmmnn —, font fir 1694 âfattcë bmarjc beiuman 
of en färffilb bcrtill Inrattab Êommtëfton; af 9îpt)cmmau be« 
réifitaé ben till ätta foppar of bmatje tunnlanb åfer. bhillgt 
•ftongl. 3Jîaj:tê ÿjcfolutlon of b. 29 ÿîo». 1756, far allmogen 
lofa flu fronotloube tncb penningar efter mavfcgåugöpriö pä 
blanb« ed) flöfab, bå ncmltgen fronon ej fjelf är berof 1 be« 
l)of. Om p re ft? od) fprfottonbcu förefommer längre from.

Sonet or inbi It babe till Änef te-- ocb 22>åtomnnöl>ålI, 
^5ol>uslone Tfegemente. Sîcbon 1 ®anffa ttben ftob 

bär en jKinblg trupp, nnber namn af: "SDet 23al)ttftffc ?{egt« 
meut", od) mar en af beß d)efer Ornfct 3ol)an girefö på 21« 
bp 1653. 1660 inqmarterabcé l)är Ôfmerflc 3Î. ». 2l[d)ebcrgö 
Spjta Regemente, bmtlfct mon trobbe ffnlle för aüttb fa (Tu 
ftotion l)är, men fort berpå uppïojïeê. 9?nmoranbe Regenten« 
tet leber fftt urfprung belö Ifrån en fqpobroit Spffa £)rago« 
ner, 400 mau (Torf, tpmlfa nttber (Sorl XI:é fanor fämpa? 
be emot ©onfforuc, od) för ftn omcnflltga framfart blcfmo, 
efter en fin dnf, fatlobc $crfcuö EDjeflar, — belö ifrån bet 
fåfollobe ^ufcbrottningcnö Sifrcgementc till l)äft, bmlifct man 
ecffå fauner nnber namnet älfdjebergé Regemente. 51är InbeO 
uingömerfet pSglcf, förlabcö be Spffa, eller, fSfom be oef be« 
nämnbeé, be (Biöna iDrogonevna uti S3ol)UéIän norr om 
OmiiTvum, od) af ©nfebrottningené Sifrcgcmcntcö 8 ©empag« 
nier inroterobeô be 4 ntl föbra 33ol)ttö(än od) 1 Saue l)örab, 
famt rcjïcn 1 norra £>aHanb erf) några ttUgräufanbe foçfnar *). 
©nligt övongl. brefmen af beit 5 Sing, ocb 21 Sept. 1720 
bief bon £>allänbjTa afbelnlngen lagb till 2Jåtömanél)åll, orf) 
be fpra 1 53ol)uöläu förlogba compagnlerna, fammanftagna 
meb ben norra fqöabroncn till ett regemente nnber en öfmer« 
(Tel, lifrnäl få alt ©aoallcriet blcf på @a»alIcrifot orf; SDrago«

1) SKan ärnabc förft inbela be Ux compagnlerna pä .paBanb, emeban 
man tj ontäg föbra SBopuelânê bernman (iaita noj alt emottaga fpra 
compaqnicrj men bä, mib onfiäUb unberttning, bet febnare iefe bc= 
träftabe ffg, förlabc« enbaft fera compagnier 1 £allanb, (Äongl. 
SHefoiution a| btn 'iS Sanuarl 1684.)



itcvna pä &)ragonjïat. därigenom uppFom cn oliffjct t Slug* 
mentéräntorna för be olifa fqpabroitcruaö rufHjållare, l)wil* 
fen jemfabeö fä, att rufll)äl!aruc nu b J :fla fqoabroncn fTulte 
afftä, t)wab fom ofmerfteg 50 Safer ©:mtö ränta, titt 2:bva 
fqoabroiicué, Ijwilfa Ijabe minbre än 42 Safer ©:mt; men 
fom betta anfågö för litet för be febncire, crljöllo be af fro* 
nan Ijjclp titt numbering od) bewaring fam t cx'ccrciö*ammuni* 
tion m. m. XJ ©enom ötongi. brefioct af ben 1 Suit H27 
förflarabcö bäba fqpabronerna för ett Sragcitrcgemcutc, un* 
ber namn af SJolpiéfäué ©röna dragoner, oet» för betfaui* 
ma upprättabeé en ut) ftat. ©öbra fqoabroucuê ru(fl)Sllarc 
ftngo Utan affortning bibeljalla ftn ?lngmcntöränta, emot mitt* 
for, att enfamme fioara för aCla bcfioär, be förut l)aft. Sen 
norraS måfte oef nöja ffg mcb fin gamla ränta; men font 
bruna fnappt ntgjorbe 40 Saler ©:mt pä Ijwar l)äft, utfäffe 
fronau fig att förfe uianffapet mob bewaring, tifmuubering 
oef) ainimiuition m, m,

1776 förwaublabcö norra elfer 2:bra fqpabroucn tid 
infanteri, nteb rättigl;ct för ruft i) a Harne att bibciiajfa 2lug* 
mcutörautorna, brnarom pttertigarc contract upprättabeö 1783, 
oef) famma år ben 20 Sept, af öfouuugeu flabfäffabeö,

$>a nnber 1788 fipé frigéljänbelfer, Norrmännen bort== 
togo alla Sobra ©qpabroncuö bäftar, prfabc rufil)ätlarnc att 
få bent erfatte af tronan; men bå benna tefe för tillfället för* 
uiåbbe bet, afflöt ben meb ruftljSllarnc ett contract, enligt 
bwilfet befje förbunbo fig, att, fSfom tillförene, bewära oef) be* 
fläba fina folbater, bocf fom Snfautcrifier, od) att erlägga 
eu årlig l'iäftoacanceafgift af 5 tunnor fäb, l)älfteu råg od) 
Ijiilftcn font, per rote. Sillfölje Ijäraf affatt fålebeé äfwcit 
Sobra Sqöabroneu, l)wtlfct ffebbe 1791. Géontraetct, fom war 
afflutabr på 50 år, tiHänbagicf meb 1840 äré fint; tuen pä 
famma årö riftfbag iugingo rii|ll)ållaruc mcb anföfan till Öbo* 
nuiigcu, ait, mot afftåenbe af Nugmentéräntorna, fä fin ba* 
taljon, i lifl)et meb ben Norra, förwattblab till ^nfanteri. 
grägan uitbcrflällbeé Niffeuö ©tauber, fom Ijänfföto beufaut?

1) Äoiiijl. bfvfinct af b. 21 SRarS 1724.



ni a titt Sferjlarft ©tatöutffott, Ipiulfet ttUfîtjrftc ruj1f)åttarncö 
aufëfau, ed) ben l4 9iee. 1842 refelwcrabe üîongl. S0îaj:t, ait 
febra bataljonen ffutte, utan att föränbra fût 9îuftl)âUêua* 
tur, for en tib af 10 fir etter titt fir 1853, fortfara att för* 
blifma infanteri,famt beg ruftljfittarc, miter bemta tib, ma* 
ra befriabe ifrfiu erlägganbet af ^mjktacaitccafgifteit, famt fit* 
njuta (ifa (inbring uti ritjlujugöffplbtgl)ctcrtta, fem f. b. ruff* 
l)fittarne mib Sierra bataljenen, Grfter be tio fireuö förlopp 
ffatt beffammaö, Iptrunnba 23afa(joiicit ffatt återuppfOta fafem 
(Çanattert etter fortfara fem Snfaittcrt. Sitt bet förra iutraf* 
far, är fmarfeit att fermeba etter öuffa.

Sîegemeutet far ifrfiu fttt början marit fubclt uti 2:ne 
bataljetter, Ipoarbera af 4 compagnicr. fomarje af§ltf6afal* 
jo nett 3 cempaguicr befffir af 100 nummer, oef) Ipnarjc af be 
efriga af 128, etter tittfammanö 904 man. Snbclutngar me* 
ro förr aitflagua titt befäl od> trumfïagarc, men bfi bet gam* 
la inbclntngéwerfet titt (1er bel feräubrabeé getiem ôî’eitgî. 
brefmet af ben 2 gebr. 1833, blcf, t lifljet mcb ()mab fem 
för bett efriga arméeu (fabgabeö, m; lömttgéjfat upprättab, 
(ifa fer bmarje grab tuom arméen; alla bojtälleit, mcb un* 
bautag af ffi, font attflogoö åt några af befälet, bortarrcit* 
berabeö på 30 fir, oef; iufomfterna beraf fammanflogoö till 
en gemenfam fettb, fermaltab af ett Söniiigé*®ircction, af 
(prüfen alla regementeté löntagare erljfitta fina löner. 34tt 
bemta fettb tttgfir äfmeu tttfomffctt af 94 inbragna nummer, 
attjlagita till btoerfe ättbamSl, ed) fer Ipmtlfa öacaucc*afgtft 
crläggeé mcb 50 Si;br 23:co per nummer, Ijmabatt oef rege* 
tu ett te tö effeetioa (îprfa for närmarattbe tefe utgör mera än 
810 man, beraf 338 pfi l:fta ed) 422 på 2:bra bataljon.

Sîcgcmeutcté upa afïotttngôjîat anjlfir till Sfefett 3,600 
9t:br $S:co; Dfmerffelieutcnanten od) l:ftc (Dîajorctt 1,800; 
2:bre SWajorcn 1,200; 3:bjc Majoren 1,000; Sfegemcntö* 
Omartcrmaftareu 700; i:(fe Slbjutaufeit 400; 2:bre Slbjutatt* 
ten 300; Sîegemeittë*l)la(îorit 300; Sleg:té*2(ubttönt 500; 
3îeg:tb*8âfareu 700; 33at:é*8äfarcu 250; Sfeg:tö*@frtfmarett 
750; SKonfierffrtfmaren 200; 23at:ö*2lbjutanten 200; Sicgttö* 
iSrutttflagareu 250; @empagttjc*61)efeit 800; 2;brc ©apitatuen



500; l:fïc Lieutenanten 350; 2:bre Lieutenanten 300; Hubers 
Lieutenanten 200; Saujunfarcit 240; ©ernennten 160, ocf> 
Sourtren 130, faint (Sorporalerne fjroarbcra 5 tunnor fern, 
litt 'benna lönciufomjt dr for ben af befafet, font in net) at 
boftäüe, dfrocit inbegripen affaftntngen o.f betta, cd) (prüfen 
för betta dubamål blifroit af bertiil tiUfatte committerabe ttpps 
ffattab. Sefja beftallen, Ijroilfaé årliga affafining tillfants 
tnautageu blifroit uppiïattab till 7,400 Sîtbr, aro iuatleô 36 
ocf) tillbefta 9îegcmeuts$s(5t)cfeH, ÔfroerlMtcu tenait ten, 2:bre 
od) 3:bjc SStajoren, 6ompagnies(Sl)efente, 3îcgcmentôs©frifmas 
ren, Sautunfarne ocf) 15 llnbcrofficerare.

(SompagmcrnatS iubelningêorter aro följanbe: £if=£om= 
pagniet ntt Sulaubb Sîorbre ocf) ©obre fydraber; Hane 
Compagnie uti Laue l)ärab; Svàt'ne Compagnie ntt 
lanbo Srafue, Sorpe od) en bel af üîorbre tjoraber; Sôbra 
Compagniet uti gulanbö ©obre od) Dîorbre l>ävabcr; 0tån* 
gênas Compagnie uti ©tSngenäÖ od) Sunge; 25 uü a rens 
Compagnie ntt ■‘üullaren od) ©orbpgbcn; Canums Corns 
pagine uti ©aiuiin od) Draille, od) ©otenàs Compagnie 
uti ftjluämuba l)drab od) i ©ofendö.

Sîegementetê mötcéplatö dr beben (Bacfamo i Snfanbö 
Sräfne t)drab. Sill år 1769 roar ©teucfjeb, i Sunge l)drab, 
ercerciöptaté för norra fqrabronett.

3 ttffjet meb bet öfriga ^infanteriet crtjöll regementet 
år 1822 troenne blå od) gula fanor, iflddet för be, 10 Sr förs 
ut anffnffabc, tre grebcltna od) en lirait liffaua. Uti <53ötf)e= 
borgö förråb förroaraé rcgcmcutcfö gamla ftanbarcr, af Ijrotls 
ïa lifitanbarct dr af fgnitt flbeit, rift gulbbiobcrabf od) förs 
febt meb @arl XI:é uamndpjfer, od) be anbra af grönt fts 
beit, Itfalcbeö prpbba meb rift gulbbroberi, men meb Sart 
XII:é namn.

SWeb obcftrtbitg tapperf)et f)ar bett 23ol)itéläuffe frigas 
ren bcltagit uti flera af be flagtutugar, font förfjerrligat bet 
©roeuffa maunamobet. ®rcttuingcn<5 lifrcgementc följbe (Jarl 
(Sfttftafé fegerrtfa fanor uti l]3ofeu od) öftrer 33ält. Unbcr 
(Sarl X|;ö ®anffa frig utmdrftc bet jlg flera gånger. SWcb 
fin 0froer|ïelieuteuaut Ugla i fpetfen, jagabc bet be roib ©alts
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fällan, unber Ofioerflc Ärag, lanbfîiganbe Saitffarne fyafé b'f« 
rçcr ljufimib i juta pramar igen (1(375). ©ebau beltog bct 
i finget unb fbalmffab ocf) t be blobtga brabbtttugante nnb 
Êuitb bd) ëanbëfroita. litt fifïnnntuba tear bct ffälbt på bog* 
va flpgeltt, od) mille fin Commcnbcrattbe (Stfef, ». 5)jofl, font 
uttbev lefcit fått åtta blcfjurcr. Unber famma frig bdtog 
bet, utom t anbret utinbre affärer, äfrocit uti unbfättningen 
af 33ol)itS fäfhtiitg 1670, od) uti belägringen af ilbbevoalUt 
ffané 1679. (Srniigt berättclfe ffeitt bct ocf utmeirft fïg uti 
ben olpcfltga flagtntngcn toiö (ßultaiba, od) fsfrflått att reibba 
ftn liffana unban forfîô'relfen '). SfJtcb tuera tuifbet fainter 
man, att bct l)jelpte SJiåné ©tenbocf att piffa SanffarHe totb 
£>clftitgborg b. 28 gebr. 1710, öcf) afgjorbe pd fttt fatt fe« 
gern, genom att urftnnigf bttgga tu på ftenben i fautnta 6« 
goubltcf, Srocnftarneé ijogra flpgel börjabe att roffa. 3 bet 
ärofulla finget rotb ©abebufef) (b. 9 See. 1712) tvar bet ocf 
i clbctt, od) btbrog mcb ftn tnpperljet till bcittta ©roerigeö 
fffta feger till fanbé. ©ebatt bcltog bct, tilltfa ntcb norra 
fqpabrottett, uti åtfftlitga affärer unber (Sarlê Dforrffa fält* 
tåg, äftoettfom uti frtgeit mot nämubn (ottb 1808 od) 1814 
grått be$a år (;aft»a S3ol)ité!äuuiugarue förroarat åt ftg tltått* 
ga toacfrn mimten, färbeleé af affärerna t ©trbnt|îabë faiitit 
od) rotb 33är6t) 1808.

Stf (£1) ef rate för regementet fäitner matt, att be Stpffä 
Sragonertta t <£arl XI:é frig coulntenberabeé af en £etfeit, 
febatt af ett Dfrocrfte Samuel VDallenftjerna (?), od) af 
©rcdlenccn «Eure (Bdbriel -35fetire, font bief beraö ®l)cfl7iö. 
Srottiiiugcué lifrcgemeutc (leb 1660 unber befäl af gurfteit 
3ot)an (Be.org af 2tn[>alt.-Seßatt. 1664 comntenberabeé bet 
af en 33arou £oru, od) 1669 af en Sperling 1 2). 2lr 1674, 
bå, pn fitt fått, regementet på nptt uppfatteé, ofroerlentita* 
bcö bet åt bett uamufttuntge gältmarffalfen, ©refroe Tlutger

1) B<t fan lifmät bragaS { troffroet, t)urmt>ft>a regementet roerfllgert 
roar meb uti Sart X1I:S Dhjépfa falttäg.

2) SBrmoMigen SÖran ©petting, iom feban blef (Utefrot, pttmarpfall! 
o* ©eneratgupecnBr Bfroer Sngermantanb ocb Ätrtjotm. ®öb l 
9tar»a 1691.
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won 2ffrf>eberg, effet fmntfcn bet oef uppfaflabcd, ccf> 
btütlfcn tilt fïn bob fortfor att trara bejj <Sf)cf. 36tanö 
©ccoubcbcfente trat bcn efivannätmtbc »on Spoft, flantfa# 
ber for ben abftga ätten af famma nantit. (Sfter 2lfcficberg 
jtef Ijauö fon, ©eneradtentenant Ct>rtfli<tn £.ttb»ig 2tfct»e= 
berg, regementet. $à febalt 1720 faffwa truppen förftuiitb* 
lafccö till bätémän, font ben attbra Rafften mtber ofroannämtt» 
be Sjcffcê befäl. 1728 eftertrabbeê benne af ©enerafmajoreit, 
Çrtbcrrc 2fpel 21oos *), oef) efter bottom fomnto: 1740 ©c; 
ttetalmajorcit 2fttbers (Lttngelfelbt; 1746 ©cnerafficutenant, 
Srtberrc (Seorg ?letnf>oR> ». 'Két>ter; ©eneralctt, gril)crrc 
SL. fteerf?jetm; 1763 éfmerfïcn, feban ©cneraffmitcnantcrt 
nt. nt. (Georg (Bttffaf Wränget af 21 tuna!; 1770 ^©eHerab 
majoren, Sffljerre 2fpel W'epenttorff ». 3?pFwU; Cf meriten 
3an Werner Ctanefelbt; 1789 ©cncraflicutenantcn, ©refs 
t»C Ü5, tDacf)tmetfîer ; Cftrerflarne Srefcr. 2{»olpf; ». tlttm-- 
tttero, Tlbofpl? Srebr. pålman, SL. 23etfrage, «. orf) 
©enerafmajomt pt> ». mecffenbnrg, Join tog afffeb 1838 
oef) eftertracbeé af mnraranbe <§()cfen, Oftocrfleit oef) Sïibba» 
feu Ö5. ffi. ». iJetOentan â).

tltt ©offuêîân, oef) bermeb förenabe ©ötbeborgö fait, 
Öro titrotcrabc 2:ne (Sompagnter 23åtsmån, unber namn af 
lifta oef) 2:bra 23of)itê ©ompagnict, timitraS cfeetioa fîprfa, 
Utgbranbe 510 man, fan t frtgëttbcr ofaO mcb 90 »acaute
1) 2)et war benne 2tïe( îïtooê, font meb ett ’âbant lejonmob fàrapabe 

roib Äonung SatlXTÏ:« ffba u.tf calabaliêen i Bcnber. -pan tear bâ 
tnbaji lifbrabant. .pan tdbbabe fin jtonung/ f bet î)an nebjîôt 2:ne 
Sanitfcfjarer, font veban fini tag f benneë roef, 0$ bet rear f)an, 
fom, nSc fjüfet ftob i (jufan tåga, oef; be fœebba t>;elfarne fôr fetfta 
gängen i fin lefnob börjabe tata ont ntt gîftoa fig. fönflog Jtommgm 
oft br»ta ftg fgenôm tin (Saneliet, ett fôifXaa# foin trät ontegê, 
men ej tçtfabeê f merEtfdllanbet. UtmdvEt ttfa trçcfet foc fîna tnan= 
Ifga befltsg, fûm för fin ofôrfïrâcttpet, tarer pan fjoft många ïâtleïë- 
afwentor, odfc ett af bepa ffdU fjafioa gifffllt anlebning tiO SegnétS 
berrtiga bift, "Wel".

2) SDftiga 9îegcmentê=£)jftCerare âro : Ôfirerlîelicufenanten od; !:ftc Î0ia= 
joren ^p. tptfon Sleuterfmäcb, SR. Jt. ©. £3, j 2;bce SOiaforen <S. 
gr. n. Sbing, SU. M. ©. D.j 3:bje üRajoren ®. g. ». m«»> SI,

©. O.}, ssojocen S3. 3. JSerg, Si. Ä. ©. O.
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jkböbSfömän od) 238 erfra mi miner, ©uligt nub froltan Sr 
1685 npprättabt cd) år 1739 förupabt, famt genom Tongas 
brcfioct b. 31 October 1829 jemfabt contract, utgöra 2 ofri# 
maiiê fralfel)emman en iubcft rote, od) 3 annat fräffe od) frc* 
noffattc, eu btto. Gfrtra roteriug är (ebait 1810 Slagb fätes 
rtertta, be fore ben 6 Sfprtf flftnäiunba Sr benfrSn afföitbra* 
be Snfoduc fvälfebemman, totfia fBrefbärarefjemtttan od) bo* 
(lallen, allt efter bemmanenê gobl)et, liftoäl få, att ej mera 
än 2J mantal få utgbra en rote, billigt fbrlibct årö mars 
fegångötara betaltcö Sîoteôacanceit meb 33:co 9î:br 42: 28. 
£mab man emot beu 33ot)uêlân|Ta SJàtëmauêtriippen fan ans 
märfa, är, att ben bittiflë bltfiPit recruterab meb cnbaft fåbas 
ne, font ej bugat till någonting annat, Ipnavfore 53Stêmanucn 
fällan åtnjuter någon aftniug på (Tit beinort, ocf) tjanö familj 
näftait alltib ligger fattigförförjningen till laft.

©antmanräfnabe längben af be genom länet löpanbe 
Hanbo--, <5cu-«bo-- od) ©ocbncvoågar, utgör omfring 112 
mil, brnilfa, tubelabe på Ijcmmaneit, lemna St Ijruärje ett mäg* 
ftpcfe af öftoer 800 alnarö längb att unbert)ålla *), — ett 
ganffa brpgt onué ! ifpimerljet font lanbet äger brift på tjeit* 
ligt fpiluabégruö. ©euout ftfhiämnba olägeuljet od) genom bås 
lig efterfpit, beftmta jïg be flcfta bimägar uti ett ganffa ufelt 
fficf. ©måra bacfar möta öfroerallt, af fgotffa Itftoäl ganffa 
utSuga fuube nubtotfaö geuont ett förbättrab vnägregleriug, 
l)U)ilfcn ej ffnlle mebföra få fänubara foftnaber ont bett efter* 
fyaub merfftädbeö. iparabé* ocf) ©oduetoägarue fer man än* 
itu på många orter utmärfa be gamla rtbmägarneé lopp, 
Ipoiffa, bcu tib lanbet mar uppfplbt af ffogöfnår od) förr* 
marfer, gevua följbe l)öjberna od) bergen, (ftt annan olägeits 
l)ct möter l)är ocf cu refanbe, färbeleö om l>ait afmtfcr ifrån 
ftora lanbéwägeu, nentligen cu otalig ntängb grtnbar, broil* 
faé antal, genom be fortgåenbe ntätntngarne ocf) f)emmauös 
flpfntugarne, Srligett öfaé. Uti länet ftuuaö omfring 90 ©äft* 
gtftoaregårbar, men på ingeit af beat flår Ijållffjuté, till ftor 
fromma för orten, på fjroaré bcfolfittug en fåbait inrättning

1) Sfrän loâgfiàUnin.jëjïçlbfgfict à'ro (äterlerna frttagna.



(illtib fïuttc äga ctt pg|i menligt tiiflpfanbe. ©fjutfen attfeô 
fcfe f)âr fåfom ctt oitué, «tait twertont fåfom ctt mebel tilt 
fôrtjcnfl, l)wiïfet meb bcgarligpt cfterftfceê.

gattigforfôrjmiigen är ett bcfwàr, titt fût betpbeiipt 
få oltfa titt ffitba trafter af länet/ att bå bet f)å ena ftäilet 
bcräfnaö titt 3 tunnor torn på femmanet, anfeé bet åter pa 
anbra fitappt uppgå titt | tunnor. Sffiefï trpefanbe är bet uti 
be t)ärabcr, titt fputlfa ffärgårbar pra, emebatt ftffaretta, 
allttb fattige, ttöbgaö cfomoftajl anitfa communenta omutibcr« 
fïè'b. ®e bcpfwattbe t länet, mcb fywilfa wt t)är förftå alla 
bem, fom ej af egna ntcbel funna auffaffa ftg fût fttllfomltga 
itppcplle, fört)åtta fig till be förmögna od) bergabe, fåfom 1 
tilt 51, od) antalet af be fattiga, fom uttberpllaö uti Samt* 
prtigpténurättmugar eller på annat fatt föbaö af förfamlttts 
game, utgör 3,408, eller ontfrtng Ijwav 36:te perfott af folf« 
jlocfett. @nbaft uti ffäbertta ftmiaö fattigpö; på lanböbpg« 
bett pläga be utarmabe orfcölöfa titbelaö på wtfSa fattigrotar, 
tttont Ijwilfa be turwtö frtttgföraö på femmanen; eller oef, 
fymilfet i alla affceubeit är änbamålöculigare, bortoucttoncraé 
beraö unberljåll på eutrepeuab. ®e ntiubrc wanföra fattig« 
potten erl)ålla antingen unfit ttnberflöb eller få föfa fût uppe« 
pile genom ttggeri, f)war od) en tttont fin foefett. 5J3å näjlatt 
fntet flatte pr matt want betänft på, att gettotn bercbaitbe 
af pafjattbe arbctöförtjeiift öppna för bem tillfälle, att minbre 
betuitgattbe falla bet allmänna till (aft. Wöranftaltanbct om 
arbetêinrattningar tttont tjvwarfe foefett borbe Itfwäl ligga wc« 
berböranbe fyrforåb od) fattigeommittéer ttära ont l)jertat, od) 
fåbatte fuitbe på ett gaitffa cnfelt ocl) Itfwäl äiibamSléenltgt 
fatt tittroagabringaë. Dm t. er. Ijwarje pmmanéägare od) 
brufare fötbattb ftg, att, emot en beflämb, efter omflänbtgp« 
terna lämpab bagöpettutug, eller oef emot blotta föban, att« 
wänba ett wifit antal bagöwcrfeu af be bngltga fattighjonen 
till fåbana fpglor, fom bc fuitbe förrätta; Itfafå, att på faut« 
ma wtllfor fenttta ett wtfi qpantitet litt till fpåttab, od) ålabeö 
att ej lega anttatt till wallpott, få länge bertill tjenltga, pä 
rotarue Itgganbe barn futtnoö inom foeftten o. f. w. —; t)wi(fett 
befpartng ffttllc icfe berigenom uppfiå för fattigfaponta, od)
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l)V0ab ffuttc tcfc fattighjonen, färbelcé be twgre, minna ntt 
snoralifff affcenbe, feå be, t (fallet för att i lifnöjfebet od) lätt* 
ja tillbringa fitt Hf, gjevbeö till nyttiga mefelentmatf t fam* 
hättet !

$ör ^etfott’àvfeen äro, utom (Stabéläfante, t)ävfl<åfeeé 
attffättba twemte iprotitltciattäfate, en for norra od) ett fot; 
föbra länet. @it @rtra*5Pro»tuciallafare*beftattmng inrättabcö 
tcfe länge feban för Oroujf od) Sjörn; men af brtfl på föfatt* 
be bertitt, Ijar ben t år blifmtt ittbrageit, od) lönen anflagett 
titt en bplif bcffäfliting t Sforrlaub. 2lpotl)ef ftnnaé ntt bmar* 
je af laneté ftäbcr, famt befiutom ett på £>rou|ï. £äné*8afa* 
rettet är beläget i ttbbewalla, äfmenfom Äirfjttfet, titt bwilfct 
febnarc blifmtt lemnabt ett årligt bibrctg af 5 ff. per mantalé* 
ffrifmett perfoit. Unbantaganbcé t ftäbcrita, ftnnaé l)år tcfc 
anftäflba några eraminerabe $3arnntorffor, ntan t nöbcné ftnnb 
bfclpcr ben ena ben aitbra, få gobt wait fan. iöaccinatiouett 
hanbbafmeé web orbiting, od) äro ftocfarne lanbéförfamltitgar* 
ncé 33acctnatö'rcr. Söröfrigt bar allmogen, t följb af fitt rtn* 
ga upplpéuing, på be flefta orter ganffa litet förtrocnbe för 
läfare ocl) läfemcbel. fbmafe fjufboméfall angår, äro be fträn^ 
ga fatalilîcr, troenbe, att om bet ar beflutafetf ©ubé råbflag, 
att ben fjufe ffall bo, få bjelper ingen läfcbom; (fall ban åt 
ter blifma mtb Itf, är benfamma öfmerflöbtg — en tro, ont 
btotlfcné falfl'bet be fällan låta jtg öfmcvtpgaé.

Sblanb läneté olägenheter förtjenar ifpiuterljct ben het 
fvoärtiga Poftgången mcberböranbcé uppmärffambet. fBct 
gifmcé trafter, t. er. 33itttaren, fom bafwa 7 mil titt fma 
pofïcoutor, od) funna albrtg cri)åtta fina bref, förr an be 
bltfmit urgamla. 3ft)ituerbet är Oroufîê ocb S^jörné fögbert 
barutimtan libanbe. Sefja öar beboé af öfmer 23,000 men** 
ttiffor, ocl; på befamma ligga måttga ftfflägcu, bmilfaé imoå* 
ttarc tbfa en betpblig fjöfart od) l>anbcl, bioilfet gör en nåt 
gorlunba ffpnbfam od) orbentlig poftgång nebmänfetg; od) lif* 
mal bar ber albrtg fumiité någon fåbatt, utan ntåffe brcfmcit 
afbämtaé ifrån bet aflägéna Äongelf, bcrtgcitom ett långt 
bröjémål mcb beraé fortffaffaitbe naturligtmté mafic förorfa* 
faé. Sngeutittg fan berföre mara mera af bcl)ofmet påfallabt
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ätt, att en poftjïatton, t (tf()ct met) (grab font ttpltgen bfifmit 
mtbtagct pä gpfeftl, tnrâtfabcë på gtffebâiMtf, bit poftcit re« 
gcfmaéfïgt ett par gänger t meefatt fôrbeê öftrer Drottfl, U 
från itågöit af poftgfirbarne på Stilanb. (fit orbentftg poff« 
gflng borbe oef föranftattaö tttt be lifliga ftfHcigetta Sjeflbacfa 
oef) ©rafioctrne, famt tiff ÜMtflarcuë od) ©ôrbpgbenë fyaraber, 

6ht ©parbanfêtnrattmng ftnneê t lîbbetoaKa/ oef) ett 
bt;W ar pa trag ntt inrättnö t SOfarilranb.
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V.

©cdfstasrttlfta förpWantrai.
SfïStt aïbfta tiber Ipbbc 33oF)itéfän t fiffigt affceitbe 

îtnbcr sötffoparite t Opbto, n. w. ©jrifîiama. (Schein tanbet 
îom unber ©roenffa fronau, labcé jt. n>. ïSifonteê contract 
tid ßart|labb ©uperintenbentia, od) bet bfn'ga tid ©bttje* 
borgé. SOÎcn 28 år efter bet <Sötf)c6orgö ©uperintenbeutia 
Mifrott fo’rvoanbtab tid 23iffopêftift, cUer'flr 1693, fôreiiabcô 
afioen ÎSiforne bermeb, font inan tror, ttdfolfe af SSiffop 
gof). ©arl6ergë mfîptanbe pS t)bgre ort, od) Ijav tauet afltfe* 
ban fortfarit att tidi)é'ra ©btfyeborgd (lift.

23ttïopav i (Dpeto, unber fpüitfa länet ïpbt, fjafroa 
jnarit: 2lsgoutv; tC£)orotp[;>v; Ttstat’r; ©ieralbr; XÀaltr; 
Peter; Witlpiatmr; ILtjorfleiti; fgi; iTicotaus 2lvncfott 
«f ©tovbeim, ftn tibô fïorjïa orofîiftare od) pofiticuë, bob 
1224; (Dttar djorFilb, bob 1249; ^at'on, fiait roar bef)jetp« 
lig ntt enteoera Storrffa Corning SWagnub ^afonêfoub 6rub, 
®anffa tpriufeffan Sugcborg, 1261; Stnbcro; «innnbr; %» 
tmtnbr, 1295; <5elgt, fnflmâftig roib frebêuuberf)nnbtiugav* 
ne i ^opeubamn, 1309; ©«lomoti bief 23tffop 1348, od) 
»nar beu cuba af Sîorngcô 33iffopar, fom efioertcfbc SJtger^ 
bobeu; ©tgfrtbr, 1354; -âahvabr; Don, 1378; éfiein, 
1401; 3acob, 1420; ©wert, 1429; 3on; (Sttmiav yolfr, 
1460; iTtetas, 1590; ^erlogr, 1507; 2tnbero minis, 53t* 
flop 1513, affatteb 1517; <5ane mute, 1520, brnnfuabe un* 
ber Suttanb Sr 1524; Oetts 21eff, enibptte tarer roib refor« 
mattoncitô getiontbrifroanbe, od) fief berfore bibc!)àda fin platê, 
bob 1544; Slnbero matron; 5rantj -üjerrig, 1547—1591; 
3et)0 tcietlen, bo’b 1600; 2tubera 23entfeu töat; XTula 
Clatifen ©cninngiue, 1609—1617; XZhlô ©imonfeu ©los-- 
trup, 1621-1639; (Die aSoefen, 1639—1644, od) penning 
©toffla, i f)wüfcirê tib 33of)iiötän bief ©ivenfft.
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Supcrintenbenter t Carlftab, ben tib ©Jiforne tjorbe 
bit, rooro: &wen (Elfbatiuo, bob 1666; Oogamies £atl;t* 
gins, bob f. S.; 2fnbreas tRitanber, 1666—1673; 3on«e 
Scarimns, 1673, fom famma Sr bief 53iffop i SBerto', ocf> 
»grlanb broman, 1673—1690, b'nüfcu roor en fîrang, mm 
bttgltg man, orf) [jabc ben fdüfpnta tpcfa att bttfroa abtab 10 
bpgu cfter ffit bob.

Superintenbenter oct) 23i|¥opar i <Sôtf>ebotg, feban 
Sr 1658, tjafwa roarit: Ævtf 23rtuimu6, 1647—1664; 3«-' 
Chartas Hattr. Äüngius, abtab fitt Ifftngcnftjcrna, 1665— 
1671, war ben fôrfîe ©iffop t ©6tf)cborg; Hare 2Mtlicbmio, 
1671—1678; «Daniel S. a tu*. VDalleritis, 1678—1689; Clo= 
l;annee Carlberg, 1689-1701 ; <B6v an Wall in, 1701— 
1723; Harö norrman, 1702—1703; CMaus Hejelius, 
1703—1710; 3ot>an Poppelman, 1711—1725; Ærif? 23en* 
jelins, en af fin tibê ïdrbafîc man, bog fom Cèrfebtffcp 1743; 
3«cob .Sen$elius, ben fô’rreô bror, 1731—1744, bief <§r* 
îebiffop fijîit. fir; ffioran IDatlin b. t)., abtab titt ÏSattcit* 
(îrflte, 1744—1760; «vit* Hamberg, 1760—1780; Dosait 
VDingavb, 1781—1818; Cari Srebr. af XDingàrb, ben for# 
rcê fon, 23iffop bär 1818—1839, btcf (Mebtffop ftfln. Sr. 
Siuroaranbc ffiiffopett är <D:r 2lnbers 23ru6n, utti. 1840.

Stitt Sr 1805 roar länet inbetabt uti troenue Contra* 
cter, ïOit'orneo o et) «tffpfelo, Ijroitfa ffitjbeê af ©uttmar* 
fiorben; men nämuba år betabeé bet febnarc uti troenue $ro* 
fierier, tTorra orf) Sobra. @n ut) affeinbriug ffebbe 1830 
ifrån «Borra ©tffpfet af öarne Orouft orf) Sjörå, brottfa fe* 
ban fortfarit att utgöra ettfärffitbt proflert; få att S3ot)ué(äu 
för ttätroaranbe innefattar fpra fSbana. Sitt SKMforncê con* 
tract, bwilfet, på ett t)ärab nära, inbegriper beta norra lä* 
net, förbetteé t troenue, tpcfeé af många ffät roara nöbroän* 
bigt. Suont tänet ftnnaö 27 «paflorater, l)«aUfa tiflfammauö 
innefatta 4 Stabs-, 67 Hanbs* ’), 1 Stötte-- od) 9 Capett* 
forfamltngar. ?lf paftoraterna tittl)öra 6 l:fta flauen, 16 
2rf5ra orf) 5 3:bjc, orf) äro beraf 24 regata, 1 confiflorielt od>
1) ïtf (antêfôrtairtîngarne faïna 3 egen fprfa. .Se äro Sîbbbo foefen 

-pifingen, SSdfive i liane tjiita?) od) S£o[e i Sungt t;ârat>*



2 patrouefla. Sjäta»»årbcn or förbclab på 27 iJJaflorcr, 19 
©omminifïrar od) 5 (Sapettprcbifautcr.

'ÄjuTornas t 33ol)Uétän iiifomffcr beflå uti tionbe, fm 
nnötga gåfwor ocf> »»antigen uti en ringa lanbffplb af i forb# 
na fiber bit ffänfta gårbar od) lägenheter. SMcn beffa tnfom^ 
fler äro få obetpbliga, att fprforna här meb flat tunna räf# 
naö ibianb be fatttgajle, l)»»arom oet begfïeftaê utfecube af# 
lägger bet oweberfägtigafle »»ittneöbörb. 23ol)Uétäné allmoge 
Ijar ucmtigeu från gauita fiber befutit beu bcfpnncrtiga rät# 
tigbet, att fa tefa fin fprfotionbe meb 3 S)atcr ©:mt etter 
24 ft. S3:co tunnan, bå benna utffptb i bet bfriga rtfet ut# 
går in natura, etter efter marfegångöpriö. år 1766 Ipcfa# 
bcé bet »»ät prefterffapet att utmerfa en ôïongt. SRefofittion, 
genom l>n>flfcit benna rättighet upphäfbcé; men på allmogcué 
ïlagan återftef ben benfamma, enligt 40 §. i Sîefoluttoneu S 
atlmogcnö beftoär af b. 22 Stfars 1770, h^itfen, fåfont ett 
af läneté prioilegter, förtjeuar auföraé, och är fS Ipbanbe:

"JWmogen t 33o()ué#2än har i unberbåutgbet anhållit, 
att ben författning, fom uti 8 §. af 1766 åré SRefotution på 
SPreflcrffapcté beftoär, btifroit tagen, bmarigenom benna att# 
möge htifmit åtagb att antingen teperera fin Äprfo#$tonbc# 
fpannemåt in natura, etter oef ben efter årtiga marfegångeit 
fcetafa, måtte i uåber änbraö och uppt)åfi»aé, famt Slohub# 
fiänö Stttmoge toarba bibehållen >»ib ben bem ifrån urmiuncé 
tiber förunbte rättighet, att få hit å?prfo#tEtonbe#fpannemåt 
efter 3 Säter @:mt tunnan iutofa".

"Övongf. 20îaj:t h«f*»er betta måt uti nåbtgt öfroerroä# 
ganbe fjoö ©ig femma lotit, od) fom Motigt. 50?aj:t i uåber 
inhämtat, att Mmogcn t 33of)uö#8än ifrån älbre fiber och 
innan betta Sätt nuber ©roenff Ipbno fom, famt febermera 
fläbfc oftanbrabt ägt ben rättighet, att meb 3 Safer @;mt 
tunnan beraö Äprfo#$toubc#fpnuncmfil betata, b^ttfen ur# 
gamta förmån Öfongl. äliajrt uti uåbig SHefotution på greffer# 
ftapetö i 23ot)ué#éäu beftoär totb sftifébagcu 1723 ben 8 
October uti 6 §. meb beg uåbiga bifall pttertigare ftabfäftaf, 
bfl å?ongt. 39caj:t funnit, att meb ö?t)rfo#$jionbcn borbe för# 
btifma totb [jwab ber pS orten förr »oantigt »oarit od) t;war#



tttt någon ätibring icfe tillåtaé funbc; alltfå, od) emcbatt 23»* 
l)tté«£än bcßutom, i anfeenbe till tanbetê ringa fåbcöaffaft« 
ning (!?), tarfroar att på förcnämnba fatt linbrabt blifrca; 
tl;t) finner ötongl. SOîajtt båbe meb rättwifa od) MHigfjet öf« 
werenöftämmaube, att attbra ocf) uppbäfvoa ben öfvoerHagabe 
8 §. tttt Nefolutionen på ifjrcftcrffapeté befwär votb fifta Nifö« 
bag, famt t «aber bibeljâlla 2llîttlogcn t 23of)Uö«Sän *»ib ben 
förmått, att nu od) frambcïcê, emot 3 ©aler ©mtt tunnan, 
få beraö 3?prfo«2rioube«fpannemåt tnlöfa. |>n>arcmot bet a« 
ligger förfamliugarnc t betta län, att för ÄprfornaS unber« 
bäUanbe od) repareranbe, när bet forbraé, braga fåban för« 
forg, att ide något t ben beten efterfätteö af l)»ab lag i
tb» mål bjuber" *).------------------------ "•

©et t ftfla punftcu utfatta »iflfor for åtnjutanbet af en
fåban ffattelinbring, bar blifnnt Ingenting mtnbre än upp« 
Mbt, od) att få finite inträffa, Ijabc man reban ifrån början 
bort förutfe. Näppeligen torbe man nu nSgonftäbeé ftntia 
ffröptigarc ocb etitträefligare fprfor, än flertalet af be 23ot)ué« 
länffa. äHSnga af bem qroarftå feban 14:be feltet, meb bug« 
tanbe toäggar, uppförba af trcemte nteb fuHerften fpltba grå« 
ftcuömuraV, od) meb en upplåning, motfmaranbe ficlfma ti« 
befwarfwcté, frätt Ijmilfet be förffrtfwa ftg. ^aptfait om 
teraö förfättanbe t ett fftcf, mera pa^anbe närwaraube tib 
od) omftänbigbeter, möter meränbeté eminnerltga motfagelfer 
od) btuber. ipär gifmaö erempet af fprlor, utbömba for 7 
år feban, fom ännu qmarftå oföränbrabe. Stån en flba jc« 
traftabt, fpucö betta oförllarligt, neraligen om man pantin« 
ner fia, att be SJoMlänffa forforna flå'unber ett öfrocrat« 
ratel af läneté fööfbtitg od) ftifteté 23iffop; men 8 ett annan 
åter är bet lätt begripligt. SJonben, albrtg man att erlägga 
någon ffatt titt ftn'fprfa, måtte omillforligeu bäfwa för ben 
broga ïoftnab, foi» en fåban npbpgguab på ettgåug mebfGr, 
cd) hmlfen atltib är få mpefet mera mörbanbe, fom, genom 
be obctobliga årliga infomflerna, fprfofaforna albrtg äga 
någon färbcleö bel)åttutng, ocf) emebatt, genom ofmannamnba

1) Senna rattta&et åtnjuter allmogen liftuäl tete utt te pattonella t’9' 
(loraterna, ber tçrEottontcn qfteoerera« in natura.
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prtotlegtuni, några collect* orf) [fantbof betrag t'rfe ct-ppö 
till uppbpgganbe af 23opétâné lanböfprfor, «tan fSïcbeë p* 
ïn fummau, fîtganbe fanffe lia 20,000 3ï:br crf) beröfmer, 
îKeb enô mfijïe utprcpê, beraf eu bel of forfiten ofelbart ffall 
rSfa på obefiånb, af potlfet man äger ett ganffa färfft erern* 
pci utt eu forfeit t Worrtotfcnê fögbert. SWett alla bega olâ* 
gcnptcr ffttlle tipppra, ont fprfottonbcn utgfnge pr, font pS 
flubra ovtcr; tp bà [Me fprforua funna bpgga orf) unber* 
plia ftg fjelfma, emcbatt be pfma [for tionbe. $orfï när be 
förra more uppggba, borbe ben febnare funna efterffänfaé 
pä någon loijf ttb, font efter omffänbtgptcrna fitnbe utffrärfaö. 
§Itminfroue borbe på alla [fällen, ber obugltga fprfor nu fut* 
nab, ttonben utgå orbeutltgt 20 à 25 år, på bet en någor* 
funba pefpltg foub fuube tilt broar orf) en erpllaö. ©tt' få* 
baut förfTag fpcfcb fngaluuba omöfligt att få roerftfälbt, oaf* 
tabt anförbe författning ; orf) är att önffa, bet fprfornaö öf* 
roereuratorer toge bet t närmare cfmerroägattbe.

Så nteb föoptélänffa preffevffapets aßoning förpffer 
ftg rotba auuorluuba än meb rffeté öfrtga, orf) bå ben pit 
npltgen utgjort föremålet för en allmännare uppmärffampt, 
fan beufantma to a ra toärb ffit egen fpaft,

Spafforerne aflöitaé meb anflagita pntman, font* orf) 
fmörttoitbe, tocb, bagbmerfen, offer orf) jura stolæ nt. nt. 
SWången, meb prtoaranbe [fällningar orf) förpffanbett obe* 
fant, torbe aufe ^optölättö pajforater meb ffna 150, ja 170 
fem ma n, orf) meb 5 till 7000 tnpggare, mara rocrfltga 
raugpofforater; men [förre mtftag fan fmårltgen göraé. Of* 
merfiufioubtaget äro be alla ganffa mebclmåttiga, poarje ftt= 
oin [Tit flag. SWSnga SPajToreré förnämffa tuf om ft beffår utt 
affajfntngeit af berab boffällcn, ptulfa utan nnbantag alla 
äro goba, orf) beffå af 1 till orf; meb 2 mantal. Om be till 
fPafforernaö unberpll anffagua 2luncr* orf) McufaOpmutatt 
är t bet föregåenbe aumärft.

©afeeottonben till Sjprcfîcrffapct leber flit upprtnnelfe i* 
från honung ©tgttrb Scrfalafarb ttber, poilfcn, för att er* 
Pila ett träforb, font tnueflöt en förcgtfmcit fpäu af grälfa? 
renö foré, orf) !)totIfet febatt uppfatteb uti .fougapllb foré*
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fyrfa, ma ff c utfftfïa (Tg, aft t Corrige påbjttba ficubc till 
prefterna. hernia bief feban tcrtialttonbe, od) ittgid t ftrâ* 
jïaft titt flutet af 17:be Svl)unbrabet, od) ont beft oqmalba 
åtnjtttanbe l)ar prcjîcrffapet bar blifmit många gånger förfäf* 
rabt. Ärfe^Orbinaiitjeu, bat. Dbcttfe 1539 ’), ftabgar: utt 
bottbe fïalt ttonba Ijmar ttonbe farf, od) beraf ffatl prcfîett 
fjafioa Ijmar trebje. ©citent "St. (Sfjnjîtan ïïïté Oben 5ö?an* 
batj (Sreff ttl Dpflo og Ranimer fîteter 1550", Släggeö bc« 
falltttngöntännctt att ttllfe, bet bouberna gaf rigtig ttonbe, "faa 
at naar tjoer og en ubgaff (Tu $t'oube ff'al bau labe ben ffiff* 
te ttbi tre (parter, en (part fit Strcfe, en anben fill (Prafîctt 
og beu trebje (part ttf Kronen", —- Ipvilfct ytterligare ffyrfcé af 
fåmäl tryefta font fîrtfna fernfjanbltngar, od) framfor aflt af 
ben migtiga Kl)rtfîtan ÏV:ô SJorgeë Sîttgcé Orbinautj, bat. 
©tananger 1607. 3(tt terttaïtfouben till prcftcrffapet ntgicf t 
(Ira, afmett feban laubct fo'rcnabcé mcb ©menge, är något, 
font allmogen licit orätt fo'rnefär; bet bcl)bftoer ej bcffyrfaô 
mibare, ait mcb foljanbe utbrag ufnr "Â’ongl. Kontmiêfartcr« 
ttaë Sîefolutiott od) jÇôrflartngl) cfmcr Klerectetë t 23al)üitê Sätt 
ittfinuerabe (poftulatéer. Saturn (Babüitë ben 6 ©cpf. 2ltt* 
no 1662":

__________ "f)toabf) font od af (prcfTerfîapet tljiig*
ïonuneff om bljet at allmogen möjt Icfoercrcr (Tu ttonbe, font 
bfje böro gtora tttf) ttl Äyrftoljerbarne, utt troffen fctfcl) og 
idc utt ffafftet, font bl)e od efter rcccjjcn (Tola mare pltgttgc, 
bà mele Kontutiêfartcrue förmatte .fîrettoncô (Bcfallntttgêniâtt 
fyoar t fTtt fogbcrt at tifyolta allmogen fSlcbcb göra preffer« 
(Tapct bljcruttunan (Tu rättigbet, ucml. af bouberne pS bfje or« 
ter, font bl)e fomta föra (Tn ttonbe otroffett tili pveftegärbar« 
ne, (Toile be fåbant gtöre, men Ster bär font bl)e för ebe* 
qbäntltge mager ffoH intet fottna gtöraf, måge bi lefycrcra 
bljcnfantma i reett fabl), efterfom ©ttbl) b fem mäbf) åbrömär*
tett malftgnar". --------------

(Sengt ©fjötte. £>aralb ©. £. (©tafe).
©Slcbeé utgid tevtialtionben i ffaftet ättba tid Sr 1694,

1) ©en gättte afiren I STortige.



13.8

t>5 en pfi Sîi'fcwg ncbffltt commtöftou beffämbe eft wißt Srttgt 
belopp, efter h wütet frouottonben t tonet ffuttc utgå, o'cf) 
web Ijwitfct äfmen peelferne för ftn bet töro forftoror ftg nöj* 
ba. 2)efto betopp utgör t mebettot omfrtttg | tumior font på 
t)warjc t)ctt Ijcmnton, ecb t>or mi, fern en fîcmbtg ränta, uts 
(|Stt^t 150 Sr; Ijwaban tfwarje fo’rfof ott återbringa beitita 
tioubc tili t)ioab ben war fore benna fib, wore (tfafâ fås 
fangt fom orimtigt — bet förra, emeban attmogcu atbrig IS? 
ter pfltägga (ïg cu fSban förtjöjb tnttga; bet febnare, emeban 
många af bet fätcörtfa länctö pafforatcr bå finite bttfrna ntt 
tnfomjfcr fnttgoba meb fiera biffopêfîift. 5}3affor i Latium 
t. er. ffuttc bä cr!)SUa jntufi 1,000 tumiorö ttonbe o. f. w. 
®n faban rebuctiou t)ar cj better nflgonftn af prefferffapet was 
rit paprfab.

©mörtionben utgår meb en mart efter fjwarfe fo, fom 
bonbe på gårbcti äger ’), IprÜfct beräfmngéfätt tngahtnba 
bar ftn gninb ntt febnare conpcntioner, utan t ett urgammalt 
bruf, bwitfet upptpfeê af åtfftlltga t paftoréardgoerna formas 
rabc pergnmentébomar från £>anffa tiben. Gmbaft på ett par 
(fatten utgår benna «tffptb efter en på femmanen åfart bes 
fiämb qpantitet fntör, fwilfet t atta affeenben är bet rtgtigas 
Re. £)ct förffuämnba bcräfuingéfättct nemtigen gtfmer antebs 
ning fiti många miberftcf, ttfp att böubcrna ofta uppgifwa

I) Om titicn föv fom= ctb fmbrtionbenä aflemnanbe upplofer Sunge 
bäicbé bom, fätlb a1 Singtfiifioaren 3enS 'peberfen cd) toga Stäinib 
ten JO 9ioo. ; 6'bH. bmaruti fiabaaé, naturtfgtœfs efter ölbte förs 
orbnmgar <rt> gommai prarié, ott "olle bjjnbcr ere plifttge tjooc aar 
for fît, faa mange, fom bruger ®tb og tfffling, gcc og Ewig fU(f 
forpliftet peu ott t;ta berié alprgte Imor infcett ®;t SaunS bag (to 
2tugurt(), og buté .ft orationbe till Grognpfefhn ot parte ptt og (rems 
fort inben ncbfh mtfoigenbe S.t SOtortpenébag (10 Sîopcmber) etc.
— ------- ------poem font bar Mb mobpUlfgcn befünbië og iffe i (oug=
tig tib, (ont nu forbmeemt œr bayer beriê fitfofgfe @mßr; og Äorns 
tionbt fuir,tort og ptt beriê ©ognepreft, btn bObe 1 SOÎartMgoüf 
tit tt'ongl. ®iaj:t, fom Jîongenë SDmbubêuicm fïal opbecre og (îrar 
(ortjtflpe ÿrefirn tit fin Sftet etc" — 2£f ett annat bccmmnt fçncê, 
ott îanbfïplben tilt 'preflen (Tulle betataê innnn 3ut, odÇj ont ben mots 
willigt fôebâüeé öftrer b n 14 påfötjembe îCptfl, jîulle bonbe mijta 
gâeb fin, od) âttba betala ut £anbfïplten.
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ett nitnbre antal for ein be äga — ett flagontSf, font ntcb 
l)toarjc är bltfmcr rättmtfare, t famnta män font man tut allt* 
mera tpcfeö fatta en ära utt att uttbaitl)äUa prefîerffapet 
beß lagliga tnfomfter. ©et bar funnitö en tib, bå man tefe 
mißte, burit mpefet man ffulle ofa på bet; nu är ben tib 
fommett, bä matt icfe met, bunt mpefet man mill taga ifrån 
betfamma.

ÜJaßorerttaö öfrtga tnfomßer, jentte (Sapctlancruaé ccf> 
^locfarneö, äro beftämba af en, för närmaraube tib allbeleé 
olämpltg, år 1722 uppgjorb contention, allmänt fallab 4ios 
l)iu4àna ÿorentng. S-tffigteu meb bemtaö upprättanbe mar 
att bringa till lifflämnugbet be oltfa bcräfutngégrunbcrua för 
befia infomßcr, oel) om Ipoilfa preßerua fjelfma icfe moro en* 
fe. iBtforncé paßorer mille netultgett f)åLla fig till 1681 ärö 
förorbuing, ttnber bet ©Iffpßelö mille följa brufet t ©auffa 
tibeit. gör att bopjemfa betta, f)abe man flera gånger före« 
flagit upprättanbet af ett contention; men alla förföf i bett 
magen ftranbabc på preßerffapetö mägratt att ingå ttägott 
fäbatt. Omfiber utlpßeö en allmän länöftämma i ®ötl)eborg 
ben 10 januari 1722, bå ofmattnämnba contention, pä för* 
battb ttppgjorb af båmaranbe 33tffopett 3. ^opprimait oef) 
Sauböböfbtngen 9Î. ipoße, förclabeö bet förfamlabe preßerffa* 
pet till antagaube. ©til gruttb för benfatuma föregaf matt 
ftg Ijafma lagt Srebéförbragcn, Stcrrfîa Äprfo*orbiuanttaii, 
1681 äré görorbntng oef) cnfftlba contcnttoucr. ©oef larcr 
mtb tillfället en ffarf oppofition förfporté iblattb be fautlabe 
fäberna, bmilfen lifmäl ucbtpßabcö genom spoppelntanö tttpit* 
bigbet. SKärfltgt är großen ©raucftelïê pttranbe på preß* 
mötet 1757: "att bett contention af är 1722, font angår preß* 
rättigheterna, oefj utt Sanbö*@anö(iet bltfroit upprättab famt 
af Canböljofbingcn oel) 33iffopen uitbcrffrtfmcn, är preßerßa* 
pet allbclcé obefant, fSfom be beröm albrtg börbe blifmit".

gövcutngcu, ßabfäßab genom bref till Sanbéböfbtitgcn t 
©ötl)cborg, Ipber fälunba:

"gjrcbrtd) ntcb ©ubö Sflabe, ©merigeé, ©jötljeö oef) 
SLÜenbcô övomutg tc. te. iöår gjnncft od) nåbige töenägeu* 
l)et, tucb ©ub Slfpttäcftig, ©vo*SKan oef) ßaitbö*£>öfbtnge.

/
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SBtj IjafrDc i RSbcr låtit Of förcbraga ©ber tillifa mcb 2ft* 
fropcit Roppelmanö mtbcrbfimge ©frifmclfe batcrat belt 18 
fjamtarii nâjïïrbne, oaf) ber af febt belt förening, font är mor* 
ben träffab Rrafterffapet od) 2l((mogeit emellan t ©bert ait* 
förtrobbe 8al)it, angSenbe be Rättigheter, font be born nfgtf* 
tsa tilt beraô $t)rljo*£>crbar, tit följe of gammot frän tt()r* 
iniiutcb $tbcr mcbertageit ©ebmaljna, beftScnbc bcruttnnoit:

l:o Sit Stonbctt forblifmer efftcr mår approberabe St* 
or.be Sättning, ntcb famnta Riatt, font l)on betalab til kro
nan och %rfjan, utt reit .Sîovmfâb.

2:o 2lfroarte ©mör, en Riarcf efftcr fjmar Äoo, font 
Ronben pä ©Srbeit äger, cd) berjemte en Oft, Ijmilfet fetta* 
re bod or en frijmtllig (8 afin a.

3:o 2£t meb £tjf*©tol)l fntunba förf)åKcö, attuför en 
Sorbbafining bbr Ö?t>rfjo*f)erbcit b a fm a 4 Saler ©ilfmermpnt 
of ett förmögen Ronbe etler ^niftro; Dm Ri a tut mit (jafroa 
Rrebtfan, ba fiait berfô’re gtfmaé 2, 3 à 4 Saler ©tlfmer* 
tmntt, få ot för Sorbfättiiiiigcn od) Rrebifan ttffammatt, tit« 
tet fontmer I)ögre, än tit 6, 7 à 8 Saler. (fit mtiibre for* 
mögen of Ronbe citer £>itfîro bctolar oltcnafit för Sorbfâfï* 
ningen 2 Saler, osf) för Rrebifon 2 Sinter, ttlfammaitô 4 
Saler ©ilfmcnitptrt; Rîiitft förmögen 23onbe citer £>nfïro, 
font bor någon tilgång, betatar 1 Saler för ^orbfättniiig, 
od) för Rrcbifan l Safer, titfommonë 2 Saler ©ilfmermpnt; 
©fter ctt 23aru 16 à 24 Dre, od) Sjcnffef)ioit 16 Dre utom 
Rrcbifan; Rien för gattige od) foiutbarmc gifmeô intet.

4:o 2ït Offret förblifmer efter gamiuat Rlägfeb, af 
t]mar pcrfoit hmar ÿmgfib, ttämbligen: Smtl, qjSff od) Ringfï, 
Ijmar mib Ipoar od) cn gifmer effter beraö görmögenf)ct od) 
goba Sljfcctioit.

5:o ?tt för bent, font milja ingå åcftenffap, gifmeö för 
Spfmtiigcit !)i»ob firar od) en förmår, oct) atom tmaug gob* 
loütigt bctjagar; Soeî bör et) (jegre än 1 Saler eller 1 Sa* 
1er od) 16 Ore ©ilfmerntimt af ôî'prfjosibcrbarne påflaö.

6:o 211 mcb offranbet af Rrubefolf förblifmer effter für« 
ra 2Bal)itlig!)ftcu; Rien be ma billige ber mib fallanbe 2Sig£le>- 
Renniugar äro gemciiligcn 12 Ore ©tlfmemiptit.
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7:o 3U för BarttesDtxunnorô ÔîprfjogSng cd) 'Barnes 
2)oop gtftvcö cffter SSaljnHgfjeten.

8:o Beträffanbc ^räflerffapelj Sîàttigheter af îîtbberfîas 
ÿ5ctô och Stbefenê Säterier, få förbfifiver ber nicb cffter förra 
toabnftgfjeten, och foin rueberböranbe ftttö emtffan pbanefter 
ftutna öfwereuö fomma.

9:o ©Sfont afftt'b voabuftgit tvartt, att ôîprfjesfôerbcit 
af bc ftentman, bär ffog ftnneö, befommtt ett laß SSceb, cd) 
at af beit, hwtffeu tagen ffog äger, t hättet gtftocö 4 Öre 
©tlfwermpnt; ©ä förblifrocr bet och faban cffter btr nnb; 
Och ont ©fog ftttö pä Breftcgårbö ftgor, fa föra be font tits 
gcit Sfog äga, beraf ett faß Söeeb tiff Bräffcgarben.

10:o Stranbffttare och bc fom Stffertcn tbfa, erläggja 
effter gantntaf Bfägfeb beraé 3fätttgf)ctcr til Ö7prf josfterbett ; 
hwar ttitber oeffd förfiåé ©apefferite £pfeftjf)f, Sfalcfttitb och 
Stffebäcféfijhf.

ll:o föuuémäitit och 3nl)pfeéf)jott gtftoa tff %rfjos^>etv 
ben f)tt>art par Soff antingen 12 Öre ©tlftoermpnt, effer 3 
S(rbelpsS)agar ont ähret.

12:o Stf Slpttare, ®ragoimer, ©ofbater od) BShmämt 
få fättge be aro hemma, ffaf ttf ÖfprfjosfDerbcu betafaö afjr* 
figea 12 Öre ©tlftoermpnt; SÖJctt när be äro comtnenberabe, 
hfifma be berföre frtje, effter Öfongl. Sörorbntngett af bett 
16 October 1687.

13:o ©apelfanerne bcfontma beraé 8öf)tt af Bafforernc, 
nernf. 30 £>afer ©tffroermput åtmtnffoite, od) åtnjuta efjeft af 
Sllfmogcrt 3 Offerdagar om führet, jemfe bet SUfntogctt fri* 
totfltgeit giftoa behagar, förutan bet Offer, font tv t b Bröfs 
lop, Barndoop od) öbprfjogång falter. S)etta är h'oab ©as 
peffarne Stnjuta, fom fafraa tnga Boftäflcn; §D?en af Sltfmos 
gen ftfrcäl åhvltgen be åftoan fpectftcerabe Offer mcb tttera 
böra befomma, faftäit Boftäffen bftfma bent förorbuabe.

14:o Övfocfarue haftoa effter 3Sal)nftgheten fine trenne 
Offersgiagar ont fthret, famt en fjaff ©fjeppa öv’orit af fmart 
heft femman t Sörfamftngett; ®e mtitbre proportionaftter, 
jemte fjwab be uti fmå Offer åtnjuta; Börattbeö f bet öfrtgc 
å ena ftbait ifJräflcrffapet tngafttuba begjära, tninbre tiotnga
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något af beraö flpörare ofmct* 1)voab bcm uti bcntta föréiltttg 
är ttlïagt o ep betottjat, famt S anbra ftban Mrnogen intet 
toara betagit, at af en pur fri ïBtlja oet) egett 33ö)elfe uti 
©äraja od) Sartcf bctpga altapanba 23enägeupct entot be rätt# 
finte ©jäteförjare, ptoilfa utan fient 53egjarelfe beraé ©tube# 
ten uppbpggetigcu oef) troligen förrätta. Det) font äöij t 3?å# 
ber för gobt finne benne emellan ipräjlerffapet oet) Sltlmogeit 
t ©bert anförtrobbe Säpn upprättabe görcning albeleö gitta 
oet) ©ottftrntera; SUtfå Paftoe SStj ©ber fåbanf pärnteb till 
nåbigt ©voar lämna toetat, åttgganbeé ©ber at ep attcnafl 
giftoa fåbattt SSeberböranbe allmänt tillfänua, utan oef f)åt(a 
alfioarfatit £>anb ber öftrer, att benne Söretttitg få af $frä# 
fterffapet, fora SUlntogen noga blir effterlcftoab, fä att Äpr# 
fjo*£>erbarne ej ntäge forbra något öftrer berörbe beraö Ptät* 
tigpeter, etter SUlmogen ftg unbanbraga, att ä beraé ftba 
fultgjöra beraö ©fptbigpet. Det) 523tj befalle ©ber ®ub 2ttö# 
mäcptig nSbctigen. ©tocfpolnt t Sfîab^îamtoaren ben 25 @c# 
ptcrabrtö 1722".

©rattffa toi närmare benna märftoärbtga panblittg, ffo# 
ta tot finna, att ben t pitftoitbfafeit, pvoab pajïorertte angå, 
tefe är något annat än en tara för beraö ertra tnfomfler; tp 
etntru beruti upptagaö totfa beffämningar för .ffortt* oet) ©mor# 
ttonben, få öro befja,. enligt ptoab t bet föregSenbe är toi# 
fabt, atlbctcö icfe tittfomna t oef) genom benna conoetttion, 
utan från åtber ftabgabe oef) fötjbe. 2Wt beitna fporteltara 
emebtertib tefe totb fin titlforafi voar obitlig för prejïcrna, fatt 
feö af ben ttbené toarutoärben, ptotlfa funna tnpämtaé af ett 
perfebettara af år 1721 för Slfttraé oef) ©äftrcbatö !)äraber, 
beri en fo toärbcraö titt 5 S)ater ©:mf, ett bagötoerfe titt 4 
Öre ©:mt, ett ffäppa font titt 23 Dre o. f. to. SDîett Itfafå 
(ätt ftnner ettptoar opartiff, att beufauima numera, i attfeenbe 
titt be förflutna 120 årené rapnteoaloationcr, är attbetcS o# 
lämplig. De facto erfäntteö oeffå betta öftoerallt t 33opuö# 
lätt, emeban conoentioncn tttgenjläbeö ptoarfen par bliftoit 
fötjb eller fötjeé, ptoab beg priöbeftäraningar på jura stolæ 
angå. Oaftabt alla iuftnuerabe flagornât, må tugen tnbitla ftg, 
att matt någonfttt betalar Ipönittg meb 1 ®ater oet) 16 Öre,
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etter mtgfcl mcb 12 Öre o. (. m., utan, Web unbanfag af W« 
ßolar, t)un!fa manligtmtö äro ringa, erläggaé be anbra ju
ra stolæ till Itfa bcfopp font t anbra lätt, till edj nteb bogs 
re. Sttictt bet tcbfamm« är, att bettna af btttigbet, faß kfe 
af lag, attCtorifcrabe bfmcrtarcnug mången gång fißabfemmcr 
obeljagliga förl)åttaubcii; od) bcrfo're tycfcö ingenting t »erf* 
bett mara bültgare ätt prcßerffapetë pSprfart, att få fina 
extra ittfomßer beßämba på ett nteb uärmataiibc tiböfertjål« 
Iattbcit tttcra o'fmereuößämmatibe fatt.

$ib efter attnatt f;ar preftcrffapet ocf fè'ft tittmägabrin* 
gacitfåbatt fo'ränbrtttg; mett 58ol)Uéfäiiö Serening bar, ijmar* 
je gång fåbaitt marit t fråga, lif fogcï Pjoenir fmtitgat ßg 
fbritpab upp ifrån bålet. Scbuafl mädtcö bemta fråga på 
1840 årö rtfébag; men imtan ben faute afgoraö, fåg fig 
regeringen, fåfom billigt mar, befogab att beroftoer bora lä* 
tteté iitbpggare. ©etta ffebbe på ett läuößäntnta i Utbe* 
matta bett 14 2lprtl 1842, febatt prcßcrßapcf fornt blifrott 
tillfrågabt furu ntpefet bet mille fiafma; men font preßerne mit* 
le l)afma för mpcfcf, ocb allmogen mille gifma intet, få efmer* 
gittgo Öfmcrläggmngarttc till otibigbeter, ocb.refultatet af motet 
bief 53ol)itéläiiffa Sörcmttgcné förttpabe ßabfäßclfe af 4» engt. 
?Waj:t. Scfe [teller ftittbc fafeit, fåban bett ifrån början mar 
plattcrab, gevita aflöpa anuorlnuba; fp för bet förßa futtbe 
tiben för beß utföranbe albrtg mara minbre lämpligt malb 
ätt itu, ba tiböauban få uppenbart fpämicr bågen mot pre» 
(ferne, ocb för bet aubra trebbe mången ßg märfa, att frå* 
gan egentligen tete rörbe någon äubrtug af tBohuéläitö Sore* 
ttittg — af fporteltarau —, utan att bemtaö olämpltgbcr etts 
baß förebaré, för att få ben gamla tioubcfäftntngen otttgjerb. 
$Det mar emeblertib omdutabt, att regeringen ßabfäßabc ofta* 
nänttiba convention, »fatt att beßämma förmanblingcit af bett 
beruti förefommattbe ©aient @:mt. ©fall bå af betta un* 
berlåtanbe följa, att ©aient bör betataö nteb 8 ff. r:gö en* 
ligt Ifongl. $örorb. af ben 6 ©ec. 1776 o cl) ©tatöccmtoretö 
bref af bnt 26 ©cc. 1777, font beräftta alla efter år 1719 
åfattc räntor efter 6 ©aler på ttîifébalcm? etter ßatt bett ut« 
gå efter bet ©alerömärbc, font är utfått på be gamla ©pc*
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etc 3îéPêbaïramc, ber ben uppffattaö efter tt. m. myntfot till 
1 3î:br 16 ff. 9î:gë *). Utan att få betta beftåmbt, år att* 
mogen lifafå litet fom présenta belåten meb ben titta ffabfå* 
fteffen å bett gamla conoenftonen, f)n>tlfené olämplighet for 
nnrmaranbe ttb, regeringen fjelf på fftt fått mebgifmer, bä 
ben, t fantma refolution, broartgenom nämnba ftabfåjMfe 
ffebbe, uppmanar förfamltngarnc att tttgå enffilba cottpem 
tioner om preftråttigbeterna,

-25Iott uti få pafforat åro bplifa enffttba eoitPcnftoiter 
itppråttabe, ocb bejfa nåftan uteflutanbe röranbe bögtibéoff# 
rett. Sngett bel af prefterffapeté tnfomfïer är better mera o? 
bejtåmb ått ftftnåmnba. 2>et (lår mat att bmar perfott, — 
ncmltgen alla fom åro abmitterabe tilt natttoarbeit — ffalt 
offra, men l)«rtt mtjefet? — bet fttttteö ej uppgtfmet; b*»araf 
bitr ett följb att mången preft, fom ej råfat falla fina åljö# 
rare t fmafett, Cjroilfct af gattffa obetpbliga orfafer fan ffc, 
utfättcé för ben föröbmjufelfett att på fm offerbag fe ftg till* 
fafiabe några litmpna ÿtifëbaler t lööpenntngar, ttttber bet 
en annan, ofta miubre förtjent, ittfjafroar anfettltga fitmmor; 
äfmettfom att eitbad en bel af förfamlingen, '''bett mål affec* 
tionerabe", offrar, ttttber bet ben anbra oeb ftörre albrtg 
gör bet; ocb ettbafl betta borbe mara ett tillrådligt ffål för 
benna tnfomfiö reglerattbe på annan fot. Sffïen tfärfore talar 
åttmt bogre bet ftötanbe ocb mebermårbigt (£ad)olffa titt fjelf* 
ma offraubet; eller fatt mål något mera opafSanbe gtfmaö tttf 
måra upplpffa tiber, ån att på fireté ftörffa bögttbébagar fe 
en folfmafja, ttttber fuß ©ttbstjettff, trånga ftg nteb fori ocb 
fmtfftttttgar fram emellatt altaret od) altarringen, för att på 
bet förra, font på en frogbtff, uppftappfa en bop löépeunin* 
gar od) tolfffillitigar? SDZåttc mi bå ett gång få ben ttttfrebé* 
(fådclfett att fe bentta jlpggelfe förfmtmttett nr måra tempel! 
Site bet ffer fuart, år tefe att förmoba, om matt får bomma 
beraf, att pafiorerttaé begäran på låitéflåmman i llbbcmalla, 
att få offret utbptt emot en erfåttuing af 2 9t:br på [femman,

1) Set fatt ej gerna Eomma ifcåga, att Salem Oerafnas tifa meb ben 
f. t. tegata Sateen etter 24 (î. 5H:gê, tt) betta berätningöjeitt aät- 
let enbajt be före dr 1719 afatta räntor.



145

mgalunba warnt gelförl). ömligt föreningen ftall i)3ajïor af 
inoarje femman (fjemmanêbel?), font äger ffog, befomma ett 
lag web, oef) af be attbva 4 0re ocf> en lorêïa utur prefte* 
gårbettö ffog. Drigtigt incitât’ allmogen fïg flippa forêlait, 
om bett erlägger ftna 4 Dre. ©agöwerfett utgå tilt prcfîen 
efter 3 ft. på Ijmarje obefutet matlag t focfneit; men bet fin* 
neb tttgaluttba beftämbt, på fywtlfcnê fofî bega bagêwerfctt 
ffola utgô'rab, — utan tmifmel på bagêwcrfarcnô egett, eme* 
ban bet mal attitarè l)abc blifwtt uttrpcfeligeu utfatt, att be 
ffttlle fie på pajïorê. ©Ifcfl är allntätttta prartë, att blott 
ett bagêwerfe göreö, ont arbetaren föber fïg fjelf. ©agê* 
roerfetia ïbfaê oef meb 4 Dre ftpefet, feiltet, font ofwait 
är auförbt, titgforbe bef wärbe, bett ttb föreningen upp* 
gjorbeö. grägaö : fywtlfen tillfomtner att wälfa cntellatt bagö* 
werfen oef) beraö lofen efter ttämttba prié, antingen prcjïett 
eller beu bagéwcrféffplbtgc? ©etta torbe blifwa Itfa twifligt 
att befwara, font ben frågan: bitrubatt war bett "förra watt* 
ligfjetcn", till l)wilfett matt få ofta Ijättwifaö t 53of)Uölänö Söv* 
citing? 2Sar bentta fåbatt, font bett ttärwaranbc, få war 
bett wcrfcligen en owanligpet. ©frer "förra wattligbeten" 
ffulle oef prefterffapet beräfna fttta iitfontfier utaf ffärgårbett 
oef) ftfflägena; men bega utgå numera efter färfftlba öfwer* 
enöfommelfer. 3 alfmantjct erlfålta pafforerna bertfrätt offer, 
fantt några ffilltttgar af Ijmarje mantaléffrifwen manéperfon, 
oel) fïuttbom någon ftff. $>warje @föbåt4ag erlägger begufom 
en tfalf wåla långor, pwarttll forbont, uti bett "goba Stffe* 
ctiotteuö" ttb, alltib utmalbeö be ftörfta af fåugflctt, Ijwtlfa 
gifvoit aulcbntitg till uainnet ipreftlaugor 2).

©omtniniftrarneö aflötttttg är I)är, tuera ätt på aitbra 
orter, attorbttab efter bet gantla orbfpråfet: "lagont ffola 
capellanerna pafwa". Stfwen ben beftämmeö, oef) bcrttll 
t fin l)cl()et, af föoljuölättffa Söreittitgett, Ijwilfeit, om ben 
bofftafligeit ffulle följaö, wore för bega prefhnäu ctt flåcttbe

1) it 1681 affïaffabeê offren bfmee ftiSm beten af ritet, men anno 
1843 låt man SBolntélcinningarne bibet)ålta bet för Eommanbe tfbec!

2) Uti några foetnar evpåUa pce|tcrna en wift procent af ben för|la maH-- 
ïittfàngfïen om året.
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mtêfî» tits gålbffitgatt. Söncn af pafferem, (jwtlfen fort Mt# 
gjorbe beit wigttgaffe beten af beraö tnfomffer — tp 30 $a# 
(er <2:mt war 1722 eit ganffa anfenltg fitmina —, är mimera 
ej enö warb att namttaö, bdf) be offer, titt pwtffa be åro be# 
råtttgabe, ffiga wtfferïtgen ingcnffåbeö ttU 200 5R:br. Stieb fä 
unbantag äro oef beraé boffällen fjögff mebefmåtttga (femman > 
få att af bem fan föga bef)å(ltitng beräfnaö. ®ocf par man i 
febnare tiber warft nog frtfofftg, att öfa beraö tnfomffer mcb 
ett fammanffott af - tunna torn på tjeminanet; men betta 
torn fan, fåfom en frtwtttig, tngalttnba affag etter öfwerenö# 
fommetfer ffabgab, gåfwa, nar font (jclft förwägraö bem, 
ffwarnteb man oef tpefeö nu, på fftta ffälten, wtfja börja, 
oet) bå aro be, om man berttll betänfer beraö tunga bpgg* 
naböffblbtgfjet, werfettgen att beffåga. ffiög borbe åtminffone 
benna fpaitnmål förftaraö för en laglig infomff; man befjöfbe 
t atta fatt tefe frnfta, att bermcb öfwerträba bet anförba orb# 
fpråfeté föreffrift, oef) bet wore Wtfferftgen tefe för mpefet be# 
gårbt, att en gammal öommtnfffer, font t att ffn ttb tippbu# 
rit tpugffa ättbatt af preffembetëtê börba, Ijitgttabeê nteb ett 
ïtfa ftor t a g 11 g tnfomff, font en oeramtnerab bonbftocfare> 
bwtlfctt a3ol)uölänö görentng tiderfåttner fförre löneförmåner 
an ben förre.

(Xapellprebtfauterneé tnfomffer, fåfom t febttare ttber 
tittfomna, fföbja ffg på eitffftba conöehttoner tttom pwarje ca# 
pelOlag. SlbjunctebHe affönaé tefe af förfantltngarne, utan af 
ban, pwtffaö tjettff be förråtta, oef) år beraö fön t atfmån# 
bet (tfa ffor fbm gårbébrängéttö. 2tf barmherttgfjet pfäga 
bocf förfamttiigarne gtftPa bem atmofor en gång om året> 
bem be fjetfwe måffe fjögttbffgen tigga ifrån prebtfffolen oef) 
uppbära på altaret* Shffteöwtö fågeé, att ett befattning år 
1839 utgått från t)ögré ort, om ett båttre regleraube af abjun# 
eterneö lön på bftfwattbe preffmöte, ntcit betta måtte Warn 
mittag, etneban f annat fadfjabe natitrfigtwtö preffmöte långt 
för betta bltfwft f)å(fct.



S5c offentliga 0fc'oloena t (änet äroinaileéåtta, netnl,:
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Särare. 1842 åröflut.
Ubbemaïïaê 8. Särbontéffola . . 3. 34.
SÉ>:o äSerelunbewiéntugéffola . . 1. 155.
Ströntflabé Ülpologtjïffela
SS>:o 3Berelunbem>iêntngèffola

2. 25.

fertig (Sarlê ffola) ..... 1. 61.
^ongelfê ipccbagogt ....... 1. 30.
3Jiar(lranbë b:o .......
Stjerncreutjffa SSerelunb. ffolan %

2. 12.

©âme pa fotftngen ...... 1. 47.
StfTebâcféftfê SBerelunb. ffola ’) 1. 97.

@:a 12. <S:a 461.
Gålcbeö 6 ffolor i ftäberna ocl) — 2 på lanbêbpgben; fa? 
ger tvoå — l;oê eu befoïfm’ng af öfwer 116,000 menniffor, 
affjtoilfa ofroer 22,000 äro t ffolåren, cüer emellan 6 oef) 14 
år gamla! Sten närroaranbe ambulatoriffa unbernnënittgeu, 
af (jrotlfcn man ffrpter, borbe man blpgaë rçtb att nämna; 
tp ont man unbantager 4 à 5 pafïorater, ber ben ombefôrjeô 
af ovbentligt antagna oct) bugtiga lärare, är ben uti f)ela bet 
öfviga länet betfamma font noll, fåfont tngalunba l)öranbe till 
förfamlingcttö flanbtga inrättningar, utan att betrafta fåfom 
en tillfällig föbfrof för mcränbclö afftgfomua oef) oorbentltga 
perfoner, utan alla futtffaper. 2lf en fåbait unbenotöning 
orfj af fSbätta lärare, lära ftg bantcit intet annat ätt obpgber 
oä) motmtlja för bofett, bmarpå Ipoarje årö nattroarbbmtg* 
bom lemttar bcflagliga betoié. ©e enba, af fptulfa barnett tunna 
lärattägot, äromobrarne, liroilfaö ömljet oet) nit t någon ntått 
erfätta briftanbe fmtffaper. (Smeblertib torbe mången tpcfa, 
att befia tlagowifor numera äro obdjöfliga, febatt inrättanbet 
af nöbiga folfffolor l)är, fåroäl font pä aubra ortor, är ans 
befalbt af båbe honung oet) Stäuber; — men — betta beflut 
är ännu icfe merffiälbt, oet) ttär oet) tjurn bet ffer, ftår t roi*

1) ©uftoföbergå SBarnfjuéftola, få|om enftUb, tan Wc tomma met) uti 
Isenna rätnina.
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ba faltet; bonbeflånbetö braffanbe fältrop: ".pit meb ffolor"? 
l)ar trjfinat, få fnart bet begpute gälla tolfffttttitgcn, od) på 
flera flälleit f>ar man mägrat ingå t någon författning meb 
beraö Inrättanbe, förrän man fett utgången af näfla rrföbng, 
af fjmtlfen man tjoppaê bit förlofab ifrån betta rpöltga ouba, 
|)tirn bet aflöper, fommer tibcn att utmtfa; men att ben mtb* 
tagna författningen ffulle möta Ijtnber, mar fått att förutfe’, 
bå ben reform, font ben åfpftabe, t lifl)et meb alla nntibenö, 
ffulle merfftällaö få brabflörtanbe. Sfager man emeblertib t 
betraftanbe be 33ol)uölänffa focfnarncé mtbflräcflljet od) går* 
barneö enflafa, fprtbba läge, ntå(le man erfänna, att fafta 
ffolor göra l)är(läbeö, unbautagaubcö på ftfflägena od) i någ* 
ra få mittbre focfitar, föga nptta, meb minbre beraé antal 
bl ef me mångbnbbelt emot på attbra orter, o cl) pmartfH tcfe 
gtfmeö råb ocf> lägenhet. iomart mill man fomma, t. er. f 
fjellbpgben, meb fafta ffolor? Scfe fjeftebelen af barnen ffulle 
ber lunna begagna ftg af bem; od) feban, more bet ide o* 
billigt, att en Ijcl forfeit ffulle meb lifa förbeluittg af foftna* 
berna — fåfom natnrligtmié meningen är — bibraga till in* 
rättanbe af en ffoleanjîalt, beraf enbafl en fjeftebel af focfneti 
finge nptta? fjlpttbara ffolor bltfma berföre, på be flejla or* 
ter i betta län, be enba lämpliga. S5e brtfler, fom l)ittillö 
miblåbat bplifa mtbermiöningöanflalter, ffulle alla unbmifaö, 
om befa auförtrobbeé åt ett tillräcfligt antallärare, fänba för 
bugligl)et, od) få löttabe, att armobet ejfrcftabe tiH oorbcntltg* 
bet, famt om befutom ffolorna en gäng i ntånaben tnfpcctc* 
rabeé af meberböranbe. ©citoni ett flåenbe bibrag af § tun* 
na fern på femmanet, famt en ringa pemtingafgift af be för* 
mögnare barnen, ffall ett mera än tillräcfligt antal bugliga 
lärare för fåbaita ffolor funna aflöitaö, Ijmab betta län mtb* 
fommer.

de få in i Ib a ©tiftelfec, font fxitnaö i 33ot)uölän, ffo* 
la omtalaö mib beffrtfntngen af be (tälleit, till fmtlfa be när* 
tnafl f)öra. den betpbtigafte af befa, ja, af alla t rifet, 
ijnutfelbtffa donationen, förtjenar Itfmäl, fåfom ttllfjöratt* 
be l)da länet, od) t öfrigt för fin märfmärbigfjet, att l)är 
ffärffåbaö. SJeffrtfmttgeit på ben torbe bocf bltfma briftfällig,
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emebait be fällor, fjwanttur beit bör håmtaé, icfc genta gif'
maö till prtö åt offentligheten.

$»ltfelbtffa donationen *), anflagen till ett fftpenbtt, 
fonb åt ffuberanbe »ib ©ötheborgö ©fimiiaffum — från bön 
ian cnbaff åt Sörlänningar -, freffår affätcrierna ©uufcö, 
bn på ©jörit oct) åbt; på ©otettäö, tillfammanö 6 mantal, 
famt af unbertigganbe 141*5 mantal, öftrer l)ela länet fnng= 
foribba 3m ocb Utfocfne Srälfe. ©en fliftabe« genom tefla* 
mente af ben 22 Sannart 1664 ntaf Sru Margaretha 
felbt, enfa efter SefaHmngSmannen öftrer ©ragömarfö län, 
örbomaö ©pre. Slnlebntngen till en fåbatt frtfofftghef upp, 

r hon fjelf fjafnaa »arit ett önffan berom, uttrpcft af 
hernie« enba fott, Smar ©pre, hmilfen, nttber en ntrffeö re, 
fa, aflcb t Montpellier 1663. ©effamentet Ipber fälunba:

Seg Margaretlja §)irittfclbt @. ©homaö ©prié til 
©ttnbtbp og Stabi) gaarbe, ubt bette mitt nbgifnc bref fenbtö 
og ritterligit gör for alle, at efter font beb hafoer behaget 
ben allerhöicfte <$ub, l)»tö magt ri cm alle nnbergtfne, mcb 
et chrifteligt, naabeligt og megit fallt ffilëntege fra benne e, 
ïcrnbige rcrlben og graabcbahl at bortfalbc nuit etngfîe og al, 
lerfiœriffe nu ©al. ©on (Sl)vlig og tôclb. 3»cr ©prc ill ©unb, 
bpe og Slabpe gaarbe, oc tngett rtbcre Siföamnge er mtg cf, 
terlabt: alt faa barer jag nu nteb fri rilje oc relberaab l)ne 
oc ftnb, faa oc cfter mtn ©al. ©Mé egen begtertngc i fit 
ttfcevfïc til ®ubë et)ve oc £>anô Shriffen Mentghebê opbpggcl, 
fe ubt min lcreube fifre, font jag efter min bbb »il l)a»e 
u/tgenfalbelig holbit.oc efterfommit fra mtg og mine Orrfrut, 
ger fobbe dier o fob te bortghnt og forerit trenne mute pof, 
v«ub,©aarbe nentltgett ©uubjbpe gaarb, Itggcnbc ubi Malle 
@ogn paa ©jmu ubt SabnS*eceb» meb bcß tilligcubc Slrl, 
gaarbcr %gcr og ©pbf)olt mcb alt anbet tilligenbe ®obj oc 
Cègettbomc* ©en attben SlabpcSaarb, Itggcnbié t ©pnbcrtgctt 
og i aahu*&ehn i fawt ^ M So^'S***
og egeubome til beutelte ttrcube ©crbegaarbc, bet rcerc fîg 
ubt Stggcr og @gu, ©famr og Marcf, fÇtffcranbog Seegang,
T) ©ttttcltciTwärboS af elt curotel, faeftaenbe flf Bilïc*

ptn, Saâmannen i SSotjusttcin ocfc 3ulUtfa:<SSoratiiflP<irm 1 «ôtb’-ooig.
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i>aat og tätt', Cute og Cimbefteber, 0er, pointer og ©tränte 
fittere, f)»ab nafn bet er etler »œre fanb, aïbeïtô intet im 
bantagenbtö ubt naagon maabtr, faafom mt ber tiitiggep oc 
af Stvrtlbj tib fotgit tjewer og mig enbnu fotgir til ipauë 
fflttgL 3tcabemie tKet ©tmtnafio ltbf ©otbeborg og
III ben ftnberenbe Uiiabom_ ftf JBabuteScebn font bctm’b pn? 
ffettg og (Shriftclig information ubt bogltge fonder funbe 
fruebtbartig opbragié, bet$ mtbcrbolning oc beforbrittg, faa 
(iTbeii ftubirenbe Itngbom af JBgl]Uê^8cct)n, fom ti( bcimte 
©otbenborgS ©pmnafiiun forfenbiê, cpcrtnrberct, at upbc g» 
fri unberljotbuing af famine ©obj og aibrig til noget anbet 
trug, l)oerfen af ben ene etter ben aubre i f)tte bet »are funs 
be enb tit forbenute ffubereubié Ungbomé oiiffcttge informas 
tion at for»cenbië. Stnfccnbiô borr meb fevft og for alte ting 
©ubë ©nbometige üJîaftté ccl)re og ben uptte, font ber paa 
funbe fpije tit ©ubé fprfieé opbpggcifc og ÇerberniésSaubâ 
ornament og prpbctfe, b<bb f)oeé »it jeg gioe forftaact og 
ment, at faae tenge ©ub »itbe mig (töet foriiube beer paa 
jorben, »it jeg fjctf»er »are bem:te gaarber og ©obj nteb 
att befi tittiggenbe Grgenbome, font foreffriott err bar eftep 
font tit font mecbttg og raabig t atte ntaber »forment at tip# 
be og fertige, faafom merit err. Wien efter min bobi) fritt 
ttbett naagcnê paatate, »are fig frpnb etter frctibe, etlcr bue 
bet »core fanb, at fomme tit bet brug jeg bet bengipet oc 
forccl)rit bo»er, og ber font ©nbt) »cb ben ttmmeltge bobb 
»it berbenfatbe mt'gb, for ecu jeg mine bortffptbige gjdb ops 
richtig ubt leöcnbeé li»e, fanb efter min onbfïe og begerring 
betate og clarere, baa min fuHutcrcbtige paa be fiber, font 
jeg fjetftoer nteb clé jeg fewer, ber tit barer fororbnit og be* 
trobt, at bone bemtte ipof»»ets©aarbcr og betj nnbertiggenbe 
©ob$ og egenbomb ubt förrättning in tit famme min Ports 
ffptbige gjelb efter richtige og ctare fccwtfcr, obligationer og 
Sîcgenffaber af bem:te jpof»cts©aarberë oc »ubertiggenbe ©obs 
jetj aartige infomfter bltfwcr betatt og riebtigt ctareret, og 
ftban faa tenge bait teffrer (efter) min bob (ont bait bet bes 
gerrer) framfor itaagoit aiibcit bem:tc ©aarber og ©obê at 
fov»atte for fin titborfige og »ife afgift efter ©crbegaarbcrucé
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m 3*rtï6jwmi* ®«ter, font bl>c <«f W8 lu,fccl' c'Jcn l>aub 
$9 ©egel ffat blifre cfterlabt. Dg faafom »entern oc uu 
trabcr af oftranbemtte gaarber, jorbegobj oc epenbom funbc 
forflaae aat)rlig titt 30 perfouerê unbcrholtmng citer inneligeuö 
mehr, ccr bet mit ©ubetige forfebt og alrorltge bcgtmng, at 
«fter min ml) maatte fmrorbineri* ubt forbeintte ®ynmaftp 
itt libera Ma til famine 30 efelc^cvfoner, font ficlfrc 
rinaa meblev tmfrer oc buchtiae funbe fienbij tijjob o.pjuci)* 
tiff?/ beds fri utiberbplbitittg, anteit bet funbe ft'c ubt eit af 

IbröfcpÖvcntt« l)tife, faafpnt en Deconomic citer £)oô naagon 
cmbcit, fönt 3>ön$ Äotigl. 3Wap:(î fjetf bccfl ride bBpcnfere, 
at uteb ungbomen/ font til beß bettaabning blef abimuiltredf, 
ïmtbe befj ba'bre l)afrt$ gob inflection baabe nbi Socrbom og 
optucbtclfe og (»friiTe feber. Dg efter faafont ferbnmte ©uub* 
bt) oc Slabp .pofribgaarber meb tilltggcnbe SBjMbcr og ®peu* 
tont pcrre tjrab oc l>rar bet retre taub, ere beliggenbc ubt 
23al)ttb=&cl)n og SBigen; baa rille jeg at biße 30 Pcrfoner, 
bet minbfte 1s‘nf ®lfre*©»ßelg Prouftt f)cr ubt 23al)uê^cct)tt, 
font ecu ligger ltnber ©iottjeborgö ©uperintcubeutta ogjor, 
uentfigeit iblanb bißc forffrefne 15 perfener af ®If»e*©gfe{« 
érouftericrô born t)cer paa 2joreu, faarel font Pjreeftcvm« 
Sont paa ioubenecé, brer Slabp gnarb ligger, en efter au, 
ben, faa Kruge be ftnbcö, at frcqreutere ©c&olen eller ©mtu 
rtaftttm t ©otlicnborg, og ber lan rerre gob fM)obumg om 
benuent, freon for anbre, famnte fri oppcljolb af ofranbem:te 
©unbbs) og Stabp |©aarberé og bet till)örenbe jorbegobjttj 
liante efter mtu bobi), faafont et criuberligit ©tipeubtum ett 
brer fine riße ertljuingcr, at ntaa ttpbe og bcbaalbe, fprl)obeit» 
biö utrtrlbarltgeu, font for ®ub at frare famine ®obä meb 
bet’ tu trab er og ««center at forblifre intbcr £auö Äongl. S0?as>f:fê 
Sîaabtgfte protection oc icfe til naagon anben brug ecu font 
bet af mig ubt min lefreubit lifre fworbnit ecr oc efter mtu 
bobb rit ijafre orpggeligit tjaalfcit, centen at fcrlgcb, forbpteê, 
bemrenbtê eller t naagon anben maabe perturbentfaa oc af 
»nine efterlefrcnbe Slrfrittger (om naagett berpaa efter mm 
bobi) ritbe thaïe eller litnbe t)afre beruht naaget at ftge) fot-- 
blifre rdgutfalbct, faafom tet l)eer öf efter 3?.rngeo Umg
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bortgif»it oc Srftcnfcntcrct cer. 3eg 0« 0g tefe f>af»e itbt 
bette mitt ebne bref forbtgaaet at a?rf)inbre ntfg mine tofter 
oc titfagu, 3eg nogte mine oc mt'n ©at. ©onê gambte troe 
tjettere gfovbt t)af»er, font min ©. ©bit ocffaa ubt fît Xejïa# 
mente oc paa fît enbeügt cif mtg baf»cr »arrit begeerettbe cf# 
ter font jeg bafber be!of»tt wogte af bennem frtf>cb paa »tge 
gaarber, jeg bennem efter tntn bobf) f;af»cr bebrefwit bertö 

»€ifjttb,-men-naar be meb beben afgaaer ba famine gaarber., 
at inge tit bet brng feg bennem tige meb bet anben mit ©obj 
bengifoit f>ctf»er, »it berfor tit benne brng &af»c mtg font af 
mine fri# oc ^rejfe^aarber forbcbotbeit, jeg paa mit 
©obj tycfeö fan »core betoegtigit for bennem, og ffat be font 
famine gaarber oarber mebbett efter mine mebbefte 23ref»crô 
forutaelbning tit en t)»ar nti fcrbctcb!)ct, font jeg famine ©aav# 
ber ttnbe »it og npbe bennem eftcr min bob!) berfô Çffjtib 
q»itt oc fri for atte og en ()»crë tittatc, font forffnfoct err, 
og efter font jeg l)af»cr en bcgraf»c!fe#fîcbf), fem jeg ()af»er 
tabit opbpgge paa nttn-cgcu-befoftmng .,»eb -min. ©ogitc#Äpr* 
fja SSatta paa ©rent for min ©a!)t. |>oêbunb, mtg og mine 
^Bortt, t)»itfen ccttborf) bett a?r »ib macht, og faa (trttge ©nbf) 
mtg tifoet fparar, ffat »et ötb macht'bltfoe; men eftcr min 
bobf) funbe forfatbe, ber font ber tefe btef ntcb gob 3nfpe* 
ctiott og tttfpn, baa [jaf»er jeg for nogle aar feben, efter mitt 
<S. SDîattë bobf), tit famnte bcgrçif»cliTé*ftcbh, at hotbe »t'b 
macht, foraet)vit og gtf»it ett mttt Dbetögaarb, nentL 0fre 
33ratanbt) paa Stent ubt SSatta ©ogtt, at f)»i<s fifi-rutc af 
famine ©arb!) Starfigen ubgtfotë, ffat Perre perpétuent tit 
famine begntf»ctp#@tebh, nptte og reparation: SKcit f)»ié 
faae ffer att jtîa-nten ber af Startigen funbe betobe jTg mere 
con ©raf#©tebenê »ebt)tiget)otbetfe funbe bct)Of»e, baa bet 0# 
»crbtcfne iefe tit naaget aubet brng, at anocettbté, nten tit 
bemitc mitt ©ognefprfteê neboautbtg nptfc og brng efter min 
forrtge ber paa ubgtfne brefs tpbetfc bat. b. 18 Dcf. §(ar 
1654. £>»cr meb og faa foreffrifne min futtmeechtig ffat Ijaf* 
»e gob tnfeenbe, at at ting tagtig og »c!)t blifrocr btêpoucrif 
f)crr ()oê »it jeg tjafoe fortjotbit, att be fattige benber, font 
gob$ct beftbber eftcr min bob!) tefe btifocr titrberit eg before#
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vit meb fcfcböattlige paaleggcr etter arbepbe mcfjrc cett föttto* 
bittgjcrcö tit gaarberne og gaarbenê aflinger at tyolbc »eb li* 
ge, nwget rninbre, nt gjj^reö Inan af bemiem til liegen aitbcn 
ntebl) arbetjb, ff'jutjferb, etter anbet »ttlberltgc af bcitnem, 
fom gobjet efter min bobij funbe fomlte, faa oc at beß tiU 
liggenbe Sfoitffc iefe tü upticf)t blifocr forfmgget etter ruine* 
rit efter fout ()tban til og faa tenge jeg lefoer tyafocr og »üb 
Ijolbe bem t gob upfidjt. SSiitt jeg og t)er fyoê îjafoc fororb* 
ntt Starfigen effet ntitt bebf) ttl f)»ar 3iü)Ic Elften »ib £>of* 
»ibgaarb Suttbbt) og 2fabt) flat til bc ()ttêavme og fi;ttucrli* 
gen ttl bennent, font ttbi be fJJrccfïcgjelb fttibië, font gaarbenc 
ubt ïigger af ÇÇulmcccfjtfge $rebi»e Sîifébaler ttbt vcbe 
pcmmtge ncbbpttê og beltë *), og gutttneecljitgcit berfore q»if* 
feriê ubt fine Sîegenffaber og tjocr meb ontgaaê font t)anb 
for ‘(Sub()t »ifb paa bett pbberfte bag forfoarc, og ber font 
itaagcit efter min bobf) »übe labe fig ftnbe »xrc ftccfjt etter 
fretibe arfotnger Dbelêmanb etter I)»em attbre bet »xre fattb, 
font bemte mitt ttbgifttc ®a»c:brcf etter nogott af btße inforbe 
pofîcr, font feg ttl ©ubê ttîafttë erre og l)atië (Sljrifleitö Ulfe* 
mgf)cb,$ opbpggclfe og forfrxmclfe l)a»cr troligen menet, »tfbe 
forfrettfe oe tü inteb gjqre, benttem )ta( ©tibi) rora meb ftu 
»rebtö f)anb t)crr ttmmeltg oc tjafoe fttt fortjeittc SoI)tt eftcr 
©ttbj rxttfxrbigeë orcbt'ê bomb cotttberltg at femxnte".

"2ftt jeg atte btße forefîrtfne poftcr oc punctcr, font bxr 
ttbi bette mitt bref ctr tuforbt eftcr nun hobt) tm;gge(tgcn og 
ttgenfalbcltgcit af mitte qfocrlcfücbe ?lrf»ingcr Dbcîëmcnb ei* 
1er f)»em bet »xre fattb, »tl f>af»e (tolbit og bette af trn’g 
nttberffrefoett, faa at »cere gjort og flutet fout foreffrefoet 
ftaar ()af»cr 3cg ttl beß t)bermci)rc forftrfjrtng bette meb egett 
fjaanb flabfxfï og mitt feboanftge Ittbclt'gt Signet befrerftet, 
faa og megit »etütgen ombebit ioattê ^ottgf. Sö?at)f;tö $()roe 
SWcettb og 33x1 effccltcr £)f»cr(Ier bl)e fbbjxble, 33xIbornc og 
üDfanf)afttge £>err tttutger »ott Stffcnbcrg, ttl jointe og ©tc=>

1) Sega utbetaS lüipcvtigen ä'rniu — men bet äc ffittnab i marbet af 
benna fumma tut octj för 180 är feban. Sa ©»mnafifgobfets in: 
fomflcc btifmit öErfce, ftjcfcS, meb ad billiget, biß fïaef tilt be fat: 
tiäe oct|ä boit bliftoa förftöjb i proportion.
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mtg til oitterfigheb at uitberffrtfoe oc farfegfe. S a tant 
©unbëjbpe b. 22 Satutam 2lar 3tt Sufenb ©erfjunbret Sreê* 
finbjfjnfpe og ftre",

Margaretha iôoittfefbt 
©. &f)omag ©prié. eign. f)anb.

Sîntgcr ôott 2tfcf)cnberg. ©toett 9îanf'
Ôfo. tit Wot*

Sleftamentct ftabfäftabeö bett 20 2tug. 1664 af formait? 
barcregcrtngen, «tan aft några pfimntnçïfev beremot bå ffeb# 
be; men ttnb 1694 5rë rebuction befattnê, att af gobfctâ 
grnnbräntor, belöpte ftg tt'CC 3,429 ®afer 10 tôrc ocf),
12 pettgr. ©:mt, tilffyörbe ^V'befar, elfcr 998 35afer 18 Dre 
23 peitgr. nteb rätta frottait, ocf) bfefrop beffa «tan ffpnfam* 
bet inbragne. ®ctt fåfimba rebucerabe bçfeit af gobfet fiter« 
ffänfteé ftfroâf ©pmnaftunt unber gräffefrihet, men meb för# 
beljåff, att räntorna beraf fîulfe,, fSfom çtt Ôîpngf, ftipenbi# 
mit, tiübcfaê fhtberanbe ifrån ^«tlanb, fången miff anfe 
bemta fyanbftng af ©art XI fSfom ctt famroetêfôfl fngrepp ntt 
be fäitet engåitg fô'runnabe rättigheter, ocf) fnfont en grof o# 
tacffamf)et entot §ru §n»ftfcfbt, htotffenê ftfïa totfja få litet 
refpcctcrgbeö; men en fåban förebråeffe är ganffa orättwfé, 
emeban nemfigen bet är fcemiêftgt, att näntnba 3tu, nnber 
bett oreba, font ttppfom bå lanbet ombytte fli>rcffe, fitfont 
många gårbar, font tifU)örbe grottan, ocf) htoilfaê befittning 
nnber fräfferätt afbpig funbe fanettoneraé berigenom, att be 
bortffänfteé tiff ett roätgoranbe änbamåf. SKera orättmtö är 
på fltt fätt en t febttare fiber mibtagen författning, att tiü« 
befa 23of)Uéfänningar enbaft f:be(ar, iltätlct för ^Vibcfar af 
ftipcnbiibefoppet, font bem rätteligen titlfommer.

®e aningar om ctt hfiftoanbe ntipbruf af ben rita gåf# 
man, SOcargaretfja £>öitfcfbt fyncé fjaftoa by ft, bå hon ntfabc 
ett mört förbamtelfe öftrer ben tifftagöne, font fftiffe bferfmaö 
förfränfa f)cnneô biépofition, ginge fnart t futlborban. ®ynt# 
naftigobfct bfcf inom fort ett fjerrfigt rof för en ffamltg egen# 
nytta. 9!Sgra mynbtge äbfittgar förfiobo — naturligttoié meb 
nxbcrööranbcé famtycfe — att flå bet unter fig för en tum«



«h- 135 —

pen penning, ben be faltabc arrenbefuntma, od) till pfi fopet 
l)uêtjfittabeë nicb flipenbferita pfi ett minbre forftoarfigt fätt, 
od) räfmngarne blcftoo gömba od) waftabe ffifotn bet gpttene 
fftnnct*). ?'(nmt fir 1809 fïego ©pmitafu tnfomfler af fh'f* 
telfcn, gobfeté grunbräntor inbegripna, till ide mera än 2708 
ttJ:br. 2>ft toäcfteé omfiber Sîtffené ©tänberé nppmärffam* 
bet lyärpfi, cct> pfi rtfébageit 1809—1810 begärbe be t)o$ &'o* 
nungen^en rcrnftcit af alla bonattoitcit oet) bejj fcrwaftntng 
rbraube banbltitgar, fpotlfctt od an6cfa(îbeé od> fbvfiggicS, 
Sittfölje (jfiraf, od) bfi forflag blifioit tngifmct om gobfcfé 
utarrenberanbe pfi 30 firé ttb till ben mcfibjtibanbc, ucbfatteê 
en comité, (prüfen ägbe att nnbcrfofa od) beffrifma gobs 
feté 6cffaffenl)et, famt i förening meb curatorertte infomma 
meb forflag, roranbe be$ bltftoanbe formaitning. §p& grunto 
af utlåtauben, fom ffitunba tiifomttio, famt be pfimiitiiclfcr, 
fom gjcrbcë af ©ymnafitbonberite od) gpbfeté bfimaraiibe ar» 
renbatorçr, ntfom bet migtiga #ongabrcfiret af ben 18 Jligrö 
1815, genom (prüfet en total reform ffebbe uti gobfetb bit» 
tittévoaraube fenraltntitg. 3De foranbringar, fom uti betfam* 
ma påbjöbeé, ffutte fortfara att gälla t 30 år, efter brntlfen 
tib regeringen forbeljött ftg mibtaga aubra författningar, ont 
be profroabeé nobiga. $3reftoet titnebfitter 34 farfftlba pitttf* 
ter. Uti be 10 fbrfta befaffeé: att ©unbObp, Slbp, (abngårs 
barue STefteftab famt lifer od) 3)juplui[t ffnlle, l))oar for ftg, 
bortarreuberaé pfi 30 fir titt ben meftbjubaube; arreubeauetio* 
ner ffutte, titt förefommanbe af intriger, Ijfittaö pfi en od) 
famma bag, ffitväl pfi berörba flatten fom pfi (aiibécanéltet, 
famt curatorerne äga att profma anbubeué autagtigbet; arrens 
bet ffutte befîammaê ide utt penningar, t anfeenbe titt beraé flän* 
biga märbcfbräubringar, utan t font, ffifont ortené Ipiftmib« 
fäbe*), od) arrenbatorerue ifläbaftg bpggnabéffpfbigljct, famt 
förbjubaé attt begagttanbe af titt()braube ffogar, titt annat ätt 
buébc()of. åbortte pfi arbetê(]emmaiten ffutte bcfrtaé tfrfitt att 
bagëmerfèffplbtgl)ct titt förberorbe fäterier od) labugårbar pfi 
fätt, fom 12 punftcit närmare bcflämmcr, netuligen: att bc

1) ©e Ôt'manê 23c!)u6(. SBeffr, pag. 308, sqv.
2) 3a, twab ©unteoç, tâter ofi; D.upÇutt Oeträfiar !



bättre hemmanen ffulfe erlägga ett årlig befrielfeafgift af 8 
tunnor forn ocf) be fäntrc 6 bito, (jwtlfet utgjorbe fnappt en 
fcmtebcl utaf »närbet af be 332 fcaxb ocf) 90 Öfbagöwerfett, 
motfwaranbc efter marfegSngcn 44 tunnor forn per f)dt l;em* 
man, fwtlfa bet förut Stag bcnberne unber Ebp att utgöra, 
ocf) omfrtttg en fjerbebel af beraê »tuber ©itnbêbp, font war 
ftfa ntcb 31 tunnor forn elfer 280 $arf* ocf; 50 Dfbagbwer* 
fen. Drfafcn tilt bet ftnbriga t benna lofeti, twertemot cu= 
ratorerneö mening, fom önffabe ben tre gånger brpgare, war 
eu bcräftiiiig, att bönberne ffulfe berigenom blifwa fatta t 
tilffålfe att bättre uppobfa fina gårbar; Itfwäl ffulfe f)m* 
manöräntorna oaffortabc utgå. ®ettna förmån ffulfe böttber* 
ne, enligt 13:be fünften, få åtnjuta t 30 år. Uti ben 14:be 
faflfbälfcsS ben öfmereitéfommclfeit meb gobfetö ftranbjTttarc, 
att be, iffälfet för be fjörefor, be woro förpligtabe att utgö* 
ra, ffulfe, utom grmtbräntorna, årligen betafa 1 0î:brl6ff., 
af fymilfet Itfwäl l)älffeit borbe affortaö för enfor ocfj fjnfltn* 
gar, Ijwarförutatt be, fom gjort uppobltttgar, ffutfe bftfwa 
bcrwib btbrl)ålfna emot ett rntfj afgift, äfwett ttttber 30 år. 
15:be pitttffctt attbefalfcr cttraforertte att uppmuntra böuberne 
till plaiiteriug af ifijörf, 2lfp, Sfl„ ®all ocf) ©ratt, famt å* 
fågga bem werfftälla ett fåbatt plantering af wifa träb om 
året, ber omfläubigbeterna få mebgifwa*); befjutom fôrbjit* 
baé böttberne, att, attttorlitnba ätt efter ntftnitng tiff l)ttêbcl)of, 
ftg af jTogen begagna. 17;be pnuften fcmttar föreffriftcr om 
åborätt till hemmanen, ocf) ffulfe wtb inträffanbe lebigljcter 
förfaraö, fåfottt om fronofjcmmatt ftabgabt är, bocf få, att 
ttär åbo t (fe efferlemttar få närffpflba arfwtttgar, fom enligt 
fag Ijafwa rätt tiff hemmanet, gauge bå åborättcit tiflbafa 
till bröffarfwtttgar af gamla ftammeu, ocf) om äfwett fåbatta 
fafttabeS, ffulfe femmanet på 30 år bortarreitbcraé till ben 
l)ögflbjitbattbe, arrcnbet utfättaé t font od) löfaé efter utarfe* 
gång; ftäbjcafgiften beftämbeé till ett tunna font för bvuarjc 
Jtbclé mantal; boge eller afträbbc åbo frän Ijentmatt, fom 
tålbe flpfniitg, borbe fåbatt icfe förwägraé, på bet ffcrc af
I) ®ct (fulle roora fjôgjî fntreêfant att få meta, tiår bbnbevne ftft på= 

8r.tr.te6 om betta ttlfgganbe.
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ârfmfngartte mätte bltfma meb bemmattébrttf förfebbe. — Of* 
riga momenter t betta bref äro af mtnbre migt, fåfom tefe 
lemnanbe attmänna föreffrifter.

©ettorn be@a fåtunba mtbtagna åtgärber crfjoCt ©ptn* 
«ajTtfaßatt en ganffa anfenttg tittöfntng ntt |Tna infomfter. 
©et tpiJeö oef få, fern ft'uttc ©pinafttbönberne, genom ben 
bem bemtljabe tinbrtng t bagömerföfTplbtgbeten, btifma be 
tpcftigafle aboer unber folcit; — men tifmät tio'r man öfmer* 
altt npprepaê emtga ftagomat öfmer ett betrpef oef) ett preje* 
ri, font be attbeleé emot ettratorerneë metffap oef» mitja äro 
tntberfapabe, tfpnncrfjet på be orter, ber fnga pSnböpcrfoner 
bo, t)o6 tjmitfa be funna manta ffpbb, t. er. på ©fönt o. fï. 
ft. — men bonbcit är atttib fortfpt oct) obetStcn. (ban bor* 
be ju betbre prtfa bet (pcfftga t fin lott, att btifma fnttrab 
bär på jorben, oct) meta att bet jorbtffa goba efomoftaft ar 
ett tjinber för fanë anbeïiga mät, ort) eineban regeringen ma* 
rit nog obetänffam att bereba bottom en tättab tillgång på bet 
förra, prtfa ftg Ipcfttg, att bet gtfmeö någon, (om af ömbet 
för tjanê inmerteö metmiffa, bic^ei' fafen Pä ett betjän* 
btgt (ätt. SBönbcrncö ffrif öfmer bctrpcf timber bepntom titt 
ett nptt bemtö pS en ttpproriff ttbéanba, afibctcé fom i forb* 
na bagar ©aifavtavucö öfmer Söpe ©rtfëfonê tjenftutofning, 
bmitfen tifmät iefc gjorbe tncra,än röfabe bem fåfom ftäfffftn* 
for, etter på fin tjöjb fpänbe bem for plogen. 0fmci1)etcn, unber 
bmitfet namn matt t)är t 33obuötäit ifpmterbet inbegripen fog* 
bar ecb lättömätt, bör man ju mörba, oet) bmarje ftanber af 
beP åtgärber borbe befiraffaö efter ©panffa co(oniat*(agartte, 
attitarö går bet nlbvtg mät. fount lätt fan man icfe befit tom 
mifa bet ogrttnbabc t betttta bonbeotåt, ifatt bet more af nö* 
ben! ©a bet t. er. beter, att en förmattare, för be me ft e* 
genupttiga afpgter, Ijett oförmäntabt antänber, för att, finit* 
bom t åbontö frfiitmaro, fpna oöf) ittböntma fattö ljuS, farnt 
företägger bottom, mtb bepttningörättené förtuff, att inom mig 
tib bafma botat alla brifter, utan att ttttfännagifma Ijmitfa 
bepa äro, mpefet mtnbre temna något fpneinpntment, oet) fe* 
bait bå bonbett tappat på fina btrê, bet bäffa t)ait förflått, 
«tan barm()ertigf)et mräfa bonom ifrån bemmanet, för bet fan
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tife märft, att cn 6räba »ar lob pä gaf»cln, efler rit tegel« 
panna fbtiber o. f. »., od) tefe botat bebfa brißer;— få är bet 
ju tpbligf, att attt betta ffett t en »älmcuanbe afßgt, item« 
ïtgeu att uppbfma bonbenb ßarpßitiitg£)ct, od) om fyatiej äger 
få paß beraf, att b an »ct> bet ett brtßanbc fptf utt en »ägg 
är cit oförlåtligt brott/ fom meb intet mtnbre fan förfonab, 
äu meb uppoffraitbct af panb fvamttba bergtttng; få är Ijan 
ju fltt (träff »ärb, tp bum()ct är en f»år fpnb. SSißt är bet 
famn, att bef)å(lna t)ub ofta, näftan årligen, fpitab od) förfla# 
rab brtftfäiliga, itnbcr bet många nebruttnä albrig beßgtigab/ 
ännu mtnbre tttbömmaé; men bwab fe’ii? fan bet icfe t. er. 
ftmta§ en 6gonfat»a, af b»tlfen man blir få flarögb, att 
man for fuUfontltgbeter utt ruttna l)itb, fom tefé ftunaê utt 
bcliSltua pub, ocf> bent ingen aiinau fän fe? Sitt en årlig ffatt 
af g ttutna ft v t b t foru pr femman upptageß, unber namti 
af $ogbeffäppa, måtte fäfeft ftbbja ßg på någon af $ongt. 
§D?aj:t fauctienefab 6f»ereuëfommelfe> ben ingen far ßg bec 
faut; bd) ffufle någon »ara få ofbrffämb att glitnfä bili, bet 
ftabjcbrèf»cü fällan ttflßäßab be utnämnbå åboerne, utan b« 
mot en grof ertra töfen; få bbrbe cit fåbån aK»år(tgeh näß# 
fab/ entebart eii fdban faf> Itffout aßt annat ^rtmmarmcrf/ 
ailbcleb tefe ßbrer unber en bonbcö profiling etc. etc. etc. etc;

gbr att emcblcrtib ttubanpöbja alla ffett af anlebntngar 
till fabaiiä flagOmål, »ore onffligtr att alla göbtpcfltgrt, t 
f)»ärjct)auba affigter företagna btifefpiier bob ©pninaftibim# 
beftia afßaffabcbi fbwärfove fan niait icfe ber»iblag, få# 
fom »ib fronaitb (jdmirtart/ nöja ßg meb en af# od) tillträbcb# 
fpit? 25ltr bet icfe bonbenb — fom äger beßttningbrätten å i) elit ni a ne t — ertfäf, om tjané l)itb äro brißfälliga, blott ßatt 
»ib ßtt bob eller afßpttnhig Icntuar bem i laga ftånb åt ßit 
arfannge eller efterträbarc? Srälfcmanb rätt att när fom l)dß 
fjclf fi) 11 a ftn bonbeb åbpggitaber, är uppenbart ttllfoiiiiiien en# 
baß för att efter beliag funna plåga ftua unbert)af»aube, od) 
beß tillämpning på ©pmnaßigobfet mimera, är få mpefet mc# 
ra rättbioibrigt, fom ©pmtiaßtboitbeit är mer äit grätfeåbo — 
bau äger b c fit tiling brät t. 3<fe par ben äbla SOfagaretlja 
fmtfclbt ffänft Ijouoiit beitna, ide fine ^ougL May.t (tab#
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f’afkt pottorn i ben it a, for att ben ffuffe beröfwaé bottom af 
egennptta, for cn nutrfen fîocfë ffutt i faite tjnö ! 3Kfingeu Fan? 
ffe tefe tror, att ffi tillgår; fe bfi t)är ett erempet, mfinga bps 
tifa eitt förtiga! Crn af be bugttgafîe fiboer pS ©otenäö born* 
beé npltgeit ifrfiit fftt tjemman för fyufebrifl, oaftabt ti'mrct tiff 
en up fibpgguab, ben t)au ft ob t begrepp att uppföra, reban 
låg framförbt. §>an an fa g bet nemtigen tntnbre nöbwänbtgt 
att reparera pué, font efter ett par mfiitaber ffutle nebrtfmaö;
nu l)ar pan uppfört en beu fMttigaffe mattibpggiiab,-------oet)
ligger nu t anföftitng poö öfonungett ont återfåenbe af fttt fis 
borätt, bett pan förtorat för bet pan äntabe — npbpgga. <B& 
bömbeé oef en Sbo pfi Ärontmevöb pS SEförn, ben 5 @ept 
1839, fin befittnirtgörätt förtujlig för fammä orfafer, faffätt 
f)an ej utöfmat bentia rätt längre än f Sr, oet) fStebcö unber 
en ffi fort fib tefe fitnnat mebpiniia få ftua t)itö t flfinb; o rf) 
ffibänt ffer på fatnnta gång man tillåter ©pinnafiipentmait, 
pwitfä, tmbït'emot fö rf a 11 it t ti g a 111 e > äro borttemnabe titt ut* 
brut fit ftfinböpcrfoner, ftS näftait — utan manpué* 
Ppggttabcr. SOÎett ffnfte matt litt mara få fär uti an to ätt* 
baubet af ffabttga prerogattoer, att matt ej Vbitt nöja ftg meb 
en afs o rf) ttflträbcéfpn, må matt bfi åtiniuftone tiffpåfla ben 
bet meberbör, att mib ontberörba förrättningar tafttaga be 
former orf) föreffrifter, pibitfä tag orf) (prifftig bifligbet gifma 
wtb Rauben; berntcb more öänbitgen mpefet muunet. Set 
more ocfffi af pögfta ttöbert,att gogbctnftrucHonen af fir 1767 
ättmänt befautgiorbeé, att ftäbfebrefmen egenbänbigt tiffffättbeé 
fiboerne fjctfma på lanbêcanéltet, öcf) att curatorcrne årligen 
utfart be ett påFittig perfott t länet, för att efterfe orf) f)ö'ra om 
attt ginge rätt titte

SOîen emebfcrtib fluttbar nu tiben, bfi bett förfla arrettbe* 
periobett löper titt önba. Set inträffar 1846; bå ffota npa 
författningar meb gobfeté förmattnirtg mibtägaö, etter be un 
gättanbe flabfäfiaö för ännu en tib. |ntru bet ätt fotttmer att 
ffe, tärer fmfirltgen beitbernaö beroeube unber gobtpcfe oet) e» 
gcunptta funna förebpggaé; blott ett ettba rabifatt mebet bertttt 
gtfmcö, oet) betta är 53efittningérätten$ förfätjanbe 
titt itumaratibc Sbocr etter beraö barn. Setta wove
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ecf öfwcrenéftämmanbe mcb all bttttgljct, enteban om SDÎarga* 
retl)a £mntfelbtê åtfomft titt eu fier bel af ftna fjcmmnit, 
granffabcö uv eu fîrangt râttwtè fpnpunft, bet fâfcrltgeu ff«ï= 
le t'iifma uppenbart, att ttttwarattbe åbocr, affontlingar af 
Çru fowitfelbtö bönber, werfltgen, närmare ait ©pmnafufaê* 
fan, äro ägare titt ftna gårbar. SÛÎett ffulle ett fåbaut för* 
fäljanbe, font öuffligt wore, anbefatlaë, måjle några (jögfi 
nöbwänblga tmllfor berwtb bejïâmmaê, om bet tefe ffulle för# 
fela fttt änbamål, ocf> bett ftfla totllait bltfwa toärre än ben 
förfta, åitbamålöeuligafl ttjcfeé mara, att berwtb bejiänt^ 
ma, att:

l:o gtemmanené grunbränta femte ben nu utgåeitbc be# 
frtelfcafgifteit for bagëwerfêffplblgbet, utgöranbe t mcbeltal 8 
tunnor font per mantal, faflftädbcé fåfont en årlig ffatt till 
©pmuafttfafjan för eroärbliga ttber.

2:bo åganbcrätfcu fålbeé filt Sboerne, eller beraé arf=» 
totngar (fåframt be „eller beraé fäber befutlt Ijcmmaitcu nttnfl 
30 år), för ett någorlnnba ffäligt prié, font borbe lämpaö 
efter f)emmaneitö gobljet, men font tefe borbe tinbcrffiga 1,000 
9<?:br 33:co, oefy tefe öfwerftiga 1,666: 32, per belt mantal.

3:tio ©it ttb af 30 år borbe utfättaö, tnom bwilfm 
bemntaneit borbe mara tttlöfla ; af capitalct borbe årligen nå? 
got tnbctalaé; förfutitmabeé betta ffulle årétnbetalutngcu få 
tnueffä emot 6 p:ctö ränta, utan att bemmanet för benfamma 
ftuge förr äit efter be iitfatta 30 fimtö förlopp utmätaé.

4:to Slbo borbe gena(l få tnfräba t ttföfiiing af jut c# 
ganberätf, få att ban funbe efter bebag, fälja, bela eller be# 
låna flu garb, bocf få, att ©pmnafti forbrau qwar|îobe få# 
foittförffa tiitecfntngeit bert, till beg ben wore tillfullo crlagb.

Sitt på famma gång förfålja fäterierna, wore utan tmlf# 
wcl mtttbre lämpligt. ®ega böra af flera ffäl alltib bt6cf>nttaö 
wtb ©pmnaftbiurättutngcit, ocl) tillifa mcb bc beminan, tfrått 
Ijroilfa ben gamla Sbo flarn men bött ttt (om något fåbant fttt# 
jtcS), bortarrenberaé på 30 år tilt beu mcffbjubanbc.

Sitgctt opartiff fatt unberfäntta bc flora förbclar, font 
ögonffenltgen ffalle uppfomnta, om man »ibtoge ett fåban åt# 
gärb mcb ©pmnajTigobfet, font (jäv blifioit förftagöroté pape#
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ïab. ©mot benfanttna — bet met jag förut — (Tola govaô 
tweune infafl: bet fo'rfîa, att ben fïriber emot fïabganbertta t 
Writ |>mttfeïbtê tcfïamente. — ga, mifjerligen emot beß bofftaf, 
men fngalunba emot befS mening, odfj fö'röfrigt bar man tittå# 
tit ffg ja många ff ab tfg a ingrepp emot båbe beg bofjfaf oef) 
mening, att en tu; t ti g afmtfelfe ifrån ben förra icfe bör mäc# 
fa några betänfligfjeter. det febttare infaftet bftr: att (%nt# 
na(ti6o'nberne ffutte beftnttaö motmittige att tilïfjanbla fig ägan# 
beräften titt be l)emmatt, ijmtlfa be nu, fäfot» S6oar, bebntfa; 
»ten betfamma fafnar attbefeé grunb, oefj om man ef genom 
fjenftga mcbcf lägger ett annat fmar t beraé mun, få ff-ofa 
be enfjätttgt ro'jïa för fttt emancipation ifrån gobtpcfcté of, äf# 
inen om bet (fuite fte meb fäitiibar uppoffring. deraö mtuff 
berpå, befyöfmcr ej Ifar beräfnaö meb ftjfertal, oetj ©pmuaju# 
inrättntngené tigger fifa öppett för ben omäibtgeö bitcf; imber 
bet att bemia aitt framgent fornme att uppbära farntna in# 
fomjfer af fönntfeibtffa bottatioueit, font för närmaraube, 
ffutte ben, efter 30 år, om be årliga afbetatuingarue på fö# 
peffittittgen genaft förräutabeé, oef) räntorna labeö titt capita#
ten, äga cn fonb af ut in ft-----------  250,000 9?:br 33:co.
SKcn — mi ofmerlemtta betta förftag titt närmare begrttttbatt# 
be åt meberböranbe, oef) framför attt åt läneté ombub mtb 
fuart fhtttbanbe rifömöte.

©ntigt gifmarinnanö föveffrift ttttfjör bonattoneu en# 
bajt ©pmiiafifter ifrån 33of)Uöfän, icfe ifrån ©ötijeborgö lätt; 
Senom rebuetionen är, fom förut omitämnbeé, ^tbelar ber# 
af bem fråntagna; men få be ttttfutto njuta bet återfMeube, få 
äga be intet att bcflaga ffg öfmer. den i febttare tiber titt# 
fomtta prartö, att utbela en (tor bef af (tipeubterna åt fht# 
beraube mib §(cabemterna, är mäf ''fe få ber"; bet mar åt# 
minfloite albrtg Writ ibmiffeibté mening. |>on tnfåg rebatt ar 
1664, att ett fattig ©pntnaftfl t;ar fmårare att taga (ig fram, 
ätt ett (tubent, font i)ar tittfäffe att genom coubitioneranbe be# 
reba ffg utfomfi. ?ffmett fäjtabe f>oit, fblattb anbra mittfor för 
competence titt fttpenbium, bet Ittta: att canbibaterne ffutte 
"ringa mebler ijafma". jomab affecubc meut gör på betta, 
ittmtfa be årliga fttpenbiaf#fo'rtecfniugarne. donationen tittfjör

L
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emebtertib be fattige, oct) fymab font beraf öfeö på be för# 
mögne, tmbanbrageö be förre ganffa orattmifî. Sift fïtpcnbf# 
erna «tbelaê t penningar, tfïâttet för att, efter gifmarinnanö 
beflämba mttja, aumänbaö titt fritt nnbcrptt mb tärofätet 
för be ftuberanbe, ar mät cn gammat, tnen fjelfémåtbig od) 
omté, faftän ganffa 6eqtoänt inrättning, iomabnptta, font föt# 
jer af od) tneb fåbana gåfroor, tärer oft en bagtig erfarenljet. 
®ct är cmcbtertib pä engåttg (jarmtigt od) beftagtigt ött fe, 
bet få gobtpdtiga od) fetaftiga författningar l)unnif göra fig 
gattanbe emot få tpbtiga od) fa ftofa föreffrtfter; — men tåt 
»oara att få ffett! — fomab binbrar, att befa ovigtigbeter 
n u btifma rättabc? iäroab binbrar att bäbanefter, i entig# 
tjet mcb tefïamentetê föreffrift, få många fattiga ©pmnaflftcr 
ifrån töofnötän, font funna nnberljåttaö genom ben, ban titt# 
fommanbe anbct af (Hpenbiibetoppet, inaccorberaé ett för attt 
uti anftanbtga fjuö, få länge tärotibeu marar? |)uru mpcfct 
npttigarc ätt nu, ffutte ide bcrtgcnont $ru £)mitfetbtê gåfma 
anmänbaé, od) t;mab ffutte id'e fHpenbiaterne minna berpå ntt 
economifft od) moratifft affeenbe?!

@n futtftänbig ofmerfïgt af ö?ongt, od) |)mitfctbtffa fît# 
penfcttfafjanö numaranbe ftältning borbe mifkrtigcn l)är tem# 
na3; men fom jag fjetf erijåttit enbafî muntliga od) ofäfra 
upplpöningar beront, måfic ben ntelemnaë. 33ef)öttnittgcn i 
fafan år 1841 ffatt emebtertib want 14,633 3î:br 16 ff. ât:co, 
uttånabe emot 6 tpctê ränta; mfomfterna af gobfct ffota ma# 
eit, t penningar 2,165 9î:br 7 ff. 5 r:)î., od) uft font 1132 
tunnor, 8 f fappc. ©amma är utbctabeö fît'pcubier titt 5,000 
sf£:brö bctopp, löner '), m. tn., titt omfrittg 1,524 S*}:br, 
Ijmarförutan tjmarjefjauba affortningar od) anorbniugar uteb# 
togo en fumma af ttara 1,302 3î:br.

1) £äraf fjar ©Svjmnartffooftjåtlaven 666 Sîibv 32 (?., ccfi ©t)nuiafiffogben 
»avbet of 90 tunnov torn, faint § fjemman ©tova Öfwevgm på 
Snlanb tia boftäue. Stptlfga lavave ivib ©çmnaftum fmgnaê oct 
ir.eb tönee af flipenbiimeblen.
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I.

Alette fiiäraß.
HSctte foarab innefattar 9?äffiige ocfj ©fee ^afîorafcvr, famt 
fcett till fsfinämttba fjörattbe ftaben ©trömftab. ©itt namn t)av 
bet utan twtfntel erbällit af bett uti ©fee foefett belägtta gär* 
ben ÎBettelanb, l)totlfen forbottt war fäte för be lättöl)errar, 
font bcfallbe öftoer betta l)ärab. Stet förer t fitt flgtH ett båt.

0. SMftnge fyafiDvai*
Setta pafforat, bet norbltgaffe ntt 33ol)Uéfätt, f)änger t 

föber titlfantmanö ttteb ©fee foefen, men ontgtfmeö pä be att« 
bra ftbonta af bafwct, nentligen: tweffer af SåcSefjorbe» !), 
i ttorr af ©winefunb, oef) t öfter af 3befjovben. élftocu 
bett föbra gränfett btlbaö till ett bel af ett Ijafötotf, ben bug« 
tanbe Syneftlen *), fout cntcllatt ljöga, ftupanbe flippftränber 
intränger t lanbet, od) btlbar emot ©äcfefjorbett ett ftörre Ijalfö, 
»oogbalsttåfet fallab. ©tranben är föröfngt tcmmeltgen l)el oef) 
företer töfe bet fönberfltfna ntfeenbe, font wtmärfer fättetö öf* 
riga fuft. Stil pajîoratet fjörer tngett ffärgärb, utom en fam« 
ling fm& fjolmar t Sttneftlen, beraf be ftörfta fallaé Sjur-- 
l;oliuen oef) XUoffö; men be Stforrffa £>walöarnaö flora ö«

1) ©ätfefjorben, äftoen fattab SBräbbjupet, fiait på ftna flatten tvara 
CO à 70 famnat bjttp.

2) Senna fafSunfS fnjîortfla mätftoätbigfef, genom ben ber Itgganbe 
©toenfïa transportent borttaganbe af Sotbenfîjolb, är anfötb uti 
föregåenbe päfte, pag. 151. SUtmogen uttotfar fjelfma firiböptatfen 
entettan Stpettvifen Od) StffetPtfen. ' Spnefiten år laflagcptais orf> 
en gob famn.
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grupp (Mcfer ffg fielt nära ^ogbaldnäfet. Orten är en tvulb, 
iitomorbcntltgt ffö’n fjcfftraft. Sängd Sbefjorbcn går ben jïo* 
ra fjeffrpgg,, font följt ISuffarefjöarned voeftra ffranb, od) l)iir 
ttppjîtger t Håfvoeråefjellet od) Tlamnebergen m. fi. ?Btb 
©Wtttefuttb ntöted ben af en wälbtg bergmajja, [) votif en ifrån 
|)ogbalditäfetd fpetö flrpfer ntnteb ben fröfta ffranben. SEtraf* 
tett är föröfrtgt affbelcd uppfpffb af berg, iblanb Ijmilfa tfpn* 
nert)et Wettebevgen od) SZajtngeåfra ntmärfa ftg, oef) tigga 
paraffelt meb bufvoitbfjeßet, ffüba berifrått af fjött Sången oct) 
beff voattenbrag. foögfta 6crgfpetfarne äro: Bjovnerôbspit’eii 
pä Söfmcråéfjcffet, ©ragonFntlen rotb ©toincftmb oct) Wag* 
ttaoen på iöogbaldnäfct, märfligt nog, atta (tgganbe stub 
bafvoct. ®atarnc, tånga, trånga oct) bjnpa, lifna meb få 
nnbautag t)åtv»ägar; bett betpbïigajïe af bem är ben voacfra 
SffäfmgcfTätfeii, font är £ mit lång ocf) ungefär lifa breb. 3n* 
fjö'ar äro: ilångett (x mil (åttg), t föbra ättban, font ingår i 
©fee fodren, temincltgett breb, men på onbra fftiffett ganffa fatal; 
norr ont benna ligga TlamFårtt od) tfîlfjôn, od) toefeer ut 
0oppei-eönvattnet, VUagtannafjön, od) Prefhoattn« m. fl., 
alla t Släffnge foefett. 3 foogbald foefen är 2(nneröbcPåru, 
ocf) t Sometanb Bdnsrôbswatten. ©jô'arne öerömmad för fin 
ftffriffjet/ färbelcd på ©äbba på 2(bborre, ©arf träffad ntt 
Sången ocf) ifJrefïroattnct. $afforofet är ffogwnret, utan att 
boef äga något betpbligt igen af fina forbtta utoinorbentliga 
timnterffogar; bett attfenftgaße Stcrßoben af bejia tifffyör bet 
inre af iöogbald foefett.

Snbpggartte i ipafloratct äro ett t aflmänf)et l)eberligt ed) 
befjSHct folf, bet fcbttare i aitfcenbe tiff beraö grannffap meb 
$rebrtfél)aff, fjmarefl be ntcb lättfjet ocf) emot gob betalning 
få affatt be toaror, be fjafroa att afpttra. fåttftttubnärtngen 
är åferbrnf, od) förnäntffa binäringen boffapdffötfef. $ö'rr fp* 
ned ffogd()ndi)åffntng ntcflttfaitbe fpfSelfatt aHinogeu t Jöogbal, 
tfpnnerl)et ontfrittg är 1750, bå ben uttoerfat ftg regerfngend 
tiffåtelfe att fjeff ntföra rocb tiff Sfforrtgc; men bå bettna fri* 
l)ct oförnuftigt mifbrufabcö genont ffogartted utöbaiibe, förlo* 
rabed bett på ©tromffabbboarned begäran, för I)tot(fa vocbpri* 
fertta blifmtt ttppjîegrabe, od) font fjclfwa önffabc {Tg förmå*
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«eit af »cbhanbeln. ®e ffogöprobufter, font numera afpttraê 
limfrfitt, äro föga belpbltga. gtffe tbfaö enbaft till (juébefjof 
af flranbboartte. Slttmogen uppför flora och heqmäma bomstgö* 
hnö, od) man träffav t)är be rpmltgafle ocf> ljufafie flugor 
t länet.

^ogbalö 0od?ett,
•Jogbals r) (fovbom ^ottgbal) foefett, ttt6egrtpattbe gäl= 

leté »cflra bel, är moberförfamltttg ocf) ben ftorjla t pa= 
floratet, l>vm'rfct ocf förr bunt nantn efter benfamma. Sorb* 
mSnen är blaubab; pä $>ogbalénäfet är fanb od) fanbutplla 
räbanbe, orf) t bet öfnga af focfnett fftftar en mtttbre börbtg 
lera i balgångarne, meb fattbmplla od) ntoforb på fjöjbema 
od) ftuttmngarne. ©ubafl några flvattbbentmau faftta l)ttöbe^ 
hoföffeg. 5)3 a en jorbttubb af 14,511 tunnlanb, äger focfncn 
22 -J hemman, fönueblabe tfrått 25 f, od) äro beraf 4 § af 
fräffe* od) 1 af frouonatur. IWebelutfäbet är omfrtttg 25 tuns 
nor på gåvbeu, näflatt uteflutanbc f)afre. 23eteömarferna äro 
goba, Ijnnlfct gädev om f)ela pafloratet. golfmtmmcnt är 
Î.840 »ar 916, pä 35 Sr öfab meb 401 perfotter.

3Den t aHa affeeitbeit förnämfla gSrben t focfitett är &y- 
ne, 1 mantal ofrimattö fräffe. ©årbcit, font äger »aefer 6e* 
lägenhet »tb gjpiteftlctté änba, hav åfer till omfrtttg 36 tun* 
norö ntfäbc od) äng tid 80 à 90 lag, är hehpggb för jlåitbé* 
perfotter, famt förfebb meb träbgårböaitläggntngar, tegelhruf 
od) en q»avn meb 2 par flenar.

tTövbp räfttaé oef tblattb be bättre hemmanen, ©ett 
ffall forbom l)af»a ägt fätertfrtf)ct, men förlorat bett, bS ben 
förfSlbeö ttd en ofrälfe. ©årben är pS fftt fätt htflortfft märf* 
»ärbtg, fSfom en tib ©art Xllté Ijögqmartcr mtber fälttSga 
emot korrtge. öbomtttgetiö »ärb »ar bä bett rife bonbon 
Olof ©rtföfon.

3 bcitna foefett ligger Qannefunb, font är färgcflaben, 
ifrått hmtlfen matt öfmerfätteé till Corrige. S)cu ffjutö, man

13 3tägra îlpfttga pärlebtttttgar af foefttavneö ttamn bör ingett toänfa 
ft g bär, Enligt turn oförgtipeiiga mening, par forfttett fätt nantit 
af fprfatt, oef) bemta af ben gårb; på ptoarö ägor ben är etter par 
trarit uppfärb. Se tmbaniag,fom pärtfrän giftoaö, ä» gonfla fa.



ïjaft frört ©werfe«, é’fwertageê titt narmaße gäffetfmavegärb 
t Corrige, ocfj fö t»crtom. tarait for öfwerfarten {järifrått 
ar for Ifeffar odf) »agn 40 ff., för f)äß od) förra 16 ff., för 
ïoêtjâfï 4 ff. odf) för ett perfoit 1 ft 6 r:ft. 33:co. ®e rtfö* 
befanta, batöbrptanbe ©»tnefunbSbacfarne Ijafma genom feb= 
«arc tibcrö förbättringar btifmit få jemnabe, att matt mcb 
fäfra ()ägar fatt, ntan fara, öfattbe färbaö båbe uppföre od) 
utföre bem. £>et »oro weif, om man egnat ett föbatt otttforg 
äfwett åt be öfrtga branta baefar, fom uppfptta gjutöfjattet e* 
mettait betta (fätte od) foogbat. ©totnefuttb äger många utärf* 
»ärbigfjeter, fesartbfanb beg owantiga naturgönget fcfe är 
bett riitgaffe. Snftämbt emettatt fitart fagbt gptfega, ffogfea 
ffettar, framter bett ett böß*ßott fcreba fiafétoifett, ffäubfet ptöjb 
af främmanbe tänberö fegtare, ett bett mefl betmbranömärba 

.. anbltrf. Secpolb ». 33ud) fe förfäfrar ffe tjafma funnit ett 
bett tttefî träffanbe Itffjet emettatt betta ftätte od) ben ©cf)»ei* 
Serbat, ber atpgobcn ®our, ej långt ifrån ta ©hour be gbnbö, 
framrintter, od) l)»ilfen »ne fatt attttb anfett för en bett ut* 
omorbenttfeage. $>ocf fäger f)att ffe »ib ©nnnefunb fett nå* 
got, font ej »ifar gg på fDottr — tremagabe gepp, fättanbe 
för futta feget genom bett trånga bergébatett! ©tättetö begaf* 
fenffet af gränöort emot ett främmanbe, oftaß ßenbttigt tanb, 
förantebbe beg [ßßoriga märfwärbfebet. ©refute (St. ®at)t* 
berg unberrättar og t gn bagbof, att rebâti (Sart XI um* 
gåttö nteb bett taufen, att bär uppföra ett båtruerf, fom för 
aîïttb gutte afbåtta Norrmännens omäntiga påbeténingar ifrån 
bettua ftba; tnett betttta ibé btef förg af ©art XII reatiferab. 
llr ben gfefa gog, font beftäber fjettguttniugen »ib ©mitte* 
funb, framffpmta några fammanftörtabe gettmttrar od) fmaga 
torfmattar, — bega äro nämttbe fonungö »erf. ®ega ganS* 
»erf, 12 titt antatet, od) från början uppfagabe titt gpbb 
för ben öf»er funbet gagna brpggatt, gutte meb tibeu faut* 
tnaubinbaé af förfwarötinicr, titt ett orbenttig fäßtttttg, Sttnbo-- 
borg, t)»itfen toar ämttab att för Norrmännen btifma bet* 
famnta, font S3ol)ué förut »arit för og. SNett ©uitbö&org
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l) 23ucgö refa igenom Nonige, pag. 22.
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fött nteb fin grmtMäggarc; SBanffarne jemttabe bet meb jors 
ben 1719; men beg lemningar ffola äamt länge qwarftS få* 
font falanbe minnertmårbar på famma gång åt fotterlanbrtfärs 
lefen ort) lanbrtförräberict.

©minefitnb, font ttitber eit fcjb nteb Corrige atttib ntSs 
ffe mara en af be migtigafte militänffa pofttioner, föttrt, fås 
fotn faban, befatt ititbcr 1808 odt> 1814 årrt frig. llnbcr 
förftnäntnba föreföll bär några obefpbliga ffarmptrtliugar cmels 
lait be å ö'nife gbor fnnbet ligganbe trupper. (Su föga mans 
pri poprtng, font ftob pr ort) mib ©allbobadreit, ej långt 
färtfråit, bief en gång bortfnappab af en fmärnt jftorrmäu, font 
taubfligit wtb Scrbäcf orf) örnabe ftg ut på flera äfmentpr, bå 
en ©mcitff trupp, font anrpeffe ifrån ®pue, font bent att tänfa 
på fentmägeu. — ©tt riftning uti ett fltppfont nära mib ftranben 

förmarar minnet af ett mig, lofmatibe militär, 
,®rcfmc 2lrcl Drenttjertta, font fjär fött för ett 
Siorrff fula, uuber en parlmucnteriug bett 29 
Sunt 1808. Stppett mar rebau ftagen på ©mens 
ffa Pan, men ännn ej befroarab af 9iornnätis 

neu, bå Orenftjerna oförffgtigt framgief på mägett orf) träffas 
bert. ©fottet font tfrått ett fenfter uti be gent emot ligganbe 
bué, ort) mar mättcrlfgt rigtabt, faffäit för og olpcfligt. Hits 
ber betta frig mar ben nörmatt lanbrtmägeu ligganbe gamla 
ffanfeu bcflpcfab, unber befäl af en p, (Sbtng, efter l)milfeit 
ffcufjopeit ännu af lanbrtfolfet fallart ©btitgêborg.

^ogbats iSprl'a, äganbe en obeffrifligt täcf belägenhet 
nära SSpneftleit, uti cu bal, ffitggab af löfträb ort) omgtfmett 
af föga fjetttträcfniugar, är t fig fjelf en fögg oanfentig bpggs 
nab, font t öfter fîiitar fig t en trefîbig mur. föon far utan 
tmifmel ägt ctt lifnanbe utfeeube meb 23ofurtlänrt mauliga 
gamla fprfor, ort) fettnert föga ålber mitrtorbaê af be ojenis 
na, tnStlutaube ort) 10 qmarfer tjorta mttrarne; men fin nus 
maranbe form far pu crbSHt't 1724, bå fjoit till en bel oins 
bpggbcé, efter att unber friget fafma blifmit bcgagttab till 
magasin ort) få gobt font attbclcrt fé’rfïô'rb. Surfait uppltffert 
tut af tmà fenfter på ^warbera långftban, od) bctâcfert af 
träfwalf. Smtaurcbet är tittfommet t fcbnare fiber, emeban
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bet gamla ttppbränbeé af frfg$foIfct 1719. 9lf betta fttmé 
borf qmar ett gammalt läftaremärn, l)t»arpS matt läfert upp» 
l)t>jöa bofjtäfmer ben betpbelfefutla pSmtnnelfen: $om it)» at 
ttaar bit leaser opemmbtt eett friftelfe, ba ffallt b» fomrnte 
cn attbett t tibi.—SUtartaflan, om bett fatt fallaé få, är för# 
febb meb en målning, font ffatt föreftälla 9tattmarbené tnftif* 
telfe. ißrebiftMen är lifmal gammal c ef) en ffättf af tyrfQi 
råbet t UbbewaUa, t bmaré fprfa bett forbom flått. *ps t,Crt 
äro anbragta tmeaite abltga mapett, t bet ena af f)rot'ffa ffår 
ett cttfjönttitg meb unberffrift F.K.S., o ef) i bet anbra tre ro* 
for, intber fjnjtlfa läfaé initialerna L.E.H.

Äfocf fîa^eïtt flår på en liten fntle fttwtb fprfan, c rf; 
bänger berutt en gammal flocfa ifran ßatbolffa ttben, meb 
famnta comffa form,fom befa fornlemntngar oftafl äga. mtt* 
pä bar bett ett par mebatßoner, ocb frtng ttebra fanfett läfeg 
bentia iiifcriptton t bältg mtmffït'f: IhV. XPCE. FILI 
DEL VIVI. MISERERE. NOBIS., ocb omfrtttg bett 
bfra flår: GAVDE. DEL GENETR1X. TIRGO. gn, 
gen annan Sfberbomélemntttg förmaraé uti eller ro ib fprfan, 
tutbantaganbeé foten af en gammal, wäl arbetab bopfuuG 
btotlfen, upp* ocb nebmänb, rat gor tjenft font ffåf.

©oefnen fpttcô mara fattig på fornlemntngar, utom 
på $>äöft|terör, — bmtlfcn benämning jag begagnar, tillbcg 
någon mera paganbe minner bttrffap. $>ega förefotntna tal* 
rift pä be bbgfta bergfpetfarne. $>t (Wrffa ocb märfmärbtga* 
fte ligga på ^attefuréberget t ©uttbbpg marf, på SSagttaren 
ocb på ÿtôéningêberget, på Äornbäcfb ägor; pä gåttgefjell, 
ett berg på £jelmbergö ägor, nära fjöfanten, ligga tmenne 
bpltfa ftflrbr mib bwarattbra ; ocb fer man t bet etta ett tgen* 
fpHb graffifta af manliga btmettftotter,

Sttgen ffnlle mal förmoba att tbällrijlningar bora föfaéS 
t bett na fjclltraft ; Itfmäl träjfaé bpltfa omfrtttg gårbarne SPrp 
ocb ©uitbbp. SOlärfligt, att bega beftmnerltga bergtaflor nä* 
fiait albrtg jïttnaê enfamma, utan bafma flera t fttt gratttiffap. 
2>f» tntic()Söértfajte af be bär befintliga, är attbragt nti ett



fîuttaube bergêljafla, nära femmanet UTorpe Sbpggnabcr, cd) 
ftmicë aftecfnab t fo'regâeube bäfte, pi. I. ftg, 1 *), cd) 6c* 
ffrtfœe» bcrftâbeê t»tb pag. XV. ©fulle bet funna bemifaö 
att bc flittgerformtga frgurcr, fem man fer t nebra fanten till 
6cger på bemia fjäll, wevfltgen arc eu runrifttung, få were 
ffâttrtjïmngarneë ålber cd) f)i-ftoria mcb cnë fjärtgettotn tpblig* 
gjorba; men caftabt jag fjelf anfer beut för eit fåban, infer 
jag Itftoäl fit)ångl)eteit, att nieb oioeberfägltga berné bcfafîa 
bcima åfigt. 9îiftuingeit är oef cu iblctnb be nttitjl rcbt'ga, 
cd) mSiiäuba finde man genom begngnaiibct af be oltfa bag* 
var, fern fada oltfa (timber af bagett, få ett något tpbltgarc 
form på ttätnnba formobabe runor*). 3 buftoubfafcu betp* 
ber bet botf foga, out be erfätmaé för runor eder tefe. £>ct 
förutan, är bet få uppenbart, att be 33of)Uélättffa f)ällriffmu* 
game tefe tid£)öra ett folf, font fafttat metafleré bruf od) fän* 
nebom, att bet måfte tväcfa förititbratt, f)uru en motfatt åjtgt 
itågotifttt futtuat göra ftg gällanbe. ©ranffar man bem upp* 
märffamt på (täflet, od) jemfö'r bem mcb Ijroaranbra, fatt 
man icfc ttubgå att infe, bet metallrcbffap båbe förfärbfgat 
bem oef) på bem (tå aflulbabe. Sîoltg nog är cmcblerttb ad* 
mogetté t fbogbal förfäfratt, att Sdrl XII tmber (Ttt tot (tan* 
be ber förfarbtgat be l)är omtalabe l)ädrt|ftttttgar, "bå l)att 
ingenting annat Ijabe att göra",

öfrtga l)ättrifhuttgcmte t bemia traft äro belägna 
på ©uttbbpé utmarf, i närfjetett af bett ofwanttämnba. ijöå

1) ©enont fel i Itffogtafteringen, afnnfer bemta tecfntng något ifrån 
originalet. 3fpnncrl)ct l;av fleppetö former blifmit ntinbre trogna.

2) ®ct forbras? en atlbeteS egen »ana att taga reba nå figurerna i 
en bfltlriflning. Ofta äro btlbetna få W(1 _ ittjmggna t flenen, att 
be tp<!a$ tiff om tnjîritfna meb fingret, ort) beraé fpnbarpet beror 
ofta af bagram« fatt, få att l)»ab font fyneö om morgonen, fan 
ntatt cj fe om nubbagen o. f. », gölten bitr bäft tpbfig, om fatt 
fföljeé mcb »ätten, otb man lägger ftg tteb, få att bitefen font* 
mer att falla läng« befi t;ta, bå figurerna böra upptragaé meb 
fréta, gört än man fett oi) jemfört 20 à 30 båffnjimngar meb 
l)»avanbra, tarer man fioftrtigcn taga fttttfotulig reba på någon få* 
ban. Socf åro icfc alla fâbana teefningat tifa otÿbliga. tyå tttån* 
ga åro figurerna gatvjta bjupt infttggna.
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Éfeltben, cl{ «teb ntarfïog bcwurett bergftuttm'ng, fer «tare 
îjega figurer,

föreftätlanbe bjur, ffoïbar, ett par fotfulor, ocï>, fåforn bet 
fpneg, början titt bc£a magitgftgttrer, font iblaitb finnas af,, 
bilbabe foä bäßrtffm'ngarue. 2Sib foten af fantnta berg fcr 
tnan tnbuggita ett bjur ocb något, font Itfnar en manéjtgur, 
famt, ett fïpcfe öfter tfrått bc£a, några ffeppgrijïnmgar.

-23orglemttiiigar träffag roetterllgcu icfe bär, oaftabt fofe 
fagatt förmäler ont en fmåfotumg, font bott på £ogbatönäfet 
ccb fejbat nteb en bofbtng på 3îabafôbebe f Dwiße. S <2tu* 
reberget ttutt matt tro, att en '!'6ergajäfte'/ ffg uppehållit, mcb 
brottfet namn allmogen förfMr egentligen bet flagg anbemafett, 
font pS anbra orter faßag troll, od) t) w it fa otwifroelaftigt fe 
ba fftt ättartal ifrån Sboröbprfan, uti l)toarö lärobegrepp be 
paraberat fåforn ett flagg bjeftar, be ber lifalitet fimbe fat* 
taé i STborigmcn '), font uti alla anbra religioner. Sifmäl 
fan ingen beftriba, att begreppet af troll äftoen öfmergått på 
rctßa perfoncr t forntiben, ifpnnerbet Stigmän eller toålbg* 
»erfare, bmilfa förftobo att omgifma ftg meb en bemligbetg* 
fußt)et, ur b^tlfeit be framträbbe ertbafî för att ffaba fftt 
granttffap, odb någongång faul)änba för freblfga afjTgtcr. SBtb 
©brifteubomenê ittföranbe t ttorbett, fpueö ftftberörba förcßäß* 
ninggfätt färbelcS gjort ffg gällanbe, efter hioab matt af flera

1) .Katt bet ttfe nefaé, att titt grimb för be ftejîa ms)ft;er ligger ett 
aflagfet X>tfiortfït factum, bttr bet mer än antagligt, att beßa 
Stroll oeb ©ergajattar itrfprtmgKgen bctecïnat ett tblanb etter tfe 
ra inttlt £f)oröbi;tfarne boenbe, mot bem jtenbttigt fotf, af aimait 
fiam od) anbra religiottöbegrepp,
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ûnlebniugar fait ftuta, froabatt många fägtter om bersajäftov 
torbe affe be febntngar, fom afffpbbe ben m;a tron. — Sötb 
Sroßebalett, ej långt ifrån 9?orbp, år fâfïab en bpltf trabt* 
tion, (om bett om ©titrebergef. SOÎatt paftår oef, att honung 
6arl XII utt bettna bal afffurit od) tillfångatagit en SfJorrf! 
trupp, fom iftäßet ärnat taga fonom; men betttia fägen offer 
utan twifmcl en mera aflägfen tißbragelfe, emeban t motfatt 
faß ben fäfcrt tcfe bltfmtt förbigången uti be bejîrtfutngar, mt 
äga om ttämnbe îonuugS äfroentpr. 5EiU ttpare forulemtttttgar 
tjöra några ficnröfcit, felt nära lanbémägen, mtb ett torp å 
éforbpö mart, ber matt utmtfar ett af Sarl Xllté läger.

llomelanbo SocFen.

3>etttta, forbom faßab £umelaiib, innefattar pajfora* 
tetö norböflra bel, ontgifmeö af Sïîâftitge ocf> hogbalö foefnar, 
©mtncfuttb oef) Sbefjorbeu, famt innehåller en jorbrpmb af 
7845 titmtlanb. ®en liittar t be fïefïa affeenben (cmgbal, 
men är mtttbre ffogbemu.rett oef far borbtgare balar. i)iå* 
banbe jorbntått är faubjorb; men be femman, font ligga när* 
mafi gbefjorbett, faftoa gob lermplla. S)ett obclbara jorbett, 
belägen t trånga bergpafi, är mäl till nttbben iuffränft, men 
bet oaftabt äro gårbartte tefe båliga. ©fälfanb träffaö på 
håltebacbarne mtb STroflemprett, på gårbett Sångeö ägor, 
gattffa fögt öfmer faföptan. hemmantalet är 11|, förmeb* 
labe ifrån 11|. Utom tmenne, fom äro frälfe, äro be öfrtga 
gårbartte ffattefemmatt. 3lf be förftuämitba ttßför J 9'itng* 
balett hmitfelbtffa ©pmnafitgobfet. ©oefuett äger ettbaji 492 
inbpggare. Ér 1805 mar folfttummeru 335.

här rnärfeö gäftgifmaregårbeu o cf) färgeftabeit ^elle, 
ifrån fmtlfett matt färbaö fjömägett tiß bet | mil färtfrån 
belägna $rebrifSfaß. Sfrått bettna gårb gittgo, ttttber 1718 
årö frig, flora transporter af frigSttßbeför tiß grebrifßettö 
belägring, honungen mijlabeö fär ofta, oef ett ftenblocf på 
ett flippbrattt wib ftranben bär efter fonont ännu namnet 
•Äoiigefmlian. Srabitionen fager, att fatt fär fåfiit ett mål* 
tib ttttber fulreguet tfrått be på fjorbett Itggaitbe fccnbtlfga ga* 
lerenta, oef för att ätttttt mera förferrltga fjelteuö mob, gör
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bot bet oitcbtga tillägg, att ban mb betta tillfälle futît på 
ffippbranten, iiicb benen bänganbe öfwer bråbbjupet.

'Kyrfan, belägen på en, utur en ganfïa waefer bal 
ttppfltganbe bcrgdbbjb, är, att bomma af be$ bpggnabdfätt, 
en af -öobudländ tnefl nrälbrtga fprfor. S>cu beflår af nära 
Itfftbigt fprfantiga ffepp odf> djor, bet febnare titinbre ait bet 
förra. Smnänbtgt ffilfaé be båba af en mur, l)»tlfeité mtbt 
är genombruten af en 5 fot breb od) 14 fot l)Ög, runbbe* 
tacft öppning, en egenfjet, font tittfjört alla älobttdländ albre 
förfor, faflän ben i be fïcfta förftpnnnit genom omättbringar 
uti febnare ttber. ®enna urgamla anorbntng mebför, att en* 
bafl be, font flS på gången eller fftta ptterflt 6äufarna, fint* 
na fe ben mb altaret tjenftgöranbe preflett. älpggnaben, fom 
äger en omanligt bog od) fpctftg tafreéntng, bätttfar fin be* 
tydning ifrån ett fcnfler t limarbera af ffeppetd od) d)oretd 
ftboratirar, famt äger twå ingångar, en flörre åt mefler od) 
en mtnbre på dvorcfd föbra fiba. Slltarprpbnabeit oef) prebi* 
foflolcn äro i»äl gamla, men fafua auuan märftoärbigfjet, än 
att på ben förra flår Sarl XI:d namndjtffer od) årtalet 1665, 
od) på ben febnare t lippffjba boffläfioer: Sermo tuus ve
ritas est. Joh. 7. anno 1618. Sprfaii är måtab 1730 af 
en <3d)önfcft, om I)i»ilfcnê fonflflit många af länetd tempel* 
bpggnabcr bära mer ori) mtnbre förbelaftiga nntfnedbörb, od) 
bar att voifa bcmic mand roanlfga tbéer, nemligen freeing* 
beten od) t^tterfla bomen i tatet, od) apoftlarne på läftaren. 
||3å fprfobörren fpned årtalet 1658, förmodligen bemfanbe, att 
benna bå blifmtt förfarbtgab. spå comtmtmonfallcit flå fniti* 
alerna titt paflor (Sbriftiatt ötloobtd namn od) årtalet 1668. 
Uti en flodilapcl ioib fprfau banger en floefa, helfend in* 
feription unberrättar off, att Iron blifmit gjuten i Stmjlcrbam 
1695 af cn Sacob öfnngte, befoflab af paflor ötloobt, men 
betalab ntaf förfatnlingen.

Soi-niemningar. ïpa [jemmauct bd ägor, på en 
ffogdmo nära gSrben, (tuned en fornlemniug, fom mßerligett t 
fitt flag är ben märfmärbigafle mi mart lanb. ®cn fallad (jeft 
enfelt Qtenftflan (p(, II. ftg. 2j, od) är fammanfatt af fyra 
pä faut refia l)äHar, od) till cn bei bolb uti en mtnbre jorb*
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fuße. den ena af ftboljättarne är 5 atnar lång, ßdt) ben ait# 
bra, fem f^neö afftagen, 2 atuar. (Safmetfjättarne äro 3 at* 
nar brcba, od) grafmen 2| b:o bjitp. Socffyatt fafttaö, ocf) 
t)ar fanuottft aïbrig fitnnttê, «tan ftflan man't betäcff meb 
trämirfe, fymitfct fmfimngom fo'rmuttnat ocf) nebfattit. 5pa ben 
föbra gafmetfättcn, fmitfeu af marfcnë pätrycfuiug btifmft 
tmtngab nr fttt läge, är «tf)uggen en rnnb, betäcft börröppntng, 
fyatfannau atn [)ög od) 16 tum brcb. Omfrtug monumentet flå 
ttpprcfla 10 fltéformfga flcnar, ifrån | titt 1 § atn f)bga. Sitt 
benna märfmärbtga fornlemtttng är en grift, bör ej funna 
bragaö i tmifmct, färbetcö bå mt jemföra ben tncb ttfnanbe 
monumentcr, tjrottfa atttib utmifa fpår af bcruti gjorba be* 
grafntugar. ^tflaitö rymtigfjct tyefcö utwtfa, att f)on fnararc 
martt ämnab titt en ftägtgraf, än att omftuta ett cuba tif. 
®ö'rro'ppningen, f)v»ttEcit, bå [jätten flått t fttt orubbabe flicf, 
martt belägen uitber marfeitö yta, fan bercmot temua rum för 
oftfa giffntngar öfmcr bc$ beilämmctfe. ©nftafl more att ans 
taga ben wara gjotb för lifcrtö tnfö'ratibe t grafmen; men 
bärtitt fyucé ben mara för trång, fSframt icfe ben böbe, tigs 
Qanbc på ftbait, btifmit tnffjnteit t grafmen, fjmitfet förefaller 
nttnbrc fannotift. SSöjtigimiö fan ben tjafma blifmit inrätfab 
för att ttbtafö funna tnbvttiga nflgot offer åt bc ()är jorbabe. 
®n fåban ptägfeb, att offra t griffer, far man funnit t)oé åts 
ffttttga fotftlammar, od) ben fan äfmcn tjafma tifftjört måra 
bebutffa fäber. STrabitionen, font omtatar riföffattcné årliga 
tnfaflaube genom gtuggarne t fonung grojrö t)ög, tycfeé titt 
od) meb flyrfa benita förmoban. ©mebtertib är bet aitinärfs 
nfugömärbt, att man uti dfdjerfaéficit påträffar flcngrafmar, 
tifafom ben t)är beffrtfua, förfebba meb en uttjuggeu börr* 
öppning på ena t)ättcu, — ett nytt bemiö att famma fotfs 
flarn — ben ma un mara Stfar etter ©etter —, font forbom 
inträngt i måra bygber, (järflammat ifrån, etter en tib uppes 
tjattit fig uti trafterna af Smarfaoct) ©aöptffa t)afmen, faint 
fört meb flg od) troget beroarat fina fäberö uråtbrtga brnf.

©it annan (leitfiffa tigger t fiudffogeu nära Sngbergé* 
röb, äfmcn titt en bet nebfäuft uti en fiten rörfutte, od) är afs 
bitbab p(. II. ftg. 1, de baba fibotjättaritc äro 7 fot tåliga
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erf) 3 fot fjvga, faint bet nun be inneftufa 2§ b:o brebt, jiV 
tebeö paßanbe titt ett enfamt cbränbt tif. Djlva gaftvcll)älleit 
fclar, ocfy tocHfälteu bcratfciê for tefe lättgefcban Ifaftva bttftvit 
bortförb. Gm ttfgräftveu gång t l)ögen rvttfnar ont ffattgräfc 
toareê etter forufovffareö beföf. 3funbtomfrtttg år füllen be* 
fott meb jfenftifor, ocf) framför öppningen (få t må bpltfa, ge
nom fin ffortef fftlba ifrån be anbra. SSTtH fin tjitfmnbibé rö* 
jer benna graf en omtfjfämteltg frättbffap tneb ben npf förut 
beffriftta. Sifiianbe förcfomma, el) turn fparfamt, ftcrjfäbeé t 
(ånct, oct) tror jag mig frambcteö funna jfttrfa, att bcßa »vår* 
bar förffrtftva ftg ifrån flutet af fyebtttffa ttbefjmarfmet. Gm 
fjaßrtfitttng ffatt, enligt beräftetfe, ftnnaé i fftfiiabcn emettau 
Ståuge Dcfj SRööfjult, ber femftcuaröret (fån

SStb ©tcntiben på fBobatö ägor ftuiteö ett griftfittte, 
ect) temmngar efter flera fåbatta, imtef)åKattbe bråuba ben, 
träffaé uft S3ebafé (Tog. 3WQnb märftvärbtgare man, tgvtt* 
fa tefvoat ttlt benna focfen, far fifforien betvarat namnen af 
bröberna foetge ocf) $f)orbjörtt, font (Togo ftg titt ©titungar* 
îtcê parti ocf) fötto mtb ©mutaröbö, nära STmöberg, för 
fattöferren Strnbjörn Souéfonö ftvärb.

VLå f t» g e @c c F en
är ben mtttjfa, men börbtgaffe uti paftoratet, t fmarö fpb* 
öftra bet ben tigger, ©en tnuefåder, på ett areal af 6,364 
tunntaub, 17f manfat, förmebfabe ifrån 18f. S^crutaf äro 
1 frätfe, 3f frotto, od) bc öfrtga ffatte. Ståbanbe jovbmån är 
mpUa på tcrbotten, fmitfcn ftjfnänuiba uti 9?äftngejTätten är 
uppbtanbab meb ffatmerget. ®enua jemna ocf fruftbara bat, 
btlbaube ben ferrtigafte coufraft emot bc mitba, ffäggtga fjetl* 
»väggar, fom, lifa fotanbe båhverf, frtngfiänga b ou om påatta 
fibor, ffatt fåtcbeö t ett aftägfeit fornttb tvarit en ()aföbaöfttt, 
ocb t)i»atar fumutit, ber nu betrtfa fförbar gunga! SDictt ättttn 
mera förtvånattbe är bet, att ftntta bpttfa t)aföat|Tcr på bet 
gattffa t)öga SBettebcrget, fottt ligger norr t focfttcit, ocf) är 
bett f)6’öffa punft, på t)tvi(fen foöftfa fuäcfor förefomma t bett* 
na traft af rtfet *), - Sftbctt, bå befja bttförbeö, ttgger utom

1) ©näcftagren tyar jag fjetf ttfe fett, men be tromärbtgajk af 1)m* 
tvaranbe attmoge förfäfrrtbe tntg om beraö fitttvaro,



Srönfcn för bet menffltga beräfnanbet. ©c jorbyfattS fo’räitbrttt* 
flar, out ()»tlfa befa fttäcflageré numarattbe aflägfcnljet tfran 
bet l)af, fom alflrat bent, bära wittne, yafma måljänba alltlb 
fortgått ïtfa omärflt'gt, fa ft än Itfa fäfert, font. nu. ©etta 
förefaller oj? mät obegripligt; men lyoarförc bet? SörcgS kfe 
mcb of? fjelfwa, pä fätt ort) wtö, Itfa flora föränbrtngar tus 
om cn ttbrymb af några få år — od) Itfwäl få fmåmngom, 
få omärfligt för loSrt eget iafttaganbe?

$PS SHäfmgeftätfen od) t be balar, font ncbgå till Ssbc; 
fjorbcn, äger foefimt jtn méfia ocf> bäjla oblingöjorb, $)em» 
manen anfeé t ailtnanfjct mara goba, men ff ogö tillgången är 
fitapp på bc flcfta af bem. ibttfwnbfäbet är l)afre, änfföitt 
äfmett anbra fäbcöftag meb förbet oblaö, oett närmar ftg ut« 
fäbet på Ijcmtnancn öfmerfyitfmub taget tttt 30 tunnor. $olf» 
mängben är 686 pcrfoiter, od) nära en gång titt få (tor fom 
ar 1805.

©oefuett är ett af be waefrafie t Bofynéläit. ©til bc 
»ner, font erbjuba ftg mb glteit, od) wtb fjöit SSngeitê flräit» 
ber, torbe man l)aftoa fwårt att uppföfa lifnanbe. foär ligger 
ocf wtb Sbefjorbeu bet mäfttga Söfmeråöfiettet, öftocr fymarö 
fpeté, BjörneröbSptfen, ben t)ögjla t tältet, gränfett går emel* 
tan ©fee od) Dfäftitge. ©en utjlgt, man äger ifrån benna, är 
en af bc utoinorbenttigajle. Stt ena ftbatt bilbaé förgtnnbett 
af bergeté ffogrourna ftuttntngar, berunber ben elfttfa ;jbe» 
fjorbeu l)åtter jln btåa fpeget emot ftipporna på ÿforrffa tan* 
bet, fywtlfa, få tångt ögat når, framffjnta öfmer lyoaranbra; 
Sbeftättenö toäntiga grönffa od) bet nttnneéwärba $rebrifé* 
fleitê möt'fa tinnar futtborba taflait. ätt bet anbra fyåflet ut» 
breber ftg 9läfsngclanbct meb ffna fmå obtabe balar od) tttfjö'» 
ar emellan berg od) ffogar, odt ber bafom en omätetig tjafö* 
yta, geitomflncfett af oräfneltga ftippor, btanb fywtlfa ibwalö» 
arna tjöja ftg öfmer be anbra; långt t fjerratt fföitjcö en blå 
vanb — bet är flränbcrna af ganrmtg. Söfmeråéfjctlet, brant 
St tocjlra ftbatt, flnttar mot Sbcfjorbeit; od) ffalt, enligt eit 
folffägeit, fonung ©art XÏI ben wägen ofta rtbit bitttpp, 
för att t)ädfrån bcffåba bet flätlc, ber målet ffnlle fättaé för 
l)auö l)jeltcbana. Berget ftår ()oö allmogen i båltgt ryfte för



be SpfifTfärbcf, bei« ofimmgfjetcn tror trollpacfor Ijafrca gjort 
till betta fîâlle t forbtta bogar, çps beg fpetê ïtgger ett an# 
feultgt fjällftgerör, t Ijwilfet man ttpprejï en fignal för trian# 
gelmätningar. SJett font ber Ijtoilar, fjar fälebeé efter höben 
blifvmt ttppfjöjb öftrer alla anbra f länet; om Ijait äftoen { 
lifroct want bet/ fättner man ej, emebait ingen trabttton är 
fäftab wife griffen.

spaftoröboftäitcf, beläget på 0?äfTngeftätten, är måtjånba 
bet bäfla t (Sötfjeborgö fiift. éeflåenbe af 2| tjemman; nteb 
flera t)errïigt)eter ocf) nteb en jorbmån af be ppperjïa probuc# 
tionöanlag, fan ärliga ntfäbet på bctfamma nppbrfngaé till 
nära 100 tnttnor. 3 bet lilla, men tjögg beftoårliga pajio# 
ratet, meb fin ringa tionbe, af fitappt 40 tunnor, är affaft^ 
ningen af bogållet preflenö fjttfttwbfafligafîe aflöning. Unter 
nuwaranbe tuucljafmareö tib, före fjnnlfett bet allbelcö legat 
i lägertrall, fjar bet bltfUHt förfebt meb npa manljtiöbpggnabcr.

iTåftnge T&yvVci, belägen pä prcftcgårbcné ägor, röjer 
fantma urfllbriga bpggnaböfätt, font Somelaitbö. ©fcpp ocf) 
djor äro ffilba genom en twärnmr, på Ijwtlfcu är en ritnb# 
betäcft öppning, 5 alnar ljög ocf) 3| brcb. ^prfatt telpfeö 
fparfamt affpra ftnS fcttfïcr, äftoenlcbeö rnnbbctäcfta. SUtar* 
prpbttaben fjar i Ijalfuppfjöjbt arbete ben törncfröutcö bilb, 
ontgtfroen af fntaflöfa gråter. iprebifogolcn, lifalitct märf# 
tttärbig, föreftälter i bilbljuggeriarbete be fp ra eoangeliflerne; 
od) infcripttouett: ”Verbum Del manetin setemnm, 1652, 
tiUfännagifmer året, bå ben blifrott förfärbigab. SEill fprfand 
Ijigoria fjörer, att (jon unbergicf en 6ctpblig reparation 1724, 
ocf) tnålabcö af ©djönfelt 1730, fjuulfcu fjar Ijar utfört fantma 
föreflällnittgar, font t fiontelanbö fprfa.

ipå norra toäggeit Ijänger pagor ^floobté ocf) beg ljug* 
ruê (Sbrtflenfe ifJeberébotter Semmidjö porträtter, rnålabe t 
olja meb en len odj fäfer penfcl. fbattö fitter uti ett tafmcl* 
flap, på utfibau af Ijtoarö börr man fcr afbtlbab en lager# 
fratté, inom Ijwilfcn en orm fiiitgrar gg omfring ett frönt 
riö, famt utomfriug, ett par glaéögon, ett timglaö od) ett 
par termitgar; ntåijänba är betta en fpmbol af, att ben fauna 
äran ide winneé »fatt frcgelfc ocf) bebrÖftoelfe, ocf) att matt,
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«liber fîit fMfwatt efter betme, mSfie (j afro a ett ffarpt öga 
på ben forta ttbené iipcffiiHl)et. 5på börrend tiifiba fer man 
grifft törnefrömng *)♦ Sörmobligen ffola be)5a föregättitttt* 
gar pafroa affeenbe på paftor ÄloobtS egen lefnab, piuitfm 
ff ulte tt'ara ûttrefïant att fäntta; men om benfamiita ftimaö 
tnga antecfntngar t betjätt. ?ttt pan jitfi tcfe paft fötePröbö» 
bagar t SJätfnge, fan man ftuta af ftbcit, pS Profiten f>att 
f)är wevfat, ocp fom infaller emellan Srcn 1666 orf) 1700 1 2).

Uti fiodflapcfit, fom går roeger om fprfait, banger eit 
gammal flocfa mcb tnffrtft på muttffîil: AYE. MARIA. 
GRACIA. PLENA. DOMINUS. TECUM.

Utom tiällfifleror, fom forefomma flerftäbeé påPergfpet» 
fame, äro fornlemmngar tfrån pebniffa ttbcn fallfyiita, Sett 
märfltgage arenfamltng fmå, titt görre beten förgövba, graf» 
fullar rotb torpet Sipult på îMcfcô ägor, ocp profita, enligt 
en folffägen, gola tiKfommit efter ett gag, fom ber t forbont 
ttb bltfvoit pallet. Se märfroärbigpcter l)är forefomma, af» 
tocnfora alla trabttioner, pänföra gg ti« (Savl XII:ö perfon 
od) ttbcproarf. Sen unberbara galertvaliéporten ifrån (Ström» 
gab, genom Sfäftitge, till Sbefjorb (fe pag. 156 t föregåenbe 
bel), met allmogen att noga beffrifroa. Uti norra änban af 
bet grnnba Spreftroattnet »ifar man några froaga lemntngar 
efter en genbrpgga, proifanbe på en ttfnmerbäbb, Ijioifcn votb 
bctta tillfälle atilabed, för att pinbra galercrnaö nebffimfanbe 
t gpttjan. Set loar pärtfråit befja förbceS ofioer Sftägngegät» 
ten till fjön Sången loib Ä'alferöb, famt bertfråit ben olänbt» 
ga loägen genom ©Ifjöit åt ifjtlegårbeii ocf) £)ätlémörf. Semniit» 
gar efter be anlagba rtébäbbarne o cl) fafmel&roarite forefomma 
ntt några ntofiar på Ôpbpê marf, profita efter benna pänbelfe 
blifmit fatlabc cSallejetnprorna. @n gen bcrgäbeö bär namit

1) ©etta flpcfe år copierait efter en jlötre taga,ben jag tiSgonpåbeD 
fett, utan att tunna påminna mtg tnoar.

2) Unter ittoobtë porträtt går feetnabt: Ann» Christi 1692. Ætat. 
62., Minist. 27., proittet utan tnnfroet affer året, bå tagan får» 
fätbigabeö. £>anö böböår, feetnabt parattett emot bet förra: O- 
hitus 1700. 70. 34. år bå febnare bitfatt. Unber puftrnnä bitb 
[tår namnet famt: Nata 1643, Puta 1705.
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af totomatieflenen, till minne af en, font »ib tiflfäKet bet 
ont fom, ocf ftrilfetiö anbe ttubffepeïfen ännu ttjrfer ffg föra 
totb mibnattötib flaga öftoer fin ofärb. ©tättet, bet galerer? 
na fommo i fjön, är en liten toif af jjbefjorben toib foättö* 
tnört, ffpbbab på etta ftban af en o fan t (t g fjetttoägg, -öjug? 
lungaberget ocf 23jöntHefnum, bcrutt fagan fager en jätte 
forbom uppefåttit ffg ocf gjort trafteu men, titt bef fan 
flutitgen blcf bräpt. $ benna reif ligger en nebrafab flippa, 
frotlfenë ntfeeubeafen tafreêning gifioit femte namnet ^àlle-- 
môvfg lïytVa. sgjb föbra banbet öf benna toif, på ©lan? 
nareubben, ligger ett 100 alnarö långt retrancfement, font 
(Sari XII uppfort emot be ftenbtltga batterierna på ben gent 
emot ligganbe Stforrffa ©frifroareöu. G?n fåla bertnnub på? 
(tår utan fafioa want fönoartitgérum för frutet. fftetrancfe? 
mentet fatteéåter iftåub unber 1808 ocf 1814 årö frig; man 
far berffäbcéi i wåra bagar funnit (tpcfefnlor ocf bomber, ef? 
ter be blobiga fîrtberna påSbefjorben 1778. femmanet file? 
gårbcn, t grannffapet färintitt, är märfligt, fflfom (Sarl XII.s 
fögqmarter mtber förberebelferita titt grebrifötfenö belägring '). 
lir en förträfflig fatta på befj ägor, fom ännu fattaö 'ISong 
Cavfö l\«llö, fämtabe fatt ottftb (Ttt bricfétoatten, @n gång, 
berättar allmogen, (lob bett ffere fjelteu toib fallait ocf) be? 
traftabe, meb forölagba armar, furu be törftanbe folbatcrna 
trängbeö omfring femte ; fan ffall bå fafroa utropat: "ÿifc? 
gårböfätta, furu mången ntattö törft far tcfc bit ftäcft"! ®ct 
är märftoärbigt, att befla orb, tnuebäraube, fSfont bet fpttcë 
en felt attmätt oef betpbelfclöö aninärfmng, funuat fäfta ffg 
få bjupt t folfetë mimte, att alla färomfring toeta att anföra 
bem. S>å be uffabeé, iooro be måfättba icfe få betpbelfelöfa. 
nantie be framfattabcé af ett tpff jemforelfe emellan ben obc? 
märfta fattanê fiitta wälgörenfct ocf ben frtgtffe fomtngeué 
förjförelfebrtnganbe ffovfct? — ÿlog af! be toårbaö af folfet 
fajom ett feligt arf, t Itffct meb fvoarje annat minne af bett 
nlomorbeittlfge mannen, fom,'furu fan af bet fatta förflånbet 
må bebömmag i ffuberfammaren, liftoäl attttb ffall förbfiftoa
« benna gart Iefbe tout förlebet âr en gumma, hmflfena frtr 

fflfom barn, fett 0$ famtalat meb (Jarl Xil. V n'
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©wettffa foifetö tjpperfîe bjeite — ett betrüg uppettbarcifc t* 
från faganö ttber, f>w>tlfenö ettba fel war, att,

"©er flog få (fort ett f)jerta 
Uti fjatté ©wenffa barm,
3 giäbfe, [om t fmärta,
23Iott för bet rätta warm, 

b S mot* od) mebgåttg iifa,
@in fpcfaö öfwerman,
^>att funbe tcfe wtfa,
SMott fatta fttnbe l)an".

•JJära ^ottg CSarfé fäffa tigger ibragoniratta», ()witfctt ocffS 
påminner om famma £)änbetfer, font bett förra; äfwett wtb 
©wtnefttnb bar en fäffa bett itttberbare fomtngenö ttanttt, od) 
på gårbett 33räcfe omtata Sboartte nteb jMtl)et, att bett tolfte 
(Xarl ett natt fywifat på ett baitnfärfwa på berwarattbe loge. 
3îâr Ijané namn förfftngat öfwerattt, ffaff bet ännu ijuba t* 
btanb 0Zäftnge fjeffar, attttb bctebfagabt af ofonfîïab bemtbratt.

Sîaftnge regata paftorat tiffijör 2:bra fiaffen ocf) är ett 
af be tntnfl (öitanbe, på famma gang, font bet ntefi bcfwär* 
liga. Sngett commtntfter ftntteö, utan måffe pafior enfant ffö* 
ta 3 fprfor. ©ubêtjenfïcrna äro få förbetabe, att ttuber war* 
od) fomntarttberna bnpttceraé uti moberfprfan od) uti en af 
anttererna; be anbra årétiberna beremot prebtfaé bett etta ©ött* 
bagett uti ben förffnämnba, od) ben anbra ©ottbageit bupii* 
ceraê ntt ^äftttge od) Sontefatib. ötprfo* od) focfnebitbéwä* 
gante äro fåbatta, font matt fatt wänta jtg på ett fabatt ort. 
3)ocf iära be want wärre för 100 år febatt; tp ba fa tutö, 
nteb unbantag af lanböwägen titt ©wtnefuub, ingeit wäg in* 
om pafioratet, på (jwtffen man funbe färbaö åfanbe; men frtgctt 
1808 od) 1814 wättabe något förbättrabe wägattiäggttingar 
l)är. — ipafiorer Ijafwa warit:

£)err potml, ontfrtng 1559.
2lnbetafen, "fogttepreft i 9?a'éjutg" 1609. ^»atté 

nantit ftitttcö på ett pcrgamentsbref på gårbett ©unbbp t 9?ä* 
finge focfen.

Per 3«cobsfon, 1648 -1665; [jatié föttberffagna graf*
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fïen fttmeö på fprfogSrben i 97äfinge. £an efterträbbeö af 
flit fo:t etter mag,

Cf>rifîen Persfo» Äfoobt, böb 1700.
^ans Tlasmusfon Svul>ti/ förut commtmfler i $oß, 

böb 1706. '
3o[;au Sager, paftor I)äv 1708. 3emte |tna cmbefd« 

bröber 5}3cber od) ©ttbe ©äbba t Sttaftocrflab, 23orgbal od) 
Œlflïranb t ©anum, fam t Dmittbal t Ötoitte, anflagabeé f)an 
af ©eueral 23nrenfföfb för gebt förfiånb mcb ÿJorrffe @tSfl)Sl« 
ïareit Söwenbaf)!, -itnber bemteö infall i 23ot)uélän 1711. £>an 
Mef titt od) mcb arreflerab. Slnflagelfepmtfterna emot be$a 
preflmän woro:

'/l:mo, babe åtffitttga af prefterffnpet i Höiforna, fåwäl 
emot eb oef) unberfåtlig pligt, fom emot Äengl. 201aj:tg aller« 
nåbigde SSöucbagépfacat, unberlåfit att ftra 4 236'ncbagen 1711;

2:bo, ej gtfmtt f):r ©encrattteufenantcn •), fåfom com« 
menteur en cfjef, funffap om ffenbené beéfetner ocb foretjafmanbe;

3:tto, offentligen frän prebiffîolarne publicerat fteubené 
pSöitb om f rigégärb, afroäpntng od) arbetémanffap o. f. m.;

4--to, urnftlåtit att, wib ftenbené inbrott, titt attmogenö 
efterrättelfc fimgöra be uniöerfalter, broilfa fåwäl .jo:r ©ene« 
rallieutenanten, fom od Slmiral ©jöblab låtit utgå".

53ageré oef) fjané embetöbröberö ofin Ib torbe b li fm a froår 
att åbagalägga; bet oaftabt blefroo be "ifrån flraff befriabe, 
enligt orbalpbelfen t ^ongf. Sftajäté refolution, od) S3ager ftcf 
titt od) mcb år 1716 transport till ©fee, ber tjan aflcb 1721 
47 ar gammal.

Peter Hamberg, pafïor E)ar 1717, åtföljbc förut, fåfom 
paflor mib @lfö6orge regemente, ©tenbodffa arméen, famt 
beltog uti Sîorrffa fälttåget 1716. £an mar en gammal @a« 
rotin meb preftfrage, oef) fin ötommgé gunfiling, oef) märb un« 
ber benneé miffanbe f)är. ©et löfte, l)att af fjonom ffd om 
ett bättre paftorat, blef, genom ©arlö böb, omintet. |>au 
bog 1755, 74 år gammal, mälfiguab af en förfamling, fymaré 
unber ofreben libna får ban mcb fraftfutt l)anb botabe.

1) SSurcnftölb.
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23ttget lüebberg, font Sr 1750 erf)8dit $4)oreötorp$ 
paftorat t Watt, men fråntogö betfamma efter 3 Sr, war pas 
jlor f)Sr 1757—1766.

5vet>rtb YÇingàrb, 1768—1812; efter bottom font
3of>an Sfnbreae ßmnbberg, Sr 1813; ()an war förs 

ut fprfofjerbe t Sfîarftraub, bob 1838.
jfîuwaranbe paftorn Sr Dolman CoUanbev, tttn. 1839, 

tidträbbe 1842.
sReban feban Sr 1819 äger paftoratet en för betfamma 

ganffa SnbamStëenftg ffofanfiaft, font fo'reffSê af twenne (aras 
re, af bmtffa en tidtjör moberfö'rfamftttgen enfamt ocf> belt atts 
bre annerforfamftngarne. garante affönaö fjwarbera meb f 
tunna råg ocf) 24 ff. af fjwarje (jemmatt, famt åtnjuta begs 
utom fritt ptoer «über (ärotibeit, ocf) någon pcmtingetnfomft 
af be bam, font unberwifaö. iîftberwtéittngctt l)ar marit ants 
bufatortff, ocf) Sr t)»arje barn wib btte förbmibct att begags 
na fig beraf, ttdbef bet rotb cranten Sbagafagt ftg warn fS 
förfigfommet, att bet fan forfofra fig på egctt f)attb. S)e 
fattigafte barnen erfyåda fö'batt, «über bett tib be njuta ttttbers 
winning.

ÇattigwSrben är få anorbnab, att b war je forfeit nits 
berf)SKcr fma fattige, bmitfet ffer be(ö genom jîanbiga, befé 
genom temporära bibrag af fjemmatten.

Stfftåubet ifrån fftSjtttge fprfa titt ©trömjlab Sr 1 ! ntif, 
tiß $rebriföt)ad 2 mil, titt Ubbewada 9 |, till föogbalö fprs 
fa 5 ocf) tid Sontcfanbé f. ipoftabreßen: Strömftab.

». ©fee spaffotttf.
è'tganbc en wtbb af nära 2 \ qoabratmit, upptager bets 

ta paftorat twätrcbjebetar af SBSctte l)ärab.^ $>et beftår af 
ntcberförfamiingen 0t’ee ocf) anncrerna etromftabs ffab ocf) 
ILjentå, famt" ftoter t 9îorr tid Sfîâfïttgc, t öfter tid sJ(ovrffa 
©mnttgebafett ocf) 34afroer|tab, t föber tid Sanum ocf) i mes 
fter tid bafmet. (fnfamt ager betta paftorat att frantmifa 
ada 58of)ttéfänö egentjeter, emebatt bet omfattar bSbc ffogös 
ocf) fjedbpgb, ftättbpgb ocf) ffargarb. Odra traf ten upptageé 
af bett flora fjedrpgg, (jmtifené gäng åt ©mincfuub rebâti Sr



beffrtfwen. $>är, font amtorfïâbeê, bär betuta namn af be 
gSrbav, font fp>a benfatnma f>afroa (Ttta ägor, ®efjf betpbfiga* 
fie ïfumpar inont betta områbe äro S.inmfjeUet ocf) (Eon 
mobfetobofjellet, ®en t bet föregåenbe oimtömnba 3îafmge* 
äfett uppfïtger t pa(îoratetë nom bet, ocf) framfirpfer emettatt 
fjoante Sången ocf) färingen. SSefier ut går en annan be.» 
«bbftg, men af bafar afffuren bergêrpgg, f)»tffenö fiörffa 
maf5a är ÄoHefinböfjeUet, beröfwer fanbéroägen, meb fjafê* 
brpfanbe bacfar, går åt 81 rom ft ab Xraften norr öm Ström,-
fiab, etter bet norbftgafie fjörnet af pafioratct, är titt bet mc* 
fta ett utpfattabt, nafet fjefl. kraften är förofrtgt, näftan 
font häftige, nppfpttb af tfolcrabe bergmajtor, atta utbragna 
cmettatt norr ocf) föber, famt t atfmänfjet ötffäbba meb ffog. 
©mettait bem ligga flora ocf) börbiga bafar, ommerfanbe meb 
moÇar ocf) nafna fanbmoar. Utom Sången, fjnoftfeit titt en 
bel ttflfförer Sfee focfen, märfeö fjar af tnfjoar: färingen, 
på gränfeit emot Sfäftnge, ocf) ©tromeumftiiet* 2 *), fom uU 
tinner totb Strömfiab, ocf) på fartan voifar forntcn af en 
fjäftffo. 3 ffcttct ligger en mängb färffmattcn, men atta af 
obetpbfig jterfef. 3 Strömémattnet uttömmer ftg ett af fä* 
neté befpbftgare wattcnbrag, Wettefanboå», fjmilfen fjämtar 
fitt toafteit ifrån flera fmå fjöar ocf) niofSar utt fjettet, ocf) fttt 
ocf) meb gör anfpråf på namn ocf) märbigbet af eff, mm 
gntnbar, fiffont alft annat i bcmia roerfbcn, fin ftorf/et ettbafi 
på jemföreffen meb bet mtnbre.

— 184 —

§Lötb fufiett ftgger en fior ffärgSrb, nft bwiffen äro ffe* 
ra attfenftga öar, fafom 'Äofteeöaviie, j&äi-ttö, %öeå, St>å 
8alto ocf) ^umfö nt. ff, Segettcbcn emettait Äofieröanic ocf; 
be anbra f)är nämttba fattaé Moßnfjovbeit,

lj Benita befmärltga toäg l'an Itftoäl unbdnfaO genom ben nsaot 
längre, men jemnare toäg, fom ifrän ©gjlo gaffgiftrarcgätb flu 
ter ©fromomattnets norra flrattb.

2) 4Pa bottnen af benna fjö nnfar man ett mraf, fom påfifté mara
efter en af (ïarl Xli;3 galever, font unber transporten tt(( <îb„5 
fiorben Bar fiunfit; men bå betta ej fiprfeö af fniiorijïa
ter, ar bet mtnbre troligt, ©narafe fan betta toraf jjaftoa feaatber 
ifrän huftngatiben, ocf> borbe berföre, for fornforflntnaenö ftutt 
för attmanna ntebef upptaga« ocf» imberföfa«. '
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SlHmogen t ©fee l)ar fyttillë t be flefta affeenben för* 
tient att anfcê fåfom beu förfta t befta fan, orf) [jar i ail* 
mäntjet bibeljållit be gamla ärliga bpgbcrna, «über bet beit 
lernnat rum for mjarc tifccré bitbning. SSätmåga röjer fig uft 
bijggnaböfätt, fläbebrägt orf) boljagétiitg, uti fyotlfa en t 33o* 
l)uöläit miitbre allmän orbcntligfyt, fnpggfyt, till orf) mcb prpb* 
tiö^et, framftår, utan att urarta till fyr, fåframt icfe l)orf 
bett tjenanbe flaken, fyoilfeit alltib braffar meft, cmebait beg 
omtaiifa fällan fträcfer fig titt morgonbagctt. ttti träffen när* 
maft ©trömftab går folfet liftoäf tillbafa, berigeuom att alt* 
mögen unber babtibeit bagarne igenom ligger i Haben, för att 
genom ffjuténtngar erfjålla eu contant flfyfvocr, fom beu mäng* 
falbigt tillfätter, genom förfummeffeu af fina lanbtmanuafyfilor, 
orf) genom att voänja fig n>ib lättja orf) oorbentligfyt. ^niftoub* 
näringen är t ©fee forfen jorbbruf, men ft ff c, orf) en ännu min* 
bre ffogéf)anbtertng, obefybliga binäringar; men i Sjernö ber* 
emot är ftffet bett tm'gtigajîe uärtugéfällan för ftörre beim af 
befolfuingen, åtmiitftoue lifa rnpefet fom Sferbrufet; ber fyö* 
felfätter man fïg oef meb bét&pggeri orf) fjöfart. «Bäbe jorb* 
brnf orf) ftffe äro lönaube, bet förra i anfeeitbe till en icfe o* 
taeffam jorbmåu, en ftörre ägomtbb orf) bet nära grannffapet 
meb Srcbriföljall; bet febnare emeban ftffarcn, orbeutlig orf) 
fri ifrån en af fattigbom voållab lifegenffap nnber egennpftiga 
patroner, fföter fig fjelf, orf) till orf) mcb är förfebb mcb en 
äubämSléenltgarc ftffrebffap än t anbra befar af flärgårbeu,

Sfee wocPen,

3)îeb unbantag af en liten jorbremfa nub ftranbeit, in* 
uefattar benna forfeit Ijefa paftorateté fafra lanb. S>cn fallaö 
uti gamla pergamcntébref Strebte, ©feblgog orf) ©I:ebl;of *) 
orf) äger 11 frone*, 141 frälfe* orf) 109 ffattefjemman, till* 
fammané förmeblabe ifrån 154 f oförmeblabe mantal. Socf* 
nen räfnabe år 1840 4,347 iubpggare. 35 år l)ar folf*

1) ßbman« îmrtebmng af betta namn är tifa löjtig, fom ben gamla 
trabitionen, att namnet fommtt af en perfonS pfirante "bei (fatt 
ffe", bä attmogen opponerabe fig emot fyvfatm fietliung titt fin 
mttvaranbe plato.
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mängben öfat fig meb 1,490 perfoner. SfrSit ålbcr bar bctma 
focfett trartt inbelab uti fi>va f, f. ffj'erbtitgar, uemligeu: Stena: 
fjeebingen, eller traften norr om Stro’mjlab, PHagleberge: 
fjerbingen, eller norbé’fïra belen of focfnen, ^ellefjerbinge», 
trtbegripanbe bef! meblerjla od) (Setefjerbtngen beg fô’bra bel. 
©ijlnämnba, od) tfpunerf)ct ben balfMcfntng, font benämneé 
©färébpgben, od) enligt trabitionen want en flo(lerbonatton, 
aga ben börbigajle jorbmånen, beflåenbc af grålera od) mplla 
på lerbotten, l)är ocf) ber mergelarfab, famt någon torfmoge? 
jorb. SOÎgglebergëfjerbtngen, till fytrtlfen be fïçfîa fjelltjemma? 
nen Iföra, t)ar för bet me(ta fanbjorb, btriffcit ocf titt (lor bd 
ntgör jorbmånen uti bet öfriga af focfnen, färbeleé på Ijöjber? 
na, bå lera od) ftoartmplla fräffaé t balarne. ®e flejla går? 
bar aga t)uêbet)ofêffog af gran od) tall, od) uti öjlra belen 
af ©etefjerbingen ftnnaé pppcrltga fogar, tftmnerfjct på f;em? 
manen ©ngé, Spttorpë od) Srejcé ägor. Cöfflog, fa ft ätt o? 
betpblig, äga SSettelanb, $rejigårben, 9?orbfärr, 23loméi)oltit 
od) Sîellen m. fl.

Slorfmcgar förefomma på flera (tallen, od) några af 
bem öro af betpbftg (lorlcf, färbeleö be font träffaöpå 33fomé* 
l)olttt, $)jelm|tab, 33jörfe od) 33ö; men be anlttaë ännu föga, 
od) fättet att obla bem tpcfeö allmogen ännu tefe fauna.

©fälfanböbanfar träfaé färbeleé i grannffapet af (Iran? 
ben, men tefe till bjupa lager, ttnber bem, fom åro belägna 
emellan Stönrif od) ©trömffab, upptageë t bottnen en fût le? 
va, fytnilfctt fan amränbaö till frufinafarearbeten. SJîatt ffall 
äftren träfa bpltfa tjafölemntncjar på gårben SUemarfen, be? 
lägen uppe t fjcllct, fålebeé pä en betpblig ljöjb öftrer tratten? 
ptatt. Slf be faubmenr, fom förefomma uti bet inre af fotf? 
nett, är ®anfarcmoen, trib äjitar, bett märfträrbtgaflc, emeban 
matt ter (tinter fïpgfanb, oaftabt ben ligger långt ifrån ()af? 
vret, od) är fftlb berifråu genom l)öga bcrgérpggar. Sûîoett 
bar fitt nantit, enligt fägen, af be lefar od) öfningar, fom t 
forbna bagar ber anflättbeé af foefttené nngbont, od) trar t 
fi(la friget lägcrplaté för en obfcrrattonécorpé.

SKan tror fig Ijär t focfnen funna trifa några ftraga 
mntmåbror, fåfom trib pälicftnb uppemot £ålfcbal, ber en
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raafmgåtig ftnneö af I *nffå. tängb od) 50 à 100 ntnaré brebb, 
od) fjtoilfcn toib anflältb nnberföfntng mifat ftg fora en l)6'g(l 
tinga procent fern; faint ro ib föelle, ber man menar fïg ftn* 
ita fitfroermatm, äftoenfont btpgtané, ocf) toib 23im>a(I, ber an; 
timoninm od) någon fitfwerl)alttg minerat ffatt förefomma. 
23ergarten är etjcjl l)är, fom annorfïabcê, granitartab gneiê; 
på fanbmoarne ocf) bcrgéfyöjberne träffaö f)är od) ber töfa 
fïpçfcn af porfpr od) fa!f(ien.

2tf uuneratfåKor göra trenne anfpråf på nppmärffam; 
f)et; ben ena, af flarfare mtnerat()a(t än gcjonfättgn toib 
©tromftab, tigger uti en ffogöbacfe på gårben gptfeflgbé 
ägor; ben anbra är i attéen, fom förer titt ïSettcfanbê gårb, 
ocf) ben trebje toib 2Babaten på Cångenö fobra ftranb.

Stnmarfningémärba gårbar inom focfnen äro:
23lomst)OIm, fätert, 3 mrtat, förmcbfabe ifrån 5, be; 

läget * mil norbojl ifrån ©trömftab, tfttt)ö’rer £»ané SO?af:t 
honungen, oet) anfeé för en af be bättre egenbomarne t fä; 
net. garacfcrêbgggnabcn, af trä, är tifmäf minbre anfentig, 
än man ()aft ffät att toänfa, oet) läget, fåfom afffifbt ifrån 
fjö, icfe fpnnertigt intaganbe. ips egenbomen ntfåé »»antigen 
20 t:r l)öfi; oet) 70 t:r toårfäb; änaené affafhniig i mebef; 
måttiga år är 250 à 300 tag f)ö, Ijtoarje tag öcräfnabt titt 
1 i ©fÄ£ Sitt beg ()crrtigf)eter 1)öra flora träbgårbéantägg; 
ningar, famt t»»å qvoarnmerf mcb 6 par flciiar, en (lamp oet) 
18 bagömerfötorp. (Sårben ftcf fäterifrit)ct 1620, ocf) namn 
efter ftn båmaranbe ägare, Sîorrffe äbtingen Slnberö 23(ont, 
ifrån fpotffen ben öfroergief titt åtffittiga ftägter, tiftbeg ben 
omfiber fåtbeö åt ©eneratmajor ©men Slant 1665;. inom 
tjmitfenö ftägt ben feban förbtcf omfrtng ett årfjnnbrabe. 23itv 
giner tjafma to a rit tbtanb febnare ägare.

Omgifmet af forntibötemningar, tigger ntt benna forfeit 
bet t)iflorifft märftoärbiga Wettetanb, forbom fäte för fonun; 
getiö (äné!)errar öftocr benna traft, men mimera boflätle för or; 
tenö fronofogbe. Sen prpbtigt bcbpggba gårben, fom reban för 
825 år ttUbafa voar en ganffa flor egenbom (l)tnn mcjlt l)ö;



fubbéer), förtjenar ännu betta namn '). Unfeer mtwaranbc in* 
nefjafwareê brifttga fjaub f)ar utfäbet pS ben bitfnnt upp= 
fmngabt tilt nära 100 tunnor, od) fan ber winterfobaê 8 f)ö* 
jïar od) 40 not, utom fmâfreatur.

©årbctt, i fagorna benämitb lt)ettalanfe od) ïüeitalanfe, 
förmobeligett af bet närftggaitbc SBetteberget, ber "mettax" xb 
fer wårbfafar t forbna oroliga ttber unberI)ölloé, f)ar utan 
twifwef namugtfrott fjelfma fjärabet, enteban bctta nufSerfige» 
är tmgre än gSrbcn» ©tffmngen, att namnet fommer af bet 
gamla orbet vmuta = fjicfpa, är mfnbre fannoltf, oaftabt 
ben tcfe fafnar anfcbm'ngar. SBcttelaub »oar nemltgcit bet 
prté, font ben mäfttge obaïbonben 23rj?rjjotf U[fallt)i erl)6'K 
för bet btflånb, f>an femnabc honung Olof ben fyeltgc, bS 
t)au geitont fin roältaligfyet förffaffabe bonotn SBtfboarneé pu« 
neji, od) fyalp fyonom att på öppet ttng förfatfigt mörba ©loetts 
ffa fäné[)öfbtngcn ©jftf (Sëtëfe. SDÎcb gårben följbe länéräts 
ten titt fyoëfiggaube fyärab, od) äfroett, att böranta af ett ftäfte 
uti £>afon ioafonbfottö ©aga, titt Sanum, Stnunftoue tid ett 
bcf feeraf1 2). SBctfclaub förWcf länge tnorn fBrpnjolf Ulfaff? 
bté uamnfunniga flägt. ©onen eptl&or, en af fin tibö pp* 
perfta läné()errar, od) fonungarnc Olof ben f)effgeô, SOîagtutô 
Oloföfonö od) fparalb iöårbråbeö trogne »oapcnferober, ärfbe 
bett förft, od) febait ijané fon 23ryttjolf ^ati&orofon 3) od) 
fonfott igallboi* 33rynjolfefcm ben yngre. SKcb benne ftft^ 
näntnbe, fom nebljöggé mcb fitt folf, bS feati mille räbba ftg 
ur bet af honung foafon föärbabreb frtngfpoärfba od> an* 
tänba SBettelanb Otpåret 1161 4), fpneé ben Iflfalfbiffa ät*

1) ©pår efter fornttba cbltngav, numera ofmermurna af ffog, traf« 
faS mib gärben.

2) 2lpelfäfer, fom mt tillför SranumS, fägeö ber fafma legat t SBel= 
te fätab. fpebec ©laufen, Slorfl. .Kong. .Krontfe, pag. 024. ffftöj* 
Itgt Ittmäl, att betta är ett geogvaftjll mittag af pttioriejïnfmaren.

31 Senne Stpnjolf mar gift meb ÿiortffe tonungen Olof SprreS ens 
febrottutng, oc£> I;abe meb femte bottren ©ftalbmorb, font blef 
tnober ät ben bet-ömbe Icutbperren SttcolauS ©igurbsSfon, f mitten 
nebfögg^ af SirfeBenerne t Sronbftent llTti,

4) ©tft meb ben mäfttge ©regortt Oaggfom) fpfter ©igvib, mar 
■fkttbor genom pgtftap forimnbett meb Sage itrotBaW parit, orf
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ten utgått pä ftDärbéftban, ocf> be febnare lauêfjerrartte på töet* 
telanb fyafroa förforat ftg t glémffa

Paflorsbofiåltet, 2 montai, ntcb en berttfl fyoranbeö* 
bcgårb, I)ar, genom framlibne ^reften SI. Stebbergê berpå 
jteblagba möba, bfifroit på engång ett af be båfta ocf) fföna« 
(te t fliftct. iWtga ntfäbet är omfrtng 70 à 80 tunnor t 
börbig jorbmån, ocf) l)bfförbcu omfring 180 Iaß. 33omngé* 
fyufett, npbpggba od) ti(ï (îorlef od) prpbltgfjet oioaiiliga på 
ett prejtgårb, äga en utmärft wacfer befägenfjet på cn f)öf& 
nära fprfan, od) ontgtfroaê af reéltga Innbar, ffötta träb* 
gårböanläggiitngar ocf) börbtga åferfglt. Sloftädct äger 4 torp.

1 m:tal 3ngatfU-ob, commtm'lîerëbofîôlte, I)ar åfer till 
omfrtng 30 t:ré utfäbe, ocf) äng t proportion.

(Dfvoev rëètgfl, 1 mitai, Gufcfätc, af ungefär Itfa gob= 
ï)et, font ftfiitämnba.

Hellen, 1 m:ta(, f)ärabéffrtftt>areboffäife, utfår omfrtng 
50 tunnor ocf) ffcrbar t mebelmåtttga år omfring 130 ïaf 
I)o, faint Ijar på ägorna 3 bagömcrBferp. 3tf ntittbre gob= 
i)et är 1 nttfal Oorbtoep, frouoläuémanébofKiilc. ©pmna? 
fttl)emmati är 1 tn:tal ©toäng.

©Hee Ky-rfa är, oaftabt fût I)o’ga åfber, en af läiteté 
Ijufafte ocf) rpmfigafte tempel, ipon ffatl forbom noarit i)cfgab 
åt @:t Slitna, ocf) bcfînr af aflåugt fprfantiga ffepp ocf) d)or, 
fjmüfaé nteffaumur ncbbröfé 1794, ba ocf fprfatt förlättgbcö 
t vuefter; dforct bar ett ffalfrunbt utfpvSitg t bfîer ocf) ett t 
norr tilfbpggb facrijfta; roib ffeppetö rneftra mur är nppfbrbt 
ett mapenfjuei, font förr flått på föbra ftban. ôîprfaitê [)cfa 
lättgb tiitoättbigt är 571 aftt, ffeppetö brebb 19 afnar ocf)

tog berföre tnwd faî an, bå ftettböigpefenta ut&röfo emetfan 3nge 
00 t;and brober, Äorutng fÿjfen. §aU'borä namn ät frejbabt ge« 
nom ftriberna nub Äongabelt 1159 od> ett btobigt ffagdmåt på 
Sergeuö brpgga. 0m pand böb, fe pag. 63 i föregående päfte.

1) Sfutoaranbe imtepafutare af Setteinub år ftronofogben, Sfdfedfor 
(£. 3. fiebertjïog. 2tf åtbre fögbar i Momenten tanner man fä? 
«et Sitdfon 1053, Sengt fKåndfon 1699, Sonad ©rtïd? 
fon 1712, Srtî (Sngflrom 1732—1750. efter 1800 Ipafma 
voartt: ©tetffe, 3. äßetterflen, C, 3. Sunbffrönt orp ÿ. @. 
Serge r.



rfjeretê 12 b:o ; murante äro 12 § afn f)6’ga ocf) fcrciiabe me& 
ett ijögfpäubt träfjtoaff; fjufroubtngången nr i wefler, ocf) en 
nttnbre på cf)oreté föbra flba. S£re flora feufler ftttnaë på 
fpoarbera af fféppetê låiigffbor, ett t fobra cfjornturett ocf) ttoeit* 
ne runba på roejlra gafvoefn öfroer fäftaren.

spå aftaret flår ett fäflfpnt aftarffåp af ef, ntcb briber 
i l)efitppf)ö'jbt arbete, ett l)errffgt uttrpcf af mebefttbeitë fronts 
nta fmbfonjl. 3 mfbteu nfbtfbaö foréfäfleffett. ®e fefroanbe 
uttrpcfcn t figurerna, majeftätifTt uti ©f)riflt, rpöftgt ittr röf* 
roarncé ocf) bjupt förjanbc uti be gratanbe ocf) itebbfgnanbe 
qrotmtobtfbenta, famt bet råa fjoö frigöfneftarne, fom f)åttait* 
be göra grimacer åt bc flflitamnba, anffS, froar for ftg, på 
ett olifa fått ben itppmårffamnte åflåbarenö fättöfor, od) gtf* 
n>a åt bet l)efa ett futfänbabt fonflroärbc, fom få bpftfa arbe* 
tett äga. fpå jtbortta ont bemta förcffäffnittg flå be toff a* 
pofllartte, ocf) tttuubcr bett, ftfa ntfittga fyefgott, tbfattb Ipotffa 
matt tgenfättncr @:t Dfof meb ftn pra, S:t Cfrtf ocfi <S:t 

ut. 2>eraf att affa tre Slorbtffa rtfettaé patroner famlat 
fsg l)tt, ffuffe man fanffe funna toåga ben gijfntng, att af* 
tarftåpcf, är förfärbtgabt ttttbcr muonétibett. Sfpoflfa* ocf) f)cf* 
gottbtfbcrna, af fpotlfa f)toar flår inom ftn, mcb genombrutet 
arbete i fpetöbågöfltf prpbba, ntfcb, röfa fantma mäftarefyanb, 
font l)uftmtbgruppeu. ^onflfänttare ffanbra bet ftorbfabfga 
löfroerf, broarntt betfa aftarffåp bftfroft infattabt år 1686 *), 
fåfom öfroerfföbtgt ocf) ficranbe. ^ct flitter ftg tiff cf) or trut* 
tarne, men l;ar en genomgång på ömfe ftbor om altaret, ocf) 
uppbär ttoeune btfber af ®()riftité ocf) ett af SOîofcë.

sprebtfftofen, mtttbre märfroärbtg, l)ar, t upptjöfbt ar* 
bete, éf)rtftuö ocf) ©»augeftfterne m. ff., famt SHanKffa fföf* 
bemärfetta. $E>eu är fptffänft af ©ctteralmajor Slant på töfomö* 
fofnt 1671. S)opfuuten, urgammal, af ftn täfgftcn, f)ar om* 
frtttg ffålett några groteffa figurer t uppfjöjbt arbete (pf. II. 
ftg. 4.) (Stt i fornttbené fpmboffära f)emmaftabb man 1 2) för* 
Karar beffa figurer fåhtuba: "®ub ocf) (Sljriftité fxttnaö ofta

1) Sruntt anttciö. ocf arcfnt. 9fefa, »ag. 124, 125, ber ett wtbfvfiig 
bcflttfning öftrer betta foujljlpcte förefommer,

2) G. @. ©rirotuS, f. e.
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öfbtlbabe fåfom lejon. Scrag gcmcnfamma puftmtb offer Set* 
bretté o cl) ©oncnå ofttljaftiga förening. Srafarne framftättaå 
flerftäbeå fåfom fatanå rcbffap. Serag förettabe nacfar ocf) 
öppna gap afpfta afgruttbêanbavneê famtrcrfattbe glupffpctcr. 
äStbiinbren, fom anfalla ptrarattbra, betecftta fpubareg ömfe* 
flbtga ftrlber. Sjurmemiiffan är en npdpriftctt, (prüfen l bett* 
na omgtfittng föfcr att faftpåtta ftg trlb ben peltga läran". 
Utrräubfgt t ffcppctå norra mur (Itter ett tälgftenéfjufroub t 
en tttfcpförbjupntiig, ptrilfct, enligt fägen, ffall föreftälla @:t 
2lmta, åt t)wllfcn fprfan trarlt Irntngb. litt facrlftlan för* 
tnaraå en $0ïartoe*bllb, äfmenlebeö af ften, font t>aft fut platå 
öftrer puftrubtngåttgeu, tnnait fprfan otnänbrabeö. SSllben, 
fom fitter på en flagå tbron, är frönt, oct) l)ållcr ©priftué* 
barnet på armen. Kötb facrifttanö borr Itgger, t cporgolftret, 
en gammal graffteit mcb ett upppöjbt frofforå etter fräfla, 
utan läéltg Infcrlptlott. ipå ftora gången läfer man på ett 
annan grafpätt: §>cr. ttttber. ptnlcr. pebcrltg. oc. rettcrbe. 
mattb. per. Spnftoffer Sarribtjon, barnföbb. i. 53ogettfee. t. 
Spett. anno. 1592. »ar fogtteprccft. t. ©ftebtb. fogtt. t. ä3aa* 
pué. lam. t. SÖpgctt. 45. aaré tlb. oc. faltgen. fjenfof. anno. 
1667. bett. 3. October. I. (tit. alberö. 75. aar. oc. 8. maattc* 
ber. ®ub. gtfrc. Bannern, ecu ccrefitlb. opftanbelfe. — $örr 
ffall pär fuunlté på fprfogårben ett af be gamla grafftenar, 
ptrtlfaö form llftta locfetö på en Itfflfta, ocl) fom t ptrarbera 
änbatt Ijaft en runb uppftånbare, på l)trilla forå trartt tu* 
rtftabe.

@tt ftpcfe Ifrån fprfatt ftår på en flippa ett fpåutäcft 
ftentorn af 15 altiaré pöga gråftcngmttrar, uti ptoüfet panga 
ttoå flocfor; ben mtitbre gjuten 1788, ocl) bett ftörre 1500, 
enligt ett inffrtft på munffttl: Petrus* Tridini* Canonicus* 
Accluensis* fecit* me* fieri* Anno* D* M* D*---* F* 
M* '), Man par glfat, att be båba jtfta bofftäftrcrtte be* 
tpba Fudit me. Sramför bem felaå ett bofftaf.

Sornlemnitigar förcfomma titt otrattltg mpcfenpet lit* 
om ©fee focfen. Se fom jtnitaå t närpeten af 33(omgpolm,

1) 'Petrus? Srtbtttfcn, fimtif t öpjlo låt ßöra miß anno dominé 1500 
---------- ßöt miß (?).



192

äro t alla nffcenben be märfligafte, ®er ftar pS en liten 
f)öjb t gärbcf, tcfe långt ifrån Sof qtoarnar, ben fyerrltga 
ffeppSformcn, fpoilfcn åbragit ftg få mångetté beuttbrait, od) 
framfallat få utåttga giftuugar. 47 upprefta fteitcir bilba l)är 
en aflåttg tillfpctfab figur, lif ett ffepp, nteb ftantmarne St 
norr ocl) föbcr. ©öbra ftammen, brit toi toilia falla baf* 
ftannncn, Sr 7 £ afu f)ög ocl) b:o brcb ; ben norras ()ojb
är 5 J atu. 21fftåubet bem emellan är 70 alnar, od) brebben 
mtbffeppö 15 b:o. ©flerfom ftenarne aflägSita ftg ifrSn ftam* 
mante, aftaga bc t l)öjb, få att ntibffeppé*ftenarne, fjtotlfa 
liftoäl äro brebare ätt närftåenbe, blott äro 11 aln ljöga. 3 
ftprborbéftban äro, ftantmarne oberäfttabe, 21 ftenar ftScttbe 
od) 2 omfullfaltna, od) t baborb 22 upprätta od) ett bortta* 
gen 'l. 23afom fobra ftammen ligger ett l)älla, tttåljänba be* 
tecfnanbe robret* 2). Sîerutomfriitg ligga 5 rubbabe graffiti*, 
lar, f)toaraf ben ftörfta fyåtter 56 fteg i omfrctö. @tt aflångt 
fprfautig, eller ffcppStyög, font blifioit oppttab, famt några 
mtnbre runba fttllar od) en bautafteu ftttttaö bcfutom fram* 
för framftammen od) totb ffcppetö fibor. fogarna fyaftoa tot* 
fat ftg tmtel)å(la urnor nteb bräuba bett, od) emeban b ef a ()ö* 
gar ftå uti ett omebelbart fammaul)ang nteb ben märftoärbtga 
flenfättmngen, utrotfa be till ()toab tib betttta Ijörer. 4ötb 
uuberföfnittgen af betta monument bör man tcfe låta ftg för* 
toulaö beraf, att tuom fretfeit träffas obräuba Itf, bräber od) 
fpif m. ut., emeban man nteb toifbct fanner, att be i (Sail 
XII:S tib på fjufl)ufet totb a31ontSl)olm aflibttc folbater, blif* 
toit l)är begraftte3), od) äro ltämuba lemtttitgar efter befa. 
SDpltfa (lenfättniitgar, font betttta, förefomma ifpunerbet på 
dtiottfaiib od) £>laub, äftoeufom i ©målanb, men ittgett fa 
anfcultg font betttta. Slian bar gtfat bem toara famlingS* 
platfer för (lörre menigljetcr, toib bevaS öftoerläggutitgar, men 
utan att funna anföra något ffäl, tcfe ené anlcbntngen ber*

, 1) Sttottt flcnfättmngett iigger ett fc-bnare bitfövb (len nteb inftvift; 
©toert 9îauf, Sinua tSergeugren, A, C. 1665.

2) SOtau far bemta fwnlcmmng aftecfmtb pä ett bebröfftgt fatt af 
fptlfetiitg.

3) Öbmatt, pag, 363,



tiff. Scimioltfajï är, att bc ävo griftwårbar, uppförba titt 
intime åt någon utmärft SÖtfing; b er a o fambattb nteb attbra 
grafmar ger ett migtigt ftöb för betta påftåenbe, odf) bå matt 
funnit Itftiaitbc ftenfättningar, fa (tätt t mtubre fcata, werfft« 
gett tntte!)Ä(Ia nrnor o et) ben, fåfont t. er på Jtaftotången i 
$anunt, få faites betta till cet) nteb mara utom allt trotfroel. 
Srabtttottett ont benna forntentntng gifmer ingen upptpönmg; 
bett omtatar ltcmtigcn, att en brnbftara omfonimtt på betta 
(tätte *).

@tt litet ftpcfe tfrått benna ftenfättuiug finner man, mtb 
§o(5 qmarttar,3 upprefta l)åttar oet) 2 omfnttfatfna; bett ftör« 
fla af be förra är 6 alnar l)ög oet) något öftrer 2 b:o breb. 
SStb fäterietö tabugårböl)ué t)öjev ftg ett annan mälbtg fteit af 
5 alttaré lättgb, ontgtfmett af en ntängb futå förftörba graffut« 
tar. Uti ben ttärliggattbe ffogett träffar man ett af norbettö 
(törfta bomarefäten. 10 grofwa fteitar, be fiörjta fom någons 
ftäbeé förefomnta wib forntemningar af bettna art, btlba tjäl
en rnnbet af 52 atuaré genomffaniiitg. SWitst uti fretfen tig« 
ger ett ftenbtoct 2f atn t)ögt, oet; af nära :!2 atnarö ont** 
frété, meb ett brcbnnb på 3 mtnbre fteitar pmtlanbe tjätt, 
bmtlfcu febttarc bocf b ti fm i t bittagb i en pngre tib. $örbpff* 
rab af (tuggan tfrått bc rcétiga tattar, fom tjöja ftg ur be omgif* 
Waitbc ätte[)ögarue, mäcfcr anbttcfen af betta rum för ben gråa 
foruttbené (agfftpitittg en unberbart ljögtibtig fätiöta Ijoö åffå« 
barett. ®et är, fom mitte man ännu fe be mörbitabsbjubaube 
bomareitaë attbar tuta ftg emot be mofttga fteuarne, oef) uti 
ftogcité ftté föra ett (jmiffittitg emetlan bent, tjmttfaö affa 
göntmeé itttber be(5 rötter, ©rifter ftnitaö atttib nu b ferntt* 
betté bomare fätett. 3Det mar ett tjog tbé, att fftpa rätt nit« 
ber öppen tjtmmet oefj mtb fttta fäberö grafmar. SStb anbtic« 
fett af båba beßa föremål futtbe man tefe gerna mara wrang«

1) Itt man nteb befia fienar tritt frätfa ö. Satin frätt befattningen för 
ett tögn, fägaube bem snara fatta titt minne af tötagnuö ©mets 
änbatptt utanför fujten af ©tee, är gattffa patriotifft. iwmtng 
üPîagmtê btnnfnabe annaré tntb Sergen t Siorrtge. tunn enfatbi« 
gare är ben fägen, att ©eneral Slant btiftnit t;äv begraftven. f>au 
tigger uti fmtmftabö fprfa.
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(Tut i borne«. iHfmcn omfrtng bctttta bomfreté ftmtcr man an» 
fettltga grafpgar, till ett antal af omfrtng 30, beraf fjâïften 
äro afldttga, ocï) ben fïô’rp iblanb befja febttare 47 fteg lång 
od) 10 b:o 6reb. Sblaub be ruttba utntarfer ftg en af 140 
ftegê omfrcté od) 25 b:o pttntngéfjôjb. SQ'ian (Inner ocf l)dv 
en mtnbre runb frété af 14 aluaré biameter, btlbab af 6 fte» 
nar meb centralfien, ocf> berinmtb en futtftagcu bautafyall af 
9 aïuarê längb. glera af pgartte ptaê martt o'ppuabe in» 
naît (Togen uppmärt. Sonifretfcn är ännu famlingéplaté fP 
ucjbcnö uugbont, font ber anpller ftna lefar ').

>4'S fpebcê ntntarf mtb lanbémâgcn, fober ont 23lomé* 
pim, ligger 33opéläné florfîa cittcfjog, ffirônp !>gen fallab, 
tncb en omfreté af 175 jîeg, od) 36 b:o pttiitngêpib. 2Btb» 
paf 10 mittbre fitllar fer matt beromfrtug, men trabttioucn 
Ijar ont bcmia griftplatë intet att anföra.

Dmfrittg gårben ïffiaflebevg är traften betäcft af font» 
minnen. en Ijnngmo nära gårben ligga 9 runba graffiti» 
lar, eu ffeppët>og meb ättef)äll, några rubbabe pnctrflar, od) 
en liten l)ög af 8 alttarö tmärmått, bcrur en prpbltg banta» 
fteit af 4- alité l)öjb refer fïg. Uti balett emellan bcinta ttto 
od) gårben äro omfrtng ett tjog mtnbre f)ögar ttllftnnanbeé. 
©cut emot, mtb mägett, font går emellan @fee fprfa od) ©ör» 
löf, flår bet bprpé, font ftnttcé aftecfnabt mtb föregåenbe l)äf» 
te, pi. I. ftg. 2. SKonnmentet fatlaé af allmogen etenp» 
fet, od) bedår af ett 3 f aln lång, od) ungefär Itfa breb 
od) bctpbligt tjocf flcitltäll, font pilar på 6 ttpprep, breba 
pttar, piffa iiimänbigt förete gattffa fläta por, ja, en af 
bent tpcfeé mtfa fpår af ett pcfaé mcrfntitgar. Set runt, 
font fålttnba btlbaé, är rpligt od) ttafîatt ritnbt till formen, 
famt t)ar ftu öppning åt norr, utan att Itfmäl, fåfont manligt, 
äga någon ftcnfatt gång. litt taffjällen, font något ncbffjun» 
fit, fer matt en liten runb urgröpning, fåban ofta förefoittmer 
på betta gagé tninncémärfen, od) pilten matt gijjat marit 
öntnab att entottaga blobct mtb l)är förmobabe offer; ntctt 
benna gtptng blir allt mer ofäfer, bå man puer bcfja pn»
It ött flag« affedtuttg utaf benfamttta ftmteö uti9?orbtp fornletnmtt» 

gar, IV faftet.
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bpggnaber icfc mam offcraltarat, ntan grifter. Uti golfmet af 
ben [iär omnämtiba träffaS fragmenter af bräitba menntffoben. 
Sbprf)iifet mtb 3#agleberg är bet norbftgafie t ©menge, och 
enligt bernttelfe ffatt intet fflbant ftnnaô t Corrige, fymtlfet: 
lifmäl more befpnnerligt, om fä ffuflc mara. — SSefter ut t)är= 
ifrån, nära prabsmägen, är marfen bcftrbbb meb l)ögar, till 
ett antal af 50, men fymtlfa till (lor bel libit åmerfau. ©e an« 
fenltgafie äro 80 (leg i emfrctê, ed) frtug eu af bem fermait 
ïemuing cfter en fotfebja. §>âr cell ber ftar eu liten nebfjun* 
feu fini, od) tmenne reéltga bautaljällar, font flått nära bmar* 
an b ra, äro omfitllfförtabe. ©er l)ô'garue fluta, bilba 3 fies 
nar en triangel, fjmarë baê är 5, od) fiber 7 alnar. ©c ä* 
ro fammanbiiubna meb mtitbrc ranbfieuar. ©vtfteriia, font till 
en bel ligga pa ^bgftabë mart, innet)åtla bränba lif.

3från ©6le till preftgårben firäcfa jig flora Ijmtgbe* 
murna moar. ©en mäg, fom feber ofrocr bem, går till ett 
bel bfmer några torfmofar, od) fägeé l)afma, t forbua ba* 
gar, blifmit aulagb af en bråpare, till fbrfentng for l)änö 
brolt, — en trabition, fom bär ftämpelu af mpefen fanning. 
Slrbetet mar utan tmifmel en af fprfait alagb plift; tt> uti 
©atl)olffa tibeit ägbe beima, att, oberoeube af ben merlbéfiga 
maftené bom, ålägga be brottélige ett färffilb bot, ec!) bet 
ljörer till beg goba fiber, att ben aiifåg merf till allmän ut)t* 
ta, ed) tfpnncr£)ct mag* od) broauläggntngar, fåfom forfo* 
naube od) fbrtjcnfifulla. ©ober ut på bega moar ligga frtug# 
fprtbba mänga fmå, graffullar, meb od) utan ranbfieuar, famt 
ett par minbre ctrfclformer af 6 à 8 fïcitar. £öib bet fåfal# 
labe 23mbebcvget — bmarcfi, enligt fotffagau, en brubffara 
en gång blifmit bergtagen, od) ber en natnrbilbnfitg t berget, 
Ijmtlfeu en gob tubillmngéfraft fan förläna form af en mens 
itiffa, fägeö mara ben forftenabe brubeit fjelf — afffäraö 
moarne af eu lag àëfïréicfnfng, fjnulfcu, troté frabitioimt, o? 
iiugfättneltgcn är ett uaturcnö merf, fafiätt mål)äuba mib 
fina tillfällen bcgagitab fåfom en naturlig, förfmaréltnea, od) 
bertgenom af uipcfen fnflptelfe på mäitgbcn af be fornlcmnfn# 
gar, l)milfa omgtfma beiifamma. 'Ilfen fägeé nemligen fjafma 
maritcnfbrffauém'i:g,mtb bmtlfen en Soiuuig ©arfïitb ftribf,
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öd), femte fm t)är, funnit (Tn graf, fwarföre ocf fjclfroa tje# 
beu incb fîita flcnfättningar faltaê ZDåtffilbs t>ôgar. 5(35 
âfettê rt>gs ligga, utom eu jorbl)ôg, trccunc griftré'r, l)opfo'r# 
ba af grofroa flcnar, fcimt famntanbtmbtta formcbelfl ttttå, 
parallel! meb fyrcarattbra lagba, flenrabcr. Score cm ben traf* 
faë 2 vimba fretfar af 16—18 alttarê tmårmått, bilbabc 
Ijwarbcra af 11 fîeuar; på fluttntugeu åt 33rubeberget, öfter 
om åfeu, ligga 5 bt6ebållita graffitllar, ben cua omfatt af 7 
flora flettar, fiera förftörba f)6gar, l)tmlfaé ranbfîenar qtoar# 
flå/ famt 2 cirfelformer af fntâ fampcrjlenar, od) eu fprfatt# 
tig flcnfättmng, ifrån fynnlfett en 130 fîeg lång liitea af fm& 
flenar, eller en fåfatlab fôretiingêfcbja, Icber tilt en wcfter 
ut Itgganbe ättefyög. ©ober od) toefter om àfctt fer «tau 8 
runba fretfar, af 12 till 27 aluarê biameter, bilbabe af 10 
till 19 npprcfTa flora flcnar, fywarjemte fpitaë lemntngar cf# 
ter fiera bplifa. 3'ngeu af befja fretfar l)ar eentralflcn, men 
några af beut otnfluta åtteljögar, btoabau bet är faunolift, 
att be iefe åro bontflettar, utan grafflällett, t lifl)et tttcb alla 
tniitbrc raubabe cirfelformer; od) bcitna förmobait blir få nu)c# 
fet fäfrare, fotn tnau inom bent träffar nebfatta urnor af 1er 
tttcb brattba bett. ©åroäl norr font [ober ont befa miitncö# 
ntårfett fpttaö flera Ijalfförflörba fullar od) flettrör. @tt tecf= 
ttittg af flatlet, tagen ifrån 23rubeberget, ntcbföljer (p(. III.).

Sjerbe gruppen af ålberbomöletmttttgar ftmtcr ntatt på 
bpn 23)c>vt'e8 ntarf. 5Btb gårben räfttar ntatt omfrittg 50 
oaitfenltga graffttllar, ntärfmärbtga berigettom, att för ett par 
år febatt träffaöeé uti ett af bent ett farit af jertt, lifttattbe 
ett grpta, od) tttuefTufanbc brattba bett. ©trär fjärnib, på be 
fåfallabe itfarne, ligga 14 grafl)ögar, af f)»tlfa ett par ont# 
gtftoaö af ranbfîenar, od) l)afn>a 3 alitarö l)öga bautaljållar. 
©medan ijögarne ftå ()är oef) ber några ntinbre flettar upp# 
rejla, od) på bergåfett, ofmanont beffa, fpnaö flera griftrör. 
©tt berg t gvannffapet, fallabt Tlöfebevget, är prpbt meb 4 
t rab liggattbe flettrör, font tmtel)ålla flora IjäUfiflor od) ont# 
gtfmaö af några flenfättuiugar, font tpcfaö ntara efter på# 
borjabe, tuen ej fultborbabe ftflrör. 3 närl)cfeit ligga tmå 
cirfelformer af fttlifalltta ftettar, od) på ©tämittclibctt, äftoeit
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i graunffapet, träffaö bpllfa. ©ill Ijöger om bpwägett, font 
leber emellan 25jorlre od) ånnevåb, (lâ twå l)öga ficitar nteb 
ett mellanrum af 8 alnar, famt »ib bent några fntå. ©trax 
föber ut ifrån benna fornlemtnng (lår eu allbeleé llfnaube, 
men rninbrc. Säoåtalct af l)6ga ftenar träffaé ofta t norra 
33o()uélätt, båbe på fria fältet ocf) tblanb graff ullar, od) fp* 
tteö berföre betpbelfefullt. SOÎcut ffulle funna gtfa, att be bltf* 
toit rcfîa pä etmngcöplatfer, ber baba be twnjïanbe (Tupat, 
eller på (Tagfält, ber begge anförarne omfommtt. 8>e$a (Te* 
ttar äro allttb meb omforg utvoalba, orl) (Tå ntefiabclé nteb be 
brcbafle ftborna roänba åt Ijtoaranbra. (Se ffulle od funna 
betecfua ffcpp, tfpnuerfyet bå man ftutter bem föreitabe nteb 
ntittbrc raubjTeuar.

®e IgfTortffa mtnnett, font äro fä(Tabe wtb Wettelanb 
gifvoa of anlcbntug att ber föfa intrefanta fornlemttingar. 
@fter bet gamla länOlicrrefätet fpneö llfmäf Inga rubera. $ör* 
mobellgett l)ar l)ela bef OefäfTntng befiått cnbaft uti en ring* 
mur af (Ten, font förfmumut for bett påträuganbe obltugéfll* 
ten, eller od af ett pältoerf, font naturllgttolê ännu ntlnbre 
funnat qwarlemna några fpår af (Tu tillmaro. SMen mb går* 
bett traffaé några fföua graffjögar. Uti bett ena, font ligger 
uti allée«, od) äger en fTorlef af 70 ftegs omfretö od) 6 aU 
naré lobrät l)öjb, fageé fouuugett på dSettclaub ligga jor* 
bab; od) benna träbttlou gifmer of anlcbutug att t)är föfa 
syrpujiolf UlfaUbté graf. £>ögen är bemu.rcn meb löfträb, od) 
på bef topp Ijar matt anlagt eu berceau. ?lf be öfrtga l)ö* 
game äro be ttoå (TörfTa ffababe genom fanbtägt. Uti bett 
ena af (TfTnämnba, fom fjålllt totb paf 80 (Teg t omfreté, 
fanuö ett liten gettomborrab, runb (Tett od) 5 perlor af f. f. 
Sierra (Sotta *). ©e totb föallbor 33rpujiolföfouö bråp ont» 
bragte perfouer, förmobaö ligga begraftta uti ben aflSuga 
jorbiippljöjutug, font man fer totb gårbett. (Senna Ijar bod 
lif()et meb en ättel)ög, od) utan tnuftoel ftngo $>allborå niätt 
tvigb jorb. ©u famltng af 12 graffullar, be fïefîa aflåuga

1) Sbpltfa perlor tntlaö fTuttbom i attefiSgar, od; äro utan Uotftoel 
bitförba ifrftn éöbertt af SBärmgarne,
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etter f. t. ffeppéf)ögar, träffaö begutom på berget t pfîpgen, 
nära gårbett.

Omfrtng îPrefïgSrben förefomtner en 6ctpblig fåmltng 
grafpgar, beraf ett par meb roårbprpbnabcr; utt en af bent 
bar matt funnit, imber en fïo'rre ffnt, troå fernfpfut, bet ena 
16 tum långt, mcb beta fïtfar, ocf> bet anbra meb buttingar 
oef) 15 tum långt. f>är fpncé fjafroa roartt ett bctpbltg griffe 
platê, emebntt matt rotb obltttgar, fåroät utt omltggaitbc åf* 
rar, font uti träbgårben, cfomoftaft anträffar ucbfatta affttr« 
tior oc() attbra foritftbéfafcr. $ttl fättfyntare fpnb, font pr 
äro gforba, ntå rafttaé ett par mtttbre qroarnftenar af ett itu 
obrttfltg fornt. Sötbare ftnner matt ättehögar rotb gårbartte 
(Bör(of, SolFeflaö, betten od) 0Fåtum. Utt «gåfvoe gär« 
be fattaö ett titt titt flörfta belett bovtförb l)o'g, font roartt ett 
af be anfettltgafte, IDfinmarttobögen, od) trabittoneu rottt på« 
(lå, att en 2>anff fottuug etter pfbtng bltfrott ber begraftoctt. 
©it attfenltg grafbög rotb SSTrejc fägeé omffuta affatt efter ett 
bofbtttg, Sbpre, font [)aft fttt èojTab berfïabeê, $)ögcn be« 
ïtâtntteë ÎDprel;>ôgen. Upprcfïa flcttar träffaö rotb (Kjgff orf) 
^àalet'ôb, bfibe många oef) reêftga. 5S3tb SPrje flå t gär« 
bet 3 bpftfa t rab, oc() man pr roib bent funnit en tâlgfïené« 
fiat meb fern öron, fmitfett fïob fïjclpt bfroer en famtiug af 
affa oef; ben, od> berbrebrotb en froftg ftttf etter ffära af 
fern, ©tenfättmugar fer man oef rotb ötufvoeröb, på Hin« 
fhnstneücm utt fi-intro utmarf, cd) pS SfhftngeSfen ; på broil« 
fett äfroett (fall ftnitaê en (îettfifta, oeb utt broarö gratmffap 
för tefe lättgefeban ffatt ijittatö tre fornftba bronjfänf, fyrotb? 
fa fålbeö efter rotgt.

$>äffrt(lttntgar fo’refotnma rotb ©ö'rlöfö gäflgtfroarcgarb oeb 
tbeff uärmaffe graunffap. Utt btfcöfantcit rotb roägen fermait

— 198 —
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några ffeppêbtlber, pä en af fyrotlfa flår ett menutffoftgur, i 
fprtnganbe (tällniug. Stfågot norbligare ligga, ti« t)6'gcr om mä* 
gett, 3 uthuggna bergvallor, på ben jïo'rfïa af Igotlfa matt fer

&
'C7R'jgr

några bjur,odf) beriblanb, fåfom bet tpcfeé, ett jtälfyunb, famt 
några tnanéftgurcr, af Ipoilfa ett ar fpjutbemapnab, od) några 
ftarft bemannabe ffcpp, af bnnlfa ett utmärfer gg, fåfom of* 
wcrtäctt af ett (bort antal l)ålor. $å narltgganbc riftntng fpncö, 
iblattb annat, ett memttffa, font (tupav ofnxr ett mcittgb gropar.

gin tut längre åt norr, tmb gårbctt Bibberéb, äro tnljnggna 
på en (torre l)älla ornfrtng 20 ffcpp, beriblanb ett meb maft, 
famt befnitom några bjurftgurer. Sober om ©örlof, pa 
åfen, på tre fjällrtftntngar, af Ifwtlfa ben ftörjta är au* 
bragt uti ett brantjluttanbe flippa, ocf) Ijar att frammtja

bjur, foglar, ffcpp, ett bågffgtt, font jïgtar mot ett bjur, ett

<w~
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«tan, font leber ett bt)ïtft ocf förföljeö af eit bemäpuab, meb 
flera anbra föremål, fmilfaö förflartng t flit felfet må öf* 
»erlemttaö åt ben gifiititgörtle. ©fter berättelfe flail ocf 
förefomma en minbre fätlriping »ib ©tofïâr, på ïprefôgnr^ 
beitö ägor,

$på Äifteberget, S gårbcu itferobo flog, ftniteö belt 
märfmärbiga ftenfifta, fom är afbifbab på pi. II. ftg. 3. £ocf* 
fällen falttaö »ib bcnita, fom »tb be flc(ia anbra fornlem* 
ntngar af famma flag, ©feffroa ftfïait är öf»er 3 alnar 
lång. (Sit annan ftenfip ligger t flogen på Weflra «geban-- 
geno marl »ib Kattaretovpet. Senna är felt ocf; fåtlet 
tmberforbtff, ocf filbaé af t»å, 4 alnar långa, pta fältar, 
fttnlfa fammaubinbaé af gafroclfällar, af 1 | a In b längb, 
ocf täclaé af en pitffif»a, fom är 5 J aln lång ocf 3§ 
b:o freb. ©raf»eu är något futalare titt »cpa äitban, ber 
ocf ingången är bilbab, bcrtgenont att bermaranbe gafmclfäll 
är 1 aln lägre än ben motpenbe. Snroänbigt är föjbeit 2\ 
aln, ocf golf»et fplbt meb fin, röb fanb. framför ingången 
ftår en fPformig ftcn, ocf ett ffpcfe berifrån enltfaban. Sent# 
ntngar efter ttvennc bpltfa grafwar trftffaê nära tmotb ben 
fär feffrtftta, på fogars flag. 3(f b cm fpncé ben ena want 
omlring 7 alnar lång ocf 4 b:o brcb. Scmföra »i nu bcfa 
ocf lilttanbe grafmar meb ben bcffrifmug, fom ©turleéfon 
lemnar of på £>aralb £>åvfagerö grift på ÖPrmfttnb, jtnna 
»i emellan bcm en pr liffet, ocf bet är berföre fannolift, 
att be fo'rffrtf»a p ifråit febnatfbenö fp pcriob. @trar 
ofmanför ben aftecfnabe flenfiftau på Itferöb, fermait på be» 
get pra famlingar af rullflenar, fmilfa blifmit meb omforg 
utjentnabe; uti befamma far man funnit rum täcfta af fmå 
fällar ocf beruti fönoarabe urnor meb bränba ben, famt en 
topparfnif. Se fom fär ftotla, äro fålebeé bcpgtabc meb 
bent, font ligga uti faillifterören. 2lf ftfntämnba är ett »tb 
^Itgalferöb märlroärbigt, emebait bet iititeffiller 3 griftrum.

®n borglemtting votfaé på 'ÄclifnIlen, ett brant berg 
på 23o’ö flog, fmillet på ben enba tillgängliga ftbait äger cit 
fefäffnittg af eit numera ucbrafab mur. Sfltla befäflningar 
fpnaö på ett t fjöit utffjtPnbc flippa, liggaube på £jeifwe=



röt>3 ägor, faint pä ctt berg t»ib $ärtngfjo’tt, ber — enligt 
fügen — en jätte rejtberat. ©et berättad oef, att uti (Böbtbo-- 
baten uttber Sîetten en töiftng, t»ïb nantit Xabe, Jjaft jltttifO 
f)Stt; titan fev ber ttSgra fmä t)6gav.

©tt flofter ff'alt Ijafroa legcit tutb gSvbctt @Far; tnett 
för bettita uppgift gtfroeê tutet annat ftbb ätt trabitionen. 5pä 
gärben fer man Itfrnäl femttttigar eftev eu tegelfknémnr,

3Sib bet t febuarc frtgëf)tfîovten befanta Ärofflranb 
Wtb Sbefjorbcn, bitbar ett utffjutaube berg ett märfmärbigt 
rum af 110 atnarö lättgb, 26 afitarê bjup oef) 13 afnavö 
f)öjb. framför betfamma ftggcr eit waft af jorb oefj fielt, 
©emta bcrgéfyäla, fom jemte fin befäfiuiug fief namnet (flau.- 
fenborg '), begagnabc ©art XII fafottt fè'rràbêt)ué för fitt 
grenabierregemente, fjtotffet ären 1717—1718 war poflerabt t 
ÜSette f)ärab, tift ffpbb för magajttterna t Strömftab. 5ßä 
fttppmäggen fer man tnfjugget ©art XJI:ê naituic()iffer, faint 
boffläfwcrua 3. ©.; 2t. $>. ». £>. 33.; 2(. $. ». £>.; ?(, g. 
oct) 21. 5p. fönttobfigen initialerna titt namnen pä officerarnc 
t»ib nämnba regemente, ©fter fägen ffalt t»ib gåvbcit 23jor.- 
nerob ftnnaê en iubuggen ©aitff infeription mcb ärtafet 1604.

SManb märfroärbiga perfoner, fom tittf)brt benua foc* 
fen, itjägfommer fotffagan en VCråt, pä gärbeit effee, 
ifrän tjwitfeii änitu ett par ftägter pftoaé att nebftamma. SJÎcit 
berättefferna om f)ouom äro fä fabefafttga2), att man af 
bent ide fan Ijämta annat, äit att tjait warit en pä fin tib 
betpbanbe man. jbait ffalt tigga bcgrafwcit uti Wråtepégen 
på föäfteffecö gärbe, pä tpoitfen utan fer några upprefla flenar.

©cti för fin f)ö'ga åtber märfwärbtge bögbätémannen t 
©anff tjenfl, £t>vtflian Oacobfen ©radjetiberg, tvar föbb t 
benua fodeit pä Stoméhotm 1626. £>an bog i 2latborg 1772,

1) ©fier öftreren uub ©mtabterctna, Sopan Staufen.
2) eäfom t. er., att fan trarit få for, att fan titt en fruïoft åt upp 

en ftetbtng fill, ort; tog fig berpå eu flttnf ivatten ur bätfen <So* 
iefif, "få att ber fjönf en fpamt irib pioart tan", famt att pané 
tif btef få tungt, bå bet ftutte föraé titt tprtogårben, att bet ef eué 
funbe röraé ur ffäeten af 10 par bragare, utan må(te jorbab, ber 
bet nu ligger o. f. w.



fcbfitt Ifan uppnått ben owantiga filbertt af 146 Sr. 2ltt böttn 
nta af bet originatporträtt af bottom, font ganger på 33toniê« 
fatnt oef) är mSIabt året före fané böb, fptteê gubben ftitmt 
bå ägt mpefen ftprfa orf) ïtfïtg^et t befatt. 2ttt fan, fåfotn 
bet berättaé, unb 100 årö ålber ibjäfftagit eit ftit ftettbe, är 
troligen uppbtftabt, oef) attbeteö fatff är ben beräftelfcn, att 
fjait meb (Sart XII btifmit fangen t Surftet, oef) bertfrSu 
gått tanbroägen titt ôîôpenfamn 1730.

Sjernå SocFeit.
Senna forfeit innefattar öarite t pafïoratctô ffärgårb 

tittifa ntcb en liten bet af fajla tanbetö ffranb. Dförmcbtabe 
tjemmantatet är 27 f, förmebl. 18, beraf | t)emman äro frät« 
fe oet) \ frono. iflåbattbe jorbmSnen är fattb, men af gattffa 
börbtg natur, fåfont attmänt är för[)åttaubet t be trafter af 
länet, font tigga närmafl fafwct, tpnarö forbua botten far 
är uppjKgeit ‘). $tera af öarite äro ffogrourna, oet) några 
fantmatt tjafioa titt oet) meb ftog titt affatit, faflätt ringa. $i« 
ffc är fafumbnärtitgen för befoffmttgen, fjKuffenö nitmuier är 
1,101, år 1805 mar bett 602.

Sc ntörfftgafle af faböranbe öar äro be baba 'Kcfh-r-- 
oävne, betagna omfring ett mit ute i fafroet od) åtffitba af 
ett fmattfunb, ITorbfofletfmtb. tps öflra jïban af föbra ön 
ftitncê en pppertig bannt för fîè'rrc jtepp. Senna ö är be« 
untreu meb töfträb, oef) traffaö l)är, meb nnbantag af 2$of 
ceb 2lftncnbof, atta t ©menge nntbt toäranbe attmänna träb= 
flag; mett fftorbfoflcr är nafîatt nafen. Öboarne äro, fåfont 
ftffare betraftabe, be mcft roätmåcubc t länet. SDÎeb Rummer« 
ftffc fpfclfätta be fig mcft *). Dftrontägten är orf tönanbe, 
tuen brifmcê irfe t ftörre ffafa. SSafrittfängef är näfl fount* 
merftffet bet, font mcft ibfaö, orf) anmänbaö bertitt båbc Srtf«

1) (Su af fodnenö otägenfeter är brift pä gebt bricEömatieu. @oba 
laitor falnad «ägan alibcted pä öarite. Sergen på öarite bejta 
nteR af ©itmmerffiffer,

2) Sfrån Sjernö foefen afpttrad årligen öftrer 3,000 tjog bummer, 
beraf bet mefta ifrån .Softer, ©n flor bet af benna intmmer faged 
wtb Storrffa matten, emot en afgift titt jlranbagarne af circa 5 3î;br 
Slgê för fnrarfe båt.
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od) ©ättgarn. ®ct falt fom bafmct, fjwtffct mtb bcfia öar 
är bet faltafie t ©merige, nppmräfcr t bcrgécaoitcter, bcgag« 
naö £)är ofta rotb ftffcné fattning. S>e$a o'ar äga ocf namn« 
futtm'g()et för be båtar, fom f)är bpggcö ocf) aftmänt äro be« 
fanta nitber namnet ^ofierbåtar. 3)e bpggaö af ef, fom man« 
ligen bämtaö ifrån Corrige, ocf) anfcö för be mcft fnättfcg« 
lanbe af alla rtfeté farfofter, ocf) be fiarfafie att bålfa fjött. 
Dboarne t;afma ocf namn för att mara be fftcfltgajie fjöntätt. 
— Utanför ötofier ligga (Sriobobartte, fom äro be meliltga« 
fie af 23of)iiéIänffa ffären.

£>mab fom ioib ötojleröarne är anmärft om ftffef, gäf« 
fer t bet ttiirmafie äfmen för be öfriga f)ttböranbe öar. 2)e 
fiörre af bcm äro bcbobba, ocf) ftffarena äga något forbbruf.

Sntct faten, eller t öfrigt anmärfntngömärbare hemman, 
är beläget t focfnen. 23ättre bebsjggba gårbar äro 9?orbfo* 
fler odi SRtöängen. \ m:tal Slycflebp, beläget på ©jernö', till« 
l)ör fbmitfclbtffa bonationégobfet.

©ocfttcité Äprfa är belägen på jiflnämttba ö, af brnt'l« 
fen ben erhållit jitt namn. S)cn bcfiår, i lifbct mcb be fpr« 
for, fom rcbait äro beffrtfna, af aflångtfprfantiga ffepp ocf) 
cfmr, förenabe mcb ett tpoatf. S33ib meftra gafmcln flår ett 
frentorn af 15 atttarö l)öjb ocf) fpånbetäcft. Öfprfan bar 3 fen« 
fler på fobra ocf) 2 på norra ftban. £>ufmubtngångcn är ge? 
nom tornet, ocp en minbre börr på djoreté fobra fiba. @c« 
nom uppfommcit ffogéclb afbränbcö Sfjerttö fprfa omfrtng 
1630, få att enbafi murante qmariiobo. ^miamcbet ar fåle« 
bcé febnare tillfommct, od) prebiffiolen od) altarprpbnabcn faf« 
na annan märfmärbtghct, än att be äro förfärbigabe 1632. 
ôîprfan nnbergief np reparation 1730. Uti tornet, fom uppför« 
bcö ftfinämnba år, ftnneê en liten flocfa, förfärbtgab 1688 ').

2lf åtbetbomominnen förefomma flora bällftflerör öf« 
mcratlt på öanteé od) Ijottnarncô bcrgöfpctfar. ®et är ntärf# 
ligt, att grafmar af betta flag äro be cuba lemntngar ifrån 
bebittffa tibcit, fom förefomma på öarite t 33of>uélanö ffär« 
gårb, om man mtbantager be albra fiörfla, fåforn Oronfl ocf)
Î ) 3D2eb om ft vt fr : Si Deus pro nobis, qnis contra nos, oet) ttctmnbä 

ärtal.
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SEjô’rtt. föoraf fan flutaê, aft 23ronjfotfet, ï)Y»tffet inan pS 
goba ffat förmobar ronrit Setter, t afbfîa liber ift>nnerf)et be? 
bott ffärgårbcn, men att benna fcbitare, nnber ben tnigre f>eb= 
natiben warft obebobb, tjroitfet ocf tSter förftara ftg af bcn 
ofäferfyet, font råbbe berftäbeé, febatt roiftttgafärberua font? 
mo t fftt flor. gör ffjbnämnba förmoban tjafroa rot ocf ett 
wigtigt fïo'b uti bett fäfra fjiptoriffa unberrättclfe, att ffårgår? 
ben tåg öbe titt mebtct af trettonbe årfyunbrabet, bfl ben af 
fonnitg fåafoit foafonêfott bebpggbcé. SBib Tiisåttgett ftmtcö 
en mtnbre graffitlte, uti (jrottfen (tår en nebåt affmafnanbe 
bantafien, ocf) beriutitt ett rmtb frété ïagb af ftnå ranb(tenar. 
2Stb föbra (tranben af 4bofterö’arite tigga många fmå flenro* 
fett, fjroitfa fågaé gomma en t)op ©anffar, font fattit t "flora 
ofrcbett" etter Ojptbentöroéfcjbcn. SWåtjänba btefroo be, font 
fhtpabe roib ben mtfffpcfabc fanbjtigningen roib ©altfäCtait, 
f)ttfbrba ocf) begrafna *). Ä'ojtcröarne bcföfteé en gång af 
Sart XIÏ, men beföfet btef fort enteban man warfcbtef nå? 
gra ®aitffa gatercr, font fttjrbe fofait titt ött. götjanbe år 
1719 tåg SDaitffa flottan, nitbcr beft fonttngé cg et bcfåt, t 
bcrroaranbc Ijantn en månabé ttb -).

3 ©fee od) SEjernö förfamtingar fyafroa fyittitté tcfe fint* 
nité anbra ffotor, än bent frtngroanbranbe pcrfoncr ()åttit t 
bcraô l)tté, font påfattat bcraé biträbe. ®e font fnfctfatt ftg 
bermeb, tjafroa tifroät åtnjutit troemte årtiga cottccter. SKeb 
fattigroårbcn fört)å(fer ftg på farnnta fått font t Släffttge,

Stfjtånbct ifrån ntobcrfprfan titt ©tröntftab är 1 mit, 
tilt grebriféfyatl mit, titt Ubbcroatla 8’ b:o oct) titt $jcrnö 
îyrfa f mit. (JJoffabreßen : ©trömptab.

©trömftabo ©tab.

©tapclftaben Stromftab, betagen roib 58° 26' ttcrb? 
tig brebb, år atttagb på några ftranbftippor, ber ©toonuiått, 
font betar fiabeu i troå betar, utrinner i tjafroet.

1) £rabittonen är fä mpcïet fannotitare, font äftoen Satin tjörbe bett 
på en ttb, bä ännu be frntnob, font intnbeb betta trig.

2) Ästutu Sofmbt. vefa, pag. 85.



debatt *) flf ålbcr ftob på ömfe fiber ein StrôtitêSrt 
su faulting ftfTarcfojov, font nteb ett gemenfamt nanut fattabcS 
©tfôwmeii. öfter 93ot)Uéfänö affönbting ifrån 9îorrffa weit* 
bet ncbfntte fig tjärftäbcö åtftiUiga fjöfaranbe oet) föpmätt, ocb 
emeban några Itfligare tjaubelöförbinbelfcr ben tibcit tefe ägbe 
rum emellan bröbrartfena, oet) lanbtbaitbdn på fweirje itbbe 
oet) ftär tefe tjuunit famma futtänbuing fot» mt, brogS norra 
lånets t)anbd åt bet titta (Strömmen, od) cit lifltg röretfe od) 
fHganbc wåtmåga blefmo fötjben beraf. S>ctta fäftabe öarl Xï:ê 
förmpnbareregertiigS uppmårffambet, ort) Strömmen förläna* 
beö föptngSrätt år 1666. ött afkfor önefctbt nebfänbcö att 
beftämma bef? områbe, bwitfet inffräiiftcö titt bett bd af it. w. 
jîabett, font ör 6dägctt föber om StrömSait. göljanbe år er* 
bott föptttgett friljet ifrån titta tuttenö ertägganbe, bocf tefe för 
tängre ttb ätt titt Sv. öart XI:S mpnbtga Sr. $örft t början af 
1670: talet fallaS flällct ftab ocb benämueS Strotnffab, 9Jäv 
fiaböprioilegicrna utfärbabcS, ar ofäitbt;mcit famioltft är, att 
bet ffebbe, bå nämuba foming tittträbbe fin regering, etter år 
1672. ömcbtcrtib finna toi Strömftab ftabfäffab uti fina pri* 
oilegter genom Äottgabrefvoet ben 11 Slprtl 1676.

50fcn bett ttpa ftaben ffapabcö ttttber ett olpcflig fiferita. 
debatt bett 15 Sunt fifiitäuutba år uppgief bett t tågor, an* 
tdttb af ©plbenlömö trupper, font bå tnträngbe i länet. SDett 
fpttcö febatt bafma bfiftvit befäftab af ftenben, ntett befättmn* 
gett bortfuappabcS bett 5 Sauttari 1677 af ett Swcttff ftröf* 
corpö; ftaben återtogé Itfmäl tuait fort af ©anffarnc.

S tiftjet mcb ett barn, font får fitäcfctt t toaggatt, fuit* 
be bet unga Strömffab efter otpefoma t betta frig atbrig re* 
pa jïg, utan bete bitt ttänoarattbe bag, ttttber be mcft otifa 
ttböförbåtlaubc, totfat fiäubtgt famma brift på Itféfrafter, 
oaftabt bet öfat fttt folftttätigb. S början tpcfcé ftaben icfe 
ägt rättigljet att banbta på någon anttait tttrtfcS ort ätt Siorrt* 
ge, men på 1683 års rifSbag, gjorbe bett attföftting om fri

t) götfanbe unberråtfetfer om Stabens oben ciro tmmfabe ttv ftabcnS 
atefti», fmnlfct fötwarar ett tttäugb ftaben röraitbc tmnbltngar. 
Hrdjtbet ttppbränbeö ttteb ftaben 1670, få att bett älbfta original* 
mtfmtbcn är af 1083.
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ttfrtfcé feglation, Ijaarom §>anê fbeiigl, SOïajtt "aille ftg 6c* 
tänfja låta". 91 a gra år bcreftcr ftttna at Itfaal en fôbait fvt- 
l;ct mebgtfacn od) begagttab. 9Jlen t bet (lallet förlorabc fta« 
beit fin frifyet ifrån lilla tultenö, accifcné oet) 6cifugnëpenm'n= 
gantcê crïâggattbe, od) ålabeö att fjelf Iona jut niagitlrât, 
Ijrotlfet frottait förut gjort. S)etta motaerfabe, b ro a b bet fun« 
be, bet (illa famballcté uppbtomfrranbe. ®efhttom förbtubrabcé 
beg (jattbcl af lanbéföpen på ëlrcbbeftab, gjelibacfa, £>af« 
ftenöftmb, ©aitnäé, ©allbobacfett oef) Suaallëftraitb, od) fram«: 
för allt af be imber 23lomöl)clnt Ipbanbe ftranbjTttare, fat (fa 
bobbe på norra ftbatt om fin, od) tbfabe få aäl Ijanbc! font 
fjöfart, berpå be tttiber ©aett Slattfé ttb ägbe ett flagé pri« 
öilegium. Uti befaäröffrifter af fir 1683 od) 1686, ttigtttgo 
aål borgarena mcb flagomfil öftoer be ftftnämnbeö Ingrepp utt 
beraë råttigljctcr, oef) ertjöllo löfte att få bent affjufpna; ttteit 
beraé begäran att fa ftraubfittarne ttnber ftabett, emot aeber« 
lag till 23tomêl)olm, afflogê. ®pncftlett aar oeffå ett prtoi« 
Itgcrab laftageplaté, bertfråu orfetté ffogéprobnfter utffeppa« 
beö, (laben till förfång, af allmogen fjelf, od) ber främmatt* 
be nationer, tfpnnerl)et -jöolläubare, ttpp!)anb(abe omebel6art 
af allmogen l)aarjc!)anba lanbtmannaaaror. ©trömftab för« 
föftc bå att ffi benfamma ttnber fitt aalbe, mat betttta begä« 
ratt blef lifa litet bevoiljab font ben, att flippa beit ffatteför« 
böjning af 50 ®aler ©:mt, l)at(fen ftänberna pålagt ftaben 
1689, od) att ert)filla tillftånb att emot ncbfatt tull införa 
fpttniteit tobaf m. fl. bpl. £»urubant ftabeuö tillftånb aar 
bemta ttb, fpneö tillrådligt beraf, att ben allaarfamt, faffatt 
förgäfmcö, flagabe öfaer för l)ög beffattniug, bå ben fir 1689 
filabcé att betala lifa ftor afgift uti bafttgttöpenntngar, font 
ftaben ©reitita. SOcärfaarbigt nog tycfeö regeringen, på fam« 
ttta gång ben föftc ttppl)jc(pa rtfeté attira ftéiber, aarit gåtts 
ffa ftpfmoberligt futttab emot bet ftaefarö ©trömftab. SUla 
be$ anföfuittgar od) beftoär afflogoé, cbaab be fifpftabe upp« 
bjelpanbet af baubcln, ffolaåfenbet eller annat; od) betta ma« 
fte förefalla en l)aar få mpefet bcfpnnerligare, fom rebatt aib 
betttta tib ©tröinftabö böböftcnbe, Çrebriféljall, brngit till jïg
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i)cla lanbtbanbclit ifrån ftörre bcfctt af ÎScrmlanb, &>al)l od) 
53of)uêïau ').

stfîcn nteb (Sari XII:» Sfîorrffa frig, fytttcê en tuera 
gpunanbe pertob for ©tromftab taga fin början- ©fabené fäs 
ge, ffifcnt grânêert, bd) bcfj förträffliga fjanut, tttgâfrco bciuia 
fomtng ben ftora itéen, att göra beu till en af rifetê militära 
bufmubpiüiftcr, tilt en befäftab bannt, cd) troligen rill en 
ftänbtg flatten fer eu bel af Drlegéfïofîan. ©tora magajt* 
ner oef) caferncr uppfcrbcê, oeb ftaben förfågé meb ftarfa be? 
fäfHttngar, fpnncrligaft åt fjejtban, bmtffaö förträfflighet beu 
ftore ©orbeuffjolb fjeff mSfte erfänna, bå ban framför bent 
nttfte beu lager, Ijatt fönoärfroat ftg t ®t)ucftfcn. ïüal (eb 
ftaben uti bet ftenbtftga anfallet ben 8 Suit 1717 6ett)blig 
ffaba, entebau tjufen aUbetcê fönbcrffötoö, ed) troligen mån? 
ga af imoånaruc bclabe famin a öbe; men ben crl)öll erfätt? 
ning f)ärförc uti åtffilltga benfamma bemiljabe rättigbeter. 
befallning utfärbabeö af fonungen, att ffabené emrSbe ffitllc 
utfträcfaé äfteen till norra- ffbatt om ån, emot meberfag till 
33lomébofm af ett annat jorbftpcfe 2). Sbett a merfftällbcé lif? 
mål icfe förr än efter år 1720, bå be för ftaben få befmärltga 
ftraubfittnrue änbteligeu fommo uitbcr beff mälbe. Sbertttt å? 
[abeö alla be t norra ffärgårben, fom brefmo banbel eller 
banbtmcrf, att inflptta till ftaben, ber be ffttllc crbålla borga? 
rerätt, eller oef att öfmergtfvoa fitt itäringöfång. SOïcit eu 
ännu ftörre förmått erljöll ©fröutftab ben 8 ©ept. 1717, bå 
fonungen berotljabe ftaben 10 åré fribet ifrån alla freuout? 
ffplbcr, meb nttbaittag af ftora fjötuflen, — en fribet, fom 
ptfevltgare cottfïrmerabeê 1719.

©tabettê frigébäubclfcr ltnber ©arl Xll:é tib äro för? 
ut t betalj attförba. ?lf bett bär förlagba garnifonetr leb 
©trömftab otroligt militent 1719, bå farfoteu oef) buttgertt 
flutat ett rpöligt förbuttb titcb friget; od) följattbe fommar 
mar uöben få ftor, att fjelfma fteitben, to t b ftabeué bejTtt? 
mugétaganbe, bemefteé att lemua tmoSnante uuberftöb. ijiå 
®aitffa fonungenö befallning raferabeö förftoarötoerfen od)

1) Sonat. 3?cfot. 28 See. 1697.
2) Soitgttbrefwef, bat. f>ög<pt'atferet Siorbÿ 30 Sott 1717.



alla frottofyuê; unbct bejf ruiner begvafbeô ftabcnö Ijopp ont 
ctt framtîba anfeenbe.

®fter ofrebenê fïut iitgtugo _ ©trömftabö fyanblanbe meb 
anfofmug om fri fjanbcf meb be fôftcrbottuiffa ftaberna; men 
beiuta bief afflagen, lifafom ftabcnê pSprfanben om forbnb for 
fältbränningen i länet, fSfom menlig för befï (jaubd. Sere* 
mot mcbgafô fri utffeppuing af fern, fom ttppl)aublabeê t 
Sßcrmlaitb, famt rättigtjet tili Sjärubräuuiug af [tubbar på 
5Dal)lölanb, äfmeufom ftabeit ftcf bel af ben tnffräufta lieber* 
lagêfriljet, fom Sr 1723 bemiljabeé åtffilliga ©menffa ffäber. 
Scrnljanbcln lärer Itfmäl loarit föga lönaitbe, färbdeé fom 
fernet icfc, fåfom man läuft, ftcf utföraé ifrån Ubbemalla. 
Ér 1728 ginge frit)etêSreu titt äuba, orf) förföfet att erfjälla 
ännu tmene bpltfa, mifjlpcfabeö. -23orgarcuaé anföfntngar om 
rätt att få brifroa lanbéföp meb orar, för att förfälja bent i 
Söcrmlatib, famt om frtfjet ifrån äfåtémanérotering, afflogoé. 
©nba näriugöfängct mar oftrou* orf) fjutnmerljanbclit. fattig* 
bonten tog cfmerfjaub, orf) t)da ftabcu låg, enligt en famtiba 
antecfuareé orb ’), i lägcrmatl. ©amma claube fortfor inuti 
febnare l)älftcn af förra Srf)iinbrabet, bå äubteligeu tumfi* 
itarncö [peculation uti filljtffet uSgorlunba uppfjfelpte rörd* 
fen; men ännu 1769 falla ©trömftabéboarne fin [tab i en 
inlaga "en ruiuerab tyanbelöftab". ©iffnämuba Sr föfte fta* 
ben förgäfmcö neberlagéfriljet för alla utlänbffa maror; bocf 
bemtlfabeö Sr 1775 en bsilif för fyrauffa miner. 3îâtttg[)cten 
att utffeppa meb, erljötlö l)dler iefe. 3 ftället ftcf ftabcu St;* 
uefilen till laftagcplatö, famt efterffänffeé inqmarteringëtola* 
gen femte några rntubre befmär. 1770 crljöll ben 100 Saler 
©ilfmcrmpntö fällarfriljet, famt fem år berefter rättigljet att 
tullfritt utföra färff fill till Corrige, beraf årliga qmautite* 
ten febermera beftämbeö till 6,000 tunnor.

©n mera Ipcflig tib för ©trömftab begtmfe meb inne* 
maranbe årl)itnbrabe; ifpnncrl>et råbbe ber cu liflrg rörelfe be 
år, bå friget emellan ©nglanb orf) Sanntarf ftob i ISga. ©tör* 
re beleit af be maror, fom ifrån Diorrigc öfmcrförbeö till San*

— 208 —

1) 3. Dbmmi,
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tnarf oft) ftuertom, gtngo genom ©trömflab. SDetta gaf bor* 
gerffapet attlebntng att förnpa fina anföfntngar om nebcrlagé* 
frihet, oet) bet Ipcfabeé tuerfligen att 1813 uttuerfa (Tg ett 
bpltf for alta lofgtfna ®anffa oet) 9<orrffa tuaror. göljbett 
af ben fålunba uppfotntta od) gpnitabe commercen bief en ö* 
gottbltcfltg tuälmåga, fytmlfen mången trobbe ffulle bliftua tuar* 
aftig, febatt ffabett på en gång bliftuit nppråttab ur bett af 
arntob toåttabe maftlöéhet, hnwuti ben bittittö befunnit fig; 
men befja förhoppningar fefflogoé. kriget habe tuant ett titt* 
fattig orfaf till bett för ©trömftab Ipcfliga conjitncturen; när 
berföre betta ftô'tê, uppljorbe äftuett ben ftffuämnba; bertttt 
tuar ftabett tefe fjelf tuättanbe, men ben t)W på fftt famtuete, 
att ben tefe antuänbe be capituler, font bett få fatlabc "goba 
tibeu" inbragte, på fåbana företag, font funnat tuibmaftl)åtta 
rörelfen ocf> tuälmågait, äftuett febatt be tittfättighuté påtruga* 
be uäriiigöttttfättcua gått förlorabe, utan t bet (lallet lät befta 
xapitaler ligga ofruftbara, od) eftcrljanb förtärbe bem, i få* 
fang föriuäntan på ben goba tibettö återfontff. företag
t) ab c cgcntligafl bort gå ut på att fönuattbla ©trbmfînb titt 
en mauufacftirffab. ©åfem fåbatt ffulle bet utan ttuiftucl fnart 
uppblomflra, men fSfont egentlig Ijattbelëfïab fan betta fam* 
hätte afbrtg äga befiåub. fffå be flfiförflutna 25 åren hat' 
bet oupphörligt gått tittbafa. ®ett år 1822 *) på förföf tttcb? 
gtftta ncberfagéfrthet för alla titt tnförfel lofgiftta tuaror, fout 
titt fïabcit tttförbeö frätt utrtfeé ort ntcb egita fartpg, bocf 
meb bett iuffrättfnittg, att be ffola förtuttaö ont be ej inom 
år äro btépouerabe, ()ar ej funnat uppliftua ben aftpnanbe 
rörelfett, o ef) för närtuarattbe fptteö bettita fjö* ori) ftapeljfab 
nära fin futtfomltga upplöéning. Sitt hanbel är få gobt font 
afjlanttab, färbeleö febatt hutnmcrhanbelit foinnut omcbclbart 
uti ©ftgelömänttenö l)äuber. £anbttucrf, jorbbruf, ftffe oef) fraft* 
fart äro föga (önanbe närfttgéfåitg, orb (îabett iippehållcö huftuub* 
fafligaff af beg förträffliga babiiträtfning, famt lefruer fålebeö 
af tuatteit, utan att berföre jufi tuara älffare af luattenfurcn.

1) 1821 förunnabeé felfrifet åt alla emellan ©fcömjtob o:$ Utomge' 
gåettbe ©toenfla od; 9lorrffa flinffartyg 0$ båtar, fom föra ©tuetu 
ft a eller Sforrjia pwbufter.

O
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ipaiïàcnbet, att ©trömflabö fîab ide fan äga befîàub fåfont 
Ijanbclöftab, beljöfroer fartffe närmare motioeraö. $>ett fan 
bet tcfc, åtminftone ej unber närwaraube tiböförtjållanbcn. 
üftärntafle crfafett är gramtffapet meb grebrtféfjall, fptnlfen 
fîab, näftan jemnårig meb ©trömftab, f)ar ifrån forfîa fîunb 
bragit till fig bet fifinämnbaö fjanbel — voi mena t)är f)an= 
betn met) fringtigganbe lanbbbpgb, tp all mibfträcftare pan* 
be! forbj'nter fig fjclf genom fïabenS aflägöna läge nnb gräm 
fett, bcrtfrån communtcattonen meb bet iure ïatibet är tjôgjï 
befmärlig. — ©enom be fritjeter, meb Ijmtlfa $rebriföl)atl är 
ntrufïabt, genom beraf rocrfab förmögeuljet oet) ïtfltgare tjaubefé* 
förbinbelfer, är bet tfiånbfatt att bctata allmogenê waror l)ög* 
re oct) temna ftna cgna for battre prié, än ©trömftabö tjanb# 
lanbc; ocfj berföre tjar bet lodat till fig f)ela allmogen uti be 
©trömftab närligganbe Ijärabertia. Ddj Ijwab grebrtföljall är 
på ena fjållct, äro ©rebbefïab od) gjellbacfa m. fl. ftfflägen 
på bet attbra. Solfet t Sfanumö, £3n>illc od) ©otenäé l)ä« 
rabcr, fjnrilfet borbe beföfa ©trömftab, bragcr fig Ijclbre till 
befia platfcr, Ijmilfa be 1) afro a fig närmare, od) Ijroarefi ben, 
för allmogen mera pafSanbe bpteél)anbeln,,på ett förmånligare 
od) Itfltgare fått fan brtfroaê, än uti någon fîab. — lltatt 
allt förtjaftaube fan man berföre påfiå, att ©trümfïab fan, 
fåfom (janbelöjtab, albrig florera, utan fåroiba fåbatia tidfäl* 
ligbcter, font ett frig eller ett utomorbentligt ftllftffe, inträffa.

$itt ftabenö piftoria ï)6'ra på mißt fått några minnen 
ifrån 1788 od) 1808 årö frig. 3 förroäntait på bet förra, 
bilbabe borgerffapet en frtcorpö unber capten $• b’£)rd)tV 
mont od) lieutenant Sembde. 33atteriet på fialjolmett iftåitb* 
fatteö till bautitenö förfroar emot Sîpfifa fapare, Ijmtlfa frpé* 
fabe i uärljetett, od) font trobbcö l)afroa för afftgt att öfroer* 
rttmpla ocfy plitnbra ©trömftab. ötanoner ocf> ammunition 
anffaffabcé ifrån ©ötljcborg; men ben 26 ©ept. iittogé ftaben 
utan motftånb af eu Siorrff trupp af 550 man, bå ocf bet 
flora fronobräuncriet meb berroaranbe förråber gtcf förlorabt, 
uubantaganbeö några fjttnbra tunnor fäb od) 13,000 famtor 
brantiroin, fjroilfa of Sctubcfc uttbauffaffabeö. ©trô'mfïabêbo* 
ante, Ijrotlfa beftutat att roara fjjeltar citbafl emot en fieube



tid fjöé, Rabe nebgräft fïtta fanotter, bâ bet fporbeô att ft* 
cttbctt font lanbmâgcit. Sîctt Norrmännen fütgo reba på bem, 
htom troentte, Rwtlfa moro för mäl gömbo, ocR befja bSbci 
crRöll borget1fîapct febermera titt ffänf of ©tifiaf IY NboIpR, 
ffifom belöning för fttt patrtoltfm. Cfn enfalbig funbe an* 
itarë RSlla före, att en bplif prefent roartt mera t fin orbiting, 
ont ben goba (laben npttjat juta fanotter, t RäKet för att 
uebgräftoa bem.

3 början af 2lprtl fir 1808 totfabc fïg en Norrff cfca* 
ber, beftåenbe af 27 faitonfîupar, ctt par gånger pâ (Ström* 
fiabö rebb, utan att lifroal Rrp figomattfaga ben förftoaré* 
lofa Raben t befïttmng. $or att cmebferttb Rtnbra betta, v 
fall bct femme t fråga, affanbeé ifrån ©ötReborg 4 fanon* 
flttpar1)/ en mörfareftup ocR ett bepärabt prooiantfartpg, 
nnber befäl af en captcn Norbbcrg, oef) meb en befattning af 
omfr. 70 man af fjômtltcen ocR 230 man af 23oRttêlànê re* 
gemente2). Uitber några bagar, efter bet bemta lilla Rprfa 
aitfommit tili Strömftab, lag ben Norrffa efeabern t)cft Rtlla 
toib |)toalöarne, men om aftonen bett 26 Slprtl inrapporte* 
rabeë, att ben gjorbe ffg flar att utlöpa. Np rapport inlöp* 
te mot bagbräeftuttgen, att Norrffarne robbe mot Strömftab 
oel) rebatt Runnit till Stoenffa öartte; bå ftogé larm, ocR i 
ögonbliefet tooro roåra fanottflupar Rrtböfärbjga oel) fattcé t 
robb att möta ftenben ; men bettneé roänRra flpgel Ijabercbatt 
Runnit formera flagtlime t Ramnett, ocR Rclfabe mcb Röga Rur* 
rarop be anrpefaube Smettffarne. $örtretab öftoer bentta Relé* 
uittg befroarabe en Rpcfjitnfare QPröRcbt beufamma oförjfgtigt 
meb ett fauonffott, innan roåra Runnit tutaga pofittoit. 3 font* 
ma ögonbltcf bnnbrabe falftoortta tfrått ftenben; bSba flottiljerna 
jnftocptcö nnber nuubRtllait af frutröfen; roåra ftttgo rangera

1) ®e moto: 9i:o 81, förb af 9?orbberg; 91:o 102, f, af Stcut. Se* 
gett; 91:0 103, f. af ïteitt. formait, oeï; 91:0 104, förb af StptE* 
jtmfaren £pbetteite.

2) Sommenberingen flob ttttber befal af gattjttitl. St. ©alberg. Hn* 
berrattctferna ont affatrett är o mig tttebbelfa af Eaptenen ocR 9ttb* 
baren 6. £. ©alberg, Rttnlfen fåfoitt llttberofficer fjelf bitolflabc 
benfamma.
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ffg fä gebt be funbe, odj Ifwarje fanonftup nöbgabeö, att, o* 
beroenbe af befaltyafwaren, fföta fig fjelf. Ma ffjöto bubbla 
flott, antingen meb 2 ruttbfulor eller meb en fula odj ett ffrot, 
cd) fanouaben war tjtterfî liflig unber be twå timmar affat* 
ren warabc; men frutrbfen t)tnbrabe alt fäfrare ffjutning. 
Nnbtcligen ffingrabeö beuua något, ocf> Norrmännen, fom ob* 
feroerabc, att alla flaggftänger på måra finpar woro afffjut* 
na, tiUfännagäfwo fin gläbje beröfwer genom Itfliga f)urra* 
rop. ©ettaff berpå föfte beraê tff'gra ffpgel att intränga e* 
mellan ett par l>olmar od) berigenom öfwerflpgla wåra, men 
företaget märfteö t tib, od) twå fanonflupar beorbrabeö att 
förljinbra bet; men unber orebau fullföljbeé orberna blott af 
ben ena, fom commenbcrabcö af lieutenant ». Stegen. 3ufi 
bä benne bröt linten, fftngrabe en winbfåra frutröfen, fä att 
Norrffarue warfeblefwo f)anö rörelfe, ocl) ljurrabe, emeban be 
trobbe bett affe retrait; men efter ett ögonblief war allt åter 
infwept i röf od) bam, ocl) Stegen fom berunber belt oför* 
märft genom ett annat funb upp pä ben framroenbe ffenben, 
famt tillfännagaf ffn närwaro genom ett bäftigt ffjutanbe meb 
bubbla ffott. Så fort berefter äfrnen ben anbra ©wenffa fa* 
nonftupen anrpefte od) l)öll tafteu meb ftn famrat, trobbe ft* 
enben, att wåra fått förffärfning, od) (logo genaft retrait, 
bwilfen anftällbeö meb fåban l)nfîigt)ct, att be ©weitffe anabe 
något förfät berunber od) icfe wfigabe förfölja. Älotfau noar 
ontfring 5 eller 6 pä morgonen bä affairen flötö. Çicitbcn 
brog fig tillbafa till fbmalöarne. Sefj förluft fanner man 
tefe, men ©weuffarne f>abe icfe mera än 4 böbffjutna ocf> 
omfring 20 fårabe. ©luparne woro Itfrnäl illa tilltpgabe. Se 
förföf, fom feban gjorbeö af ben förjtärfta ©wenffa efeabern, 
att utloda ben Norrffa ifrån £>walöarne till batalj, mifi* 
Ipcfabcë.

©trömffab omgtfmcé af naftta, öböliga berg, emellan 
fynrilfa f)är od) ber några minbre oblingar framftiefa. ©trömö* 
ån, fom rinner genom ftaben, belar ben uti tt»å traf ter, Ijwtf* 
fa äro förbunbtta förmebelft en ftenfatt träbrpgga. |>är ftn* 
neö en förträfflig jjamtt, äfwett för be fförffa farfpg, fjwtlfa



ber funna ligga t ff^bb für alla roinbar. ®en äger twenne 
tnfopp, men fan omöjligt anföpag utan lotö T).

©tabenö utfeenbe är ruffigt ocf) förfallet, ocf) troligen 
t bet närmafle alïbeleê betfamma, font unber ®arl XII:ö 
tib, om man unbautager ben febttare tillfomita norra traften. 
ipufen, alla af trä, äro l)ögjl oanfenliga, od) gatorna trånga 
od) irrcguliera. SDÎtbt uti ftaben är en flippa, font till en bel 
är obebpggb. Sen bclen af (laben, font ligger föber om ån, 
är relatbt ben bäft bebpggba, ocf) man finner ber be publtfa 
bpggnabertta ocf) torget, f)rt>aré rpmligf)et npligen blifwit tn= 
ffränft genom en å betfamma anlagb plantering.

©tabenö folfmängb war år 1840 1,302 perfoner. 2tr 
1750 futiuoö ber tcfe flera är 313 inmSnare; Sr 1760, 418; 
Sr 1770, 482; Sr 1780, 880; Sr 1790, 1,118; Sr 1800, 
1,367; Sr 1810, 1,123; Sr 1820, 1,322, ocf) år 1830, 1,422. 
golfmängbeit är förbefab på 276 t)itö!)å(l, af borgarena äro 
18 tjaublanbe, 39 f)anbtmcrfare ocf) 17 ffeppare. ©jömän* 
ucitö antal är 64. ©tjlnämnba taga nteränbelö l)pra pä STJorr? 
ffa fartpg.

1840 funnoö i ©tröiu(tab 238 f)ttö ocf) tomter, tipp* 
ffattabe till ett toärbet banco af 157,089 3î:br 14 ff. 5 r:|i. 2) 
©fattebibraget, enligt ft(la fcmSröberätfelfen, toar 4,738 3î:br 
30 ff. 8r:ft.; beraf föenrillmngéfumman utgjorbe 1,186:38, 4.

Sir 1674 crl)öll (laben af frottait frälfebemutanct c£>fte= 
vöb, l)toilfet t)on tillbptt flg emot gSrben gblfeflab i ©fee 
foefen *). ©eberntera gjorbe borgerffapet många förföf att 
äfrneit erl)Slla frälfct)cmmanet 45ojat till mulbete, ocf) Ipcfabcö 
flutltgen att voinna (In önffan. Sen bonerabe jovben beflSv 
fålebeé af 2 mantal, uppffattabc t toärbe till 5,132 9î:br 24 
ff., faint tuncl)SHcr 264 tunulanb, beraf 75 äro åfer ocf) 50 
ängömarf.

1) uti (famnen Mas ttteb någon förbel Sarftffe mcb bottengarn.
2) 3 benna fumma är bod tete upptaget tareringbmärbet af en t (la* 

ben maranbe mjölawarn, berähiabt titt 3,600 3f:br.
3J S3ptet jïebbe, oaftabt goïfeftab räntateS tunnor« tanbffptb otp C? 

fleröb enbaft 3.
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Üv 1840 ägbe ©trè'mfïab enbajï 6 faring of något of* 

wer 200 fäflerö brägtigbet ttfffammanê. (?)
Sfrltga marfnaber bålfaö bär b. 14 Sunt ocb 19 October.
2lf ©tröntjlabö publtfa bpggnaber förtjenar eu bail ïyv- 

fan någon uppmärfjamöet. iöoit dger ett (laben bomincranbe 
läge ocp är ett Ijué, rpmltg ocf) prpbfig gråjlenébpggitab. 
9îâttigf)et att bpgga fprfa ocf) utgöra ett eget paflorat erhoff 
(laben ben 13 ®ec. 1672. $£må år bercftcr uppbpggbeé ben, 
något ncbotn ber ben nuwaraubc flår, af bet timmer, font 
wurtt på famnta rum, ocf) tnwtgbeé l:fla ©önbagcn t Sfböcnt 
1674, bå ocf flabeué fö'r(le paftor tnflafferabeé; men tiffifa 
mcb (laben uppbränbeé bon af ©pfbenföwe. ©ebait förmåb* 
be borgerffapct tcfc uppföra någon annan förrän 1683, efter 
att bafwa för betta änbamåf erl)åtlft collect tuom (Sarfflabé 
fuperintenbentta. 1769 war beuna fprfa, fom äfwcit war 
bpggb af trä ocf) uti foröform, få för fa (fen, att en up bief 
uö'bwänbtg. Sîebatt 1751 bobe 2 collecter titt en fåban bfif# 
wit uppburna cfwer f)efa rifet, ocf) befnitom år 1757 ett Dre 
©ilfmermpntë afgtft påfagb f>marjc matfag t fanbet. fprfan 
«ppfô'rbeê nu af (leu på (ln uärwaranbe pfatê, men afbramt 
genom wåbefb ben 8 ?tug. 1816. qja ben afbränbaé qwar* 
(låeitbe murar tiffbpggbeö ben nuwaraubc fprfan, font war 
farbig tnont (lutet af 1817. §mn är 55 alnar fång ocf) 221 
b:o breb, faint af famnta flructur, font be fprfor wanftgen ä# 
ga, fjwtffa nu itppbpggaö. inre är enfett. ©rt, beg prpb* 
figpet flöranbe, afffranfntng t rfjoret bifbar en facrtflta. j|)rcs 
btfftofen ftår öfwcr altaret — (griffen anorbntng fanffe fan 
wara gob nog,men fpueö wäf mpefet mobern—. $>är ftitneé 
ett orgefwerf, fom från början bfifwit iitföpt t Corrige. $>ct 
fpftbetäcfta ftentornet wib weftra gawefit uppförbeé 1822, 
men 6fef icfe fitlffomfigt inrebt förr än 1837; tiff t c (5 fjängbe 
ftabenö enba ffocfa utf en gantmaf f. b. wäbcrqwant på ett 
närfigganbe berg, pwiffen ©arf XII ftrar före (Tu böb (läuft 
ftabcit tiff betta änbamåf. Utt tornet bänger, utom nämnba 
ffocfa '), gifwett (?) tiff fprfan 1690 af en Plepnofb <Sd)tU

1) (På ben jtnneö föfjanbe foftfiga tnjfrift : "3ag fprfan pörer «I. 3aq 
ringe« för bfeö ffåfar, fom femte föefta mfa, ej för intet fräs



fett, cn ftörve ringblocba, förarab !)it af ©roßljattbl. S. Slot* 
6erg Sr 1832. ©er ftnueö oeb ett tornur, fern, unber ben ttb 
bet war iuljpft t wäberqwarnen, enbaft flog, men ej wtfabe
ttntmarne.

TUbljufet är ett twåwåningö träfjuö orf) inneljädcr äf* 
wen local för tudfammaren m. m.

eeoltjttfet, en träbpggnab af en wåntngö f)öjb, ligger 
«üb torget oefj tnnebSUer, utom nötigt utrymme för ffolau odj 
lärarne, äfwen rnm för ftabenö preft. ©et nppförbeö 1828 
i ftältet för bet efter 1816 Srê branb inböpta. Sötbfomman* 
be i öfrigt ftabcnö ffota, fan nämttaö, att ©trömftab Sr 1683 
föftc fS fig en trwialffola, oef) begärbc bertill be 2 Öre ©:mt, 
fom ttbbcwalla ffola bitfidö érudit af fjwarje bemman t SSt* 
borncö profteri ; men (Sari XI beftöt t ftältet eu ipwbagogt, 
tjwarö unberljStl borbe beftribaö genom focfncgåttg oef) codec* 
ter. Är 1686 bief bettna färbtg till begaguanbe; ben tid la* 
raren begärba brouotionbe förnefabeé, oct> måfte f)att «öia 
fig meb boftbagar l)eê borgerffapet, frta buêrum, ljué oef) 
bränöte, 20 ©aler @:mtö årlig lön af ftaben oet) be^utom 2 
0re f. m. i mccfan af bwarje barn, fom t)au ttnberwifabe. 
Äfwen åtnjöt Ijatt 2 offerbagar, för bet f>an genom fubftitnt 
förrättabe floefaretjenftcn oet) fjclf gjorbe offentlig morgon* oef) 
aftonbön, ©folljufet nebrefö af <&arl XII, fom på beff tomt 
uppförbe ett magasin, men bet återftädbeö 1726, oef) läraren 
erl)öd t lön 15 t:r brouofpamtmål; fjelfwa ffolatt lärer tifwäl 
warit t båligt fftcb i anfeettbe tid borgerftapetö fattigbom *).

tar. 3ag ringel eenpöar, fom ätffar fierranö tmbp oet) gar i fpr*= 
tian in, meb boobt oet) bättrtngö Ijob. Satt; ©trömflabö goba 
man, fom för mig omaet tacar, att jag fa ïtiugra tan, oet; få pä 
fprtian tagar. £acf> geittég, merböltg man fom ätapetrané namptt. 
S:acb alla bpe fom fer pâ tprtiand flora gagn. ©trömflabt) b. 6 
3att. amto 1690. Sîepit. ©cpetten peeft mejit obergebraept". 21 e* 
na fiban flar (fart Xll:$ nantuepiffer, oc6 å ben anbra ©trömjlabö 
mapen, ett tremaftabt ffepp.

1) tttt ftotanö arept» finnes tbtanb annat fötjanbe antecfntng: "1728 
mar fepotan t nogp fmagt titlflånb. 'Pittarne moro ej ftera än 8, 
odj allexajl fperittanb 2, fom täfle någon Authoiem classicum la- 
tinum, ©ebpan 2 fom täfle nägpot i gramatica latina, tt;c öfrtga
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litt ben branb, font tjärjabe en bei af ftaben 1816, nebbrann 
öfwen betta ffolfjuê. ©tftltbne rtföbag füwanbïabeS fto= 
lan tia ?lpotogtfft tneb ttnenne lärare, titt bwntfaé aftöntng 
ett artigt anftag af 500 3l:br aimufabeê, fjwtlfet tifa förbe, 
taé emettan båba. görfte läraren åtnjuter befittom (ut förut 
ägattbe rtnga aftömng J). ©fotan bewtftabcé år 1842 af 25 barn.

2lr 1826 ûircittabeê t)är en roerelunbcmudmiigdaiirtalt, 
fattab fertig Carts fïota, broitfeit förtibet 5r rafnabe 61 
btfctptar. $ör benfantma är färffitbt (jué uppbpgbt.

©taben äger intet fattlgbué, men tre af be orfcôïôfafïe 
fattige inf)pfaé uti ett runt t ett (laben tillhörigt minbre t)nö. 
Stntatet af fattiga t ©trömjlab är ganffa (tort i förf)ållanbe titt 
jfabeué fotfmäng. ®e mebel, fem titt bem utgä, belöpa (tg 
titt ontfr. 500 9î:br sö:co ärligen, oef) ufgöraé belé af rätt* 
torna af fatttgfagané egenbont, beté af gäfvoor in natura. 
Sattigfafiau äger ett jorbfîpcfe t ^ojar af 6 tnnnt. 8 tapp* 
tombé totbb, fyniilfct utarrenberaé.

f)ärroaranbe babinråttmng, bn>i(fcn är ett ttöbroän# 
btgt TOitlfor för ©trömflabé tif, är ftättb på acticr. $abt)u* 
fet tåg förr utom (laben rotb f)ctfobrunnett, men bet muras

tror» a. b. c. batit. Drfafen tpertitt mar: l:o brf(lpä nöbiga böc 
fer. 2:o ofiabtg fifmtccgäng, 3:o fdjolttmeflerend atffå ingen lön".

"1740 Iä(le 'piliarnc förfmarligt Epitome repetit. TJieoIog., Sates 
cf)efen, Novum Testament. Græcum, Cornelium od; Vorabularia". 

1750 mar bifeiptarneö antal 10.
1) ©toffärare l;afma marit: 3acob «ernerus, 1686—88; ©men 

Souöfon, 1098. Dm l;onom finned bob ©frönt bennaanfeefning:
'1098 Hector Strömstadii Sveno Jonæ adnlterimn commi- 

sit rum uxore cujuedam viri et civis urbici. Millier instinct« 
sathnnæ non solum adulterio se polluit, sed et infantulum ne- 
eavit, et eapropter Maji 7 die ad pontem Wettelands eapite 
plexa est. Culpam et adulterii et neeis infantuli in seipsam de- 
rivavit eumqve in bac parte liberavit". — 3t11Ö SBeftcrltnb, 
«ff är 1728; Stabmud Slpelberg, 1737; Sard Sibetg, 1738; 
Dlau« $10 ob t, 1750; Sticolaud «tul;n, 1757; ©men«Seit, 
ttergren, 1784; f. Siebberg, 1799; Cri! «tprberg, 1801; 
Sonad «roman, 1802; e. S. S erg gr en, 1815; Cri! «erg, 
lanber, 1825; 3oi;.@pbr. ©rttnbberg, 1832. Slumaranbe är 
'Peter di ad Crüdfon, bmilfcn pSSÎoland upppjcïpanbc ucb, 
(agi en berömmärb möba.
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ïanbe, font fir 1827 uppfè'rbeé cftcr ritning af en jpreuéftff 
architect göntener, od) utmärfer fïg niera for jTu änbamåié* 
cntigfjet oct> beqtt>âmltgf)et, an for fm prybiigbet, är beläget 
utf (laben lmb fjamnen. 3bct tnnefjfißer 9 6abrnm, od) rifa 
ntfinga totietfrum. fDegutom fautes ett färffilbt babrum för 
be fattige. Sîummen äro förfebba nteb efbftäber od) ntcb bubb* 
la fenflcr åt fjöftban, oef) är en färffilb baberffa anftäßb totb 
ßtoarfe far. ÏQattnet, font fyämtaö frtfft ur tjafioet till fjtoar* 
je bab, tebeé tfråit bjupet genom ntcb (Har förfebba rännor, 
ur ()»nifa bet förmebeifi tre pumpar uppforbraé titt en t öf* 
ra wfintngen roaranbe referootr. Sfrfitt bcitna Icbeö mattnet 
genom rör ttff mtnbre referöotrer öftoer i;marjc babrum, ed) 
broarutt bet ttflagaé ttff (Tit önffabé voärmegrab, innan bet 
fomnter i babfarct. Utt ßwarje runt fan crbäiiaö: (Störtbab, 
SDoufcf)6ab, ©yttjeßab oef) enfla öfarbab, famt uti ett cuba, 
g)roppbab. SD2en ()t»ab font ger ©trömflnbö badinrättning ett 
fynncrligt toärbe, är beg gpttjebab. (Denna gyttja, font af 
iäfare erfämtcé fåfont ett »erffanit botemebet emot flera fjuf= 
bontar, bc(Tfir för bet méfia af fernen b, ©mafmeibunbet träte 
oef) något ferjorb, famt äger ett obebagiig tnft od) fmartbifi 
färg. (Den ftitueé enbaft pfi cu fiten fläcf i bamnett, berifrfin 
ben, förmebeifi cn enfom bertifl inrättab npp()ämtntngémad)tn, 
upptages fi. 2 iiroarje morgon, renaé ocb förroaraé i täppta 
färii. 5ötb babnjng tngntbeé gyttjan (larft i froppen od) af* 
fföijeö feban ntcb bottfd) ’). éfiroäi för beg gyttja, [om för 
bafémattnctö beffafenhet, tjvoiffet bär är faitarc ätt pfi bett 
öfriga ©tocnffa fußen, är ©trömflabé babiurättuing ben yp* 
perfta t rtfet, för bem font för fjnfbontö ffutC bcijöfroa beföfa 
en byitf. $ör bem åter, foin baba för nöjetö citer mobeté 
ffitli, är bett beremot ntinbre tjeniig, t anfeenbe tiU flabettö 
otrcfiiga omgifningar, od) beg oförmåga att crbjitba några 
foflfammare nöjen, cburn bet förmenta obcljaget af aßt bet ta

1) Sftoen totb anbra bab t rtfet feroeraö man meb "©trBmftabSgÿtt* 
ja", men ben fom fåiunba ermäße« är ingenting mtnbre än äffa, 
äftoen om ben »erlügen är tagen i ©frömftabb I;amtt, emebatt 
ben ej fan upptagab utan en färffilbt inrättab ubrt'ämfmngbmactßn, 
ytoitfen enbaji finneb totb babt;ufet, bertfrän ben attrig mlänab.
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erfätteé genom ben förtroliga artigfet oc() ofoitfrfabe trälnnlja 
emot främlingar, font allttb far utmärft ©tro'mjïabë inträna# 
re. Sill titräfftifttgett ijörer ett prpbligt orf) irai tnrebt foete# 
tetöfuö, font uppförbeé i835.

fötrarfe babtermin erfåller ett trifit antal fattige frt 
babntng, famt befjutom unberfåll af en för betta änbantål in* 
rattab fonb. Sjuftrårbcn beftribeö af ftaböläfaren. $)3roritt# 
ciallafaren för norra biftrietet Ijar äfroert fin ftatton fär.

@trar utom fiabett ligger felfobrunneit tLejont’allau, 
fnutfen år 1836 förfebbeö meb ett m;tt brunnêfuê. @n föl# 
fanbe år aiifiällb cfemtff unberföfntng af beß tratten, trifabe 
att betta inncl)öll fern meb folfpra, något firaftrellmiibct trä# 
te, något folfprabt natron, obetpbligt faltfprabt natron, orf; 
något jorbfalt.

33orgntäjiare fär faftra trartt: 
plant, 23pfogbe 1677; Tlnbere rfoergerfon, 1686; (Stib# 

numb Horoenfielni till Ström, 1711; ^tvovlKamp, 1716— 
1718; Sorger 25rwl;n, 1726; 3<uob ©trömbal, 1746; £l;ri# 
(lian j>tinmerberg, 1769; Dol;. SI;. ©runbell, 1790; tt.tr. 
är D°l;- éegarbt.

2)c forirfemntngar fiabett äger att upptrifa, tillföra, 
meb unbantag af några griftrör på Strömftabé mpr, Sart 
XII:é tibefirarf. öfter fané befäftuiugar, fom beftobo af 
3 batterier mot fföftbatt, famt ett par bplifa på föbra åftran# 
ben, fom ba utgjorbe ftabcnê gränö, fpuaö nu enbaft lent# 
,lingar efter batteriet Carolus på £«l;olmen. Såfont en 
fornlemniug fan äfiren betraftaö ett litet träfué på Såug#ga# 
tan ’), ftrtlfet pàjîàê trara betfamma, nti ftrilfet nämnbe 
tonung bofcbc unber fitt tnijïattbe l;är; bet tillf örbe ba borg# 
mäftaren Sirar Äantp. Sitt ganffa många af be imtraranbe 
bpggnaberna t (laben reban fuunité ber 1717 är obcfïribligt. 
ttti ett par fué trib tullbrpggan far man upligen funnit fu# 
lor efter Sorbcuffjolbffa anfallet.

©n af be folmar, fom omftänga famnen, tallaé ©alo= 
tttotiofolmeit, orf) bet berättaö, att ben fått fitt ttatmt af ett

D 5tu tidförigt ©ntefnt 6. Smitt.



fjöröfmare, font ber fotbom blifmit Ijäugb. Salomon war ctt 
förr t Srforben allbeleö obrufligt namn, fymabatt bet är fäfert 
att benna fyolmeê mtmaraitbe benämning uppfommit genom 
förmribmng af ett annat älbrc namn. ®et mar t grannffa* 
pet af Strömftab, font ben t fTagtnirtgen mib £>oltiiett grå, b. 
12 9ÎOP. 1139, tillfångatagne ororfiftaveit ©igurb ©lembn 
btafn, blef meb bett rpéltgarfe tortpr afrättab. SOlSfjänba ffeb* 
be bet på betttta [jointe, ocf) bet är Itfafå litet ofanttolift, att 
trabitionen fpftar på betnta tillbragclfe, font att namnet Sa* 
lomonêbolmen fan mara nppfommet af @lembibi«Fti8=f)clmeu. 
Stet mar i ffpbb af benna t)olme Sorbenffjolb afmaftabe till* 
fallet att attgripa Strömrfab, orf) på benfamnta begrafbe lian 
en bel af be ftnpabe ').

Som ofmatt fabeö, affönbrabeö Strömftab ifrån Sfee 
år 1672 till ctt eget gäll. S>crtill labcö 1723 alla be norr 
om ån boenbe, fom ibfabe borgerlig näring, orf) efter f>anb 
äfmett be öfriga. fßarfor åtnjöt 50 t:r fronottonbe, faint en 
rfabêjorb, od), få lättge icfe preflljuê fititttoö, 20 Staler S:mt 
till l)itst)t;ra. sf}S tttmerfan af fjärmatgttbe paftor ©. 3ft. ©f* 
man, font mar riföbagéman ocf) fjabe fpeculation på Sfee, 
förflarabcö, genom ôîoitgf. Dîefol. af b. 30 2lprtl 1789, Ström* 
ftab ffola, efter paftor i Sfee ©otl)eim böb, uppfjöra att cri* 
flera fom eget gäll, famt fåfont atttter återgå nnber Sfee, 
tpmlfct ocf merfrfällbeö 1811, bå frottait återtog fin ttottbe 
ocf) magirfraten fttt jorb. ftörföf att tillmägabringa famma 
reaction tjabe cl) tint förgäfmcö blifmit gjorba reban år 1700. 
1841 föfte ftaben att åter få utgöra eget paflorat, orf) ittgaf 
bet mälmifa förflag, att låta p a rf or orft förrfe ffolläraren gå 
i ctt par ffor; men betta afftogé genom Dîefol. af b. lOStec. 
1842, rfmilfct ocf utan tmifmel mar för rfabett bet Ijclfo* 
fammarfe. Sîeban 1820 mar ett bplif feparattott begärb, men 
blef äfmett bå afftagen. paftor i Sfee äger ingen bett rtttgarfe 
befattning af Strömftab, feban bermaranbe pice parfor bitf* 
mit aflöuab.
l) 9torr om ©ttömfiab ligger bett ronmittirfa Isältitö, ber folffagan 

omtalar ett förtrotlab träbgärb, fom Itfioål icfe är allom gifmet att 
få ffåba. ©öber om ©trömrfab är ©aftö, tmmrcfl är ©feppöbstggert.



^pafîorer t ©tromitab ijatwa want:
■Cars Clprifloffecfon ^riftus, 1674—1687.
3acob Pernmts, 1688—1713; bog font paflor t 

berg 1724.
23engt "Konncrlrrantj, 1713—1728; bonerabe 400 5)a* 

1er titt fprfan.
«rtf 2(fp, 1730—1735.
Cart Caffenefott Tlônnov», foil titt pre(ïen i ©atflab, 

fom göntbe 6arl XI t fforfïenen; bief ifrån ftottëpaflor t 
SDÎarfïran'b fyrfoljerbe bår 1737, t 1741. ©ettom poetiffa 
ffrifter ffatt Ijan ffaffat ftg, (laben oeb fortan några mtnbre 
förmåner.

Petter (Dtof »obt;e, 1742; ftef transport titt ©tätt* 
åfra 1753.

tfTagmte Ctjoren, ifrån 1754 ttH 1774, bå blcf 
pajlor i Sbrébälla.

Cart iYïagmts lESfmaii, bief pajlor äfwen i ©fee 1811, 
böb 1818 »).

©fee regata Raderat tiöbör 1 :ffa Haßen, Stonben är 
(affortningarne icfe afräfttabe) 119 t:r 221 fappe 2). spaflo* 
rer tjafwa wart t: llnbcr ©atbotffa tiben Tlmunb od) <Dlof, 
ont bwitfa man icfe fånner mera än namnen; efter refor* 
mationen:

"Corger lamribtjoii, SWtgionéprojl *) i 5Stfcn, mar 
pajtor bår omfr. 1550, oef) cfterträbbcS, font man tror, af 
cn wib namn tTiets.

Clirtften Ctementofon, 1594.

1) 3blanb anledningar på jlabenö folfmangbötabetler förefommer: 
"Katten emedan b. 21 oS) 22 ©ec. 1759 förnam man en jorb* 
bäfning, fom pnfloto 2 à 3 minuter, af (notifen l;ufen ffåtfbe, otp 
ett bön pörbeö i luften, allbeleö fåfom af en tjäftig elb, fmarföre 
oäattabe, fwnbera-'uppmädteö utitr fömnen, trobbe mäbelb tmfnm 
fattat i tat ocl> öfmerrum, od> ftpnbabe ftg oftåbba ut pä gatan".

1755 bog en enta t ©trömftab t ben (löga ålbern af 124 år.
2) îtf be många SWenfalljemmau, fom förr tillfört paflot t ©fee, äger 

l;an nu biöpoftttonörått enbafl till tre.
3) iWotfroaranbe n. w. Eontractöproft, men förfebb meb ftörre mpn* 

tigfet.



Cfinfloffer llcumtsoii 5ues eller Sciftus, 1622—1667; 
l)aaë graffiett t ©fee fprfa är förut beffrtfwen.

(Dtof Serg, 1668—1673.'
Per fLotfenius, 1675—1700; war fttftctb ppperfte pre* 

bifant pä fïu tib.
^retriF Sagge, 1702 till 1717, bS fjatt transportera* 

teé till StttfoptngS (lift.
3oI)<m Sager, fe 9?äjtttge.
3o6an ©cljoug, 1722—1753.
(Dlof Klobt, 1755; affattcë 1776, febatt [)att länge wa* 

rit tnwccflab i eu ofcelpigltg proccß.
®octor 3oI)au (Botfiemus, Sector t ©otfycborg 1768, 

paftor t ©fee 1779, bob 1809, 88 Sr gammal. fian war 
en grnnblarb man, färbefeö t be ofterlanbffa fprSfcn, bwar* 
om flera fyanô uppfatfer wlttna, famt en brtfttg paftor

<£avl PHagmie St'man, fe ofwan.
2lnton Hibbevg, 9îegemeutêpufîor wtb 23ol)itSlanutitgar* 

ne, itprfoljerbe t ©fee 1820, bob 1841. ®en alffwarbc 
mannen, Ijmarö tana tecfnabeS af allwarltg frombet od) jtil* 
la wälgörcnljcf, ffalt l)är länge bt&el)àllaë t ett tacîfamt minne.

91. w. paftor, 2tnbers pet. Xranetis, ertjöll ftftl. SDÎaj 
transport ()ft tfråit SKorupé pafïorat.

(Sommtmlïrar f)afwa want:
liars 'VOeneiibafd, tfråit flutet af 17:bc feflet till flit 

böb 1725; Sengt Sabemus, bob 1740; ilars fSngfltöm, 
1741 —1780; 3ol;>an ilombevg, afïcb font utnämnb paftor 
t -öofenäS 1808; 2tnbers t^olniflröm, t 1825; SriF Serg* 
laubet*, förut lärare t ©tröinflabé ffola, comnuutfter bär 1825.

1) ©oipenttrô tefbe 20 Sr efter bet ©man erpattit fttrbibance pä ©fee. 
Set berättas, att gubben fmarje l:jle OTaj reflein tilt ©trömflab, 
antog ben raffafie påKmng pan fitnbe, orp gjorbe en bjttp compli* 
ment framför ©Emané fenfter, fåfom urfagt för bet pan tefbe. 
Sbtanb gubbenö egenpeter på ålbevbomen mar, att, bå pan af 
fmagpet ofta föll omtull, ingen annan än pans pujlru fît! pjetpa 
poiiont upp igen.
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II.
Canums HJärad.

Smtcfattanbe pafitoratet af fautnta namn cUev focfttante 
Camtm cd) Cur, grättfar betta Ijärab t norr till SScttc, t 
öfter till 33u(ïarcnê, cd) t föbcr till Divide bäraber, famt t 
wefter till tjafroet. Utt be älbffa perntbref fallaê bet Cans 
l;eim, Caneim ccf) Cannim, utan t mi f tu el af gSrbett Cam 
naiu '), ()tvi(fctt fermobligett rnarit f)ufn>ubgSrbett t Ijärabet. 
£>ârabct forer t fïgitlct ett nät nicb tvemte ftffar. ibärabetö 
öftra granö går ntt bet f)cga cd) breba ©cuimefjellet, fås 
font belt Weflra fjellrpggett l)är benanntet, oef) fyroarö uts 
plattabe rpgg lifnar en obêlig Ijungljcb, afbruteit af uppftis 
gattbc flipper. Graften, el)imt bergig, förefontmer liftoäl förs 
öfrigt mera öppen än 23ol)ttöIätt t allmäuljct, emebait man 
l)är, uteb uitbantag af fjelfroa ftrauben, fafnar befja tfolerabc 
tivärfhipaitbe flippor, font ntöta cit öftoerallt amtorfîabcê t 
länet; bergett äro l)är mera fammanfjänganbe od) mera flitts 
taube. galante, fålebeé tninbre bjupa od) trånga, antaga 
caracteren af flätter; af bem utmärfer ftg, fåtoäl för fîorïef 
font börbtgl)ct, Canums ©lått, bnnlfeu, meb ungefär f niifê 
läugb od) bctpbltg brebb, fträefer (lg ifrån grättfett tvib Dtvifs 
le frant mot Camtutê fyrfa. ïBcftcr ntmcb benna fläti, tfrått 
fynnlfett beu fftljeê genom en bcrgSö, går en annan tninbre 
breb baïflracfm'ttg, 23ergebpgben fatlab, oel) tvib Sattumê 
fprfa öppnar ftg ännu en bplif, begränfab af Ijungrourua 
bcrgêfluttuingar. ©tora ljungmoar förefomma flcrfïâbeê, od) 
ïanbSvoâgett emedatt gäftgifroaregnrbarne §>ebc od) ©fallerôb 
går till (îerre beten öfmer fåbana. 3 atlmänljet är tannin 
eu ful ort od) l;ar mpcfeit lifljet mcb tvtfia trafter af £>als 
taub. SKcb unbautag af bett norbligafte bclett eller éttré

1) Sbannctm etter £ant)eim är troligen föroribet (frän St p e g n p e t nr 
;= en fri ntanö boftab.



focfcit, fom nr ffegwuren, tir paftoratet fatt, Se jïè'rfïa of be 
loifar, bem faftoet bitbav på fu (ten, äro belt milötånga Sait* 
ncbfjorfeen oct) Tamtamofjorb, faint Osvvifet’ite, omettait 
fioitfa tigga tiocnnc dörre batfoar, Canumonas od) ben 
loatfra ffogtourita iKaftötången, båba bttbabe af anfentiga, t 
fafroet ntffjutanbe bergérpggar, fnnlfaö rigtning åt norbtoejï 
gifroa nämnba »otfar en annan (Mcfiung än läneteS öfrtga. 
äKpttmitgen af befia nrifar fatlaé ^afftensfunb, ocf före* 
ïotnmer ofta unber fantma namn uti be gamta fagorna. @tt 
betpbfig ffärgårb (Meter jtg utanför Smturné fnjt. Se ftör* 
fta od) bebobba öarne äro: 3M6, (Baltô, £mbö etter ’Katfö, 
pimiö, (Dtterô ocf) tTîuoô tit, ft. 3îàgra af bein äro trät* 
berourna ocb voacfra. fbögfia berg äro t Sitré focfeit Slmunbs.- 
batt, faint t Samtmö, SFuggebergen odj ^affteneberget m. 
ft. ©tenarten ntt bergfträrfntngen norr om Sanitmö fprfa är, 
pa en fträcfa af omfring i mit, en röbgut, fmforntg granit, 
uti froitfen man ofta träjfar frotta qioartêcrpfîatter. går* 
ben fbata ntt Sattumö foefen far man trott ftg ftmia top« 
parmatm. i)3a gränfen emellan S3nltareit tigga ett par infjö* 
ar. ©c mattenbrag, fom fär förefomnta, tgogaroått od) 
Slnbråoelfivetj, äro obetpbtiga. -ätiineralfätfor ftnnaö på tßre* 
ftegnrbené ägor, rotb goréumtorp, od) på ^nutlpdcé etter 
Stöefierbyö marf. Sorfinofiarne äro många, men fmfi, od) re* 
ban få antitabe, att af bem föga etter intet återftår.

Utt fpféntttg äger tiibpggarite t 2anumö foefen före* 
trabet framför bem i Sur. 3 altmönfet röjer ftg foé mäng* 
bett en oroantig furtigfet, ftit ocf) loätmitligfet, men äfroeit 
ftottfet od) fjetfråbtgfet, famt böjetfe för tpr. 3 bett pttre 
lotfar Sanum en förmögenfet, fom merftigen icfe ftitncé ber.

iLaiutme ©oct’en

äger, på en jorbmibb af 46,240 tniinfanb, 138f femman, för* 
mebtabc ifrån 184|. Sertbtanb äro 52 -| froito,od) enbaft 1| 
frätfe, fmaraf l lUmpu-éb är ©pmnajufemmait. Çotfmim* 
merit år 1840 loar 5,416, ocf fabe på 35 år öfatfftg meb 
1,623 fjäfar. ©ocfneiiö fîo'rjîa otägenfet är brift på~bränö(c; 
mången inapte titt betta äitbamSt begagna baeftorf. ©fog fin*
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nerf enbajî på näfet emellan Mannamé* odf) ©amtâéfjorbartte, 
tt(lt)6'r*ß gårbarne SOtjoIfercb cd) 'Äletta, famt några obcs 
tpbltga parfar litt focfttenê fpböftra bel ettcr ben f. f. St»«n* 
bafafjerbtngeit, @n annan olagentjet ar brtff på qroarnar; 
i torra fomrar mSfîc rnâlbcn mcb (tort befmär fo'raê till af* 
lagfe Itqganbe focfitar '). Sbrbmfiuen är alîmünnafî lera, 
blanbab mcb mptta, fanb på öarite oci) fanb orf) mojorb på 
fjcttbemmaueu, äfmenfom f)âr ocf) ber pS fjôjbcrna. 33ergë* 
bpgbsbalcn äger en mera ftp} forbmån. Mittgången på ©fat* 
merge! är betpblig,- tfpnnerf)ct PS gårbarnc Stårbo, Ä^rra 
orf) tTebra @åm, bocf ftörft på förfhtämubc; ocl) är Maniint 
näfiatt ben enba ort i länet, ber bemta offattbara artifel mes 
ra allmänt aumänbeé på jorbbrufet. föufroubnärtngeu är ås 
ferbruf, ocf) benna fodeité allmoge fan anfeé t)afn?a t benna 
närtngögreit ett ftort ffeg framför ben öfriga t länet, fymar* 
före t)an ifpnnerbet l;ar att tacfa framl. proften, 2):r ©. 33ru* 
nitté, font genom fftt erempel f)är tnförbe ett förbättrabt ås 
fcrbruféjTicf. Slf artificiel äng börjar bonbctt l)är allmänt be* 
gagna ffg, fingen är Itfmal ännu för liten , ocf) beteömarferna 
för fnappa. -Kebclutfäbct på femman är några ocl) trettio 
tunnor. £>ufnnibfäbct är tjafre. — ?lf giffe ibfaé buftoubs 
fafligafî toabbrägt af mafrttt ocf) fill. fbär ftuttaé för när* 
marattbe 3 ftörre rfttroabcr ocl) 28 mafrtllroabcr 1 2). Oftronjtffe 
ibfaé roäl, men icfe färbeleé. 3 ©aunäéfjorben ftnnaé annarrf 
be f. f. pvofoßsoflvotu’it, fmitfa t gobpct öfmerträffa alla ans 
bra ioib rifcté fuff. Sttågra egentliga ftfflägen ftnnaé l)är icfe.

öm annan binäring, (prüfen man ej bort manta ftg ftn* 
na uti bet ffoglöfa Maitum, är Megelbränning. ipär ftnnaé 
icfe minbre än 16 Megclbruf, titt Ijmtlfa bränslet fjämtaé ifrån 
Siäjluge orf) üîafmerjîabé parforater, famt garé forfeit. Seglet 
anfeö gebt orf) affättcé meb förbe! t ©fånffa orf) ioafläiifcffa 
ftäberna. Sttfprfct fjöfolf är (jär bocnbe.

1) Slott cu ipåberqmant fimicO t foctnen, nemltgen ttnb OreBp.
2J 31f förjla nt af r t It fan g rfe n om året plågar t;är ftattao at alla titt 

foctnen fötanbe QcmbeMs o.f) Stenflemcin, få att fpaftorfär 25 ma* 
trillar, (Kapellanen 15, Slbjuncten (om pan dr gift) lö, tämSmaimen 
15, ÄlocEaveit 10, Äprfojlöten oi) Äronovättaren Iprarbeva 5 o. f. w.



28to firattbeit, pä gärbeit ©rebpê nut rf, ligget bon jïarft 
Mpggba banbelöplatfen (Srebbcftab l) (rättare ©rebpjiab), 
fom meb frtngïtggattbe ovt brtfrcer en betyblfg f)anbe(. ®en 
nger ett fièvre antat fartyg, ocf) be fteffa af imoånarne äro 
fjöfarattbc.

Stnmärfmngémärbare boftättett äro:
Pveftgåt-ben, 2 nt:tal, är ett bet ppperfla ccctefiaftifa 

!)emmau t friftet, timtfet bet bttfnnt genom fram!, doctor ®. 
Snutit rocrffantyet. ftrttga utfäbct är omfrtng 10 t:r t)öft* 
ocf) 100 t:r toårfäb, jorbrnSnctt är börbtg, o ty ängett tentnar 
en affaflntng af 2 à 300 tag t)6. f|Jå ägorna ftnnaé 7 torp 
oty en tjugbefjoféqroanv wett tngett ffog, utom några frebabc 
tituber pä tnägorna. ftbpggnaberna äro gamla. s|'reftgärbett 
nfbränbeé 1676 uti ©plbento'wêfejbeit, oty btef förftörb äftoett 
1711 af 8ô'n)enbat)(ô trupper, ©taltet äger tyfiortff tnärfioär* 
bigljet, fåfom ffåbepfaté för ett af be tittbragetfer, fynnffa få* 
fom ffampcfav qntarfiåt t»Sr tyjiorta, nentt. |)oIfietitffa Sit« 
tttjlertt, Sarott ©örlp, fängötanbe 1718. ®art XOty ttf 
bvoitabe ()är en natt.

©apettanöbotet Hitta UlfwefEeb §, förntebl. fr. 1 nittat, 
bar åter för 15 à 20 t:rê utfäbe, feber 3 t)äflav ocf; 10 nöt« 
frentur, fam t äger 2 torp. åbpggitaben är bältg.

‘Kragende, 1 ni:tat, |>ärabö()öfbtnge6oftälte 2), fjar å* 
ter ungefär font ftfinäntttbn, tuen bättre äng, gob bctcémarf, 
toaefer åbpggttab meb ett uatnrffont läge, gob ffogötittgäng, 
fatnt några torp.

‘Kårra, Säuémanébojiätfe, 1 tmfal, tjar åter titt oittfr. 
45 t:ré utfäbe, oet) äng t fötyåttanbe bertitt, fatnt flera bägö* 
toerfötorp.

®e förnämfia af nuttttatyeinmauen äro: 1 m:tal Etef--

1) 3 bagltgt tal fattas ben ©reb&eftö.
2) £>ärabtyöfbingar t Somfagan tyfnta toarti: ©uftaf Softer, 

.1075; Stnberé SBcrgerSfon, 1699; ©ttbmunb Storberg, 
1<21; Sorger Srttyn, 1723; g?eter Ôftïing, 1733-1746; 
Sirger SarSfott ÿwaéfer, 1706; 9W. &. ©anfioarbt, 
1772; Sirmib 3«cob «tiger, böb 1835. St. ». är Sotyan 
21 ätt).
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wct, (Xaptenöboftälfe, af ungefär lifa gobfet ntcb 1 m:tal 
"Crettelanb, f. b. SieutenantöbofMe, ftrilfet far 130 tunn* 
lanbö tnägor, ftoarpå utfåö omfr. 50 tunnor, oef ïjoftaê 150 
la$ fö. fDagötrerfötorpen äro 6, oef pä ägorna ftitneö en 
ffattfagb miölqtnarn meb 1 par ftenar.

spafloré menfalf)cniman äro: 1| m:tal 2frnbal orf) | 
m:tal @or »HbsnuP, ftnilfa inuefaftoaö af böubcr emot Itfs* 
tiböftäbja orf) ärlig lanbffplb.

2tnfenligare enfftlba gårbar äro: iTïjcrft'erôb, 1 m:tat 
Irouoffatte, bcbpgbt nteb ett ttråtnåntngé cavacfcr^t)uö af fe* 
gcl; ntfäbet är 40 t:r, orf) föfförben t mcbelmåtttga år 200 
{af. S£U1 egenbomen förer ett ganffa anfenlig flog orf) en präf* 
tig träbgårb, ftntlfen förr ägbe, på en tnibb af 7 tumrfanfe, 
2,000 fruftträb orf) be angenämafte anläggningar, men fom 
upligctt tlifroit tnffränft titt fäiftett. Sräbgårbeu är anlagb 
af framl. SDoctoriunau SR. 33runtttö. ©genbotnen far en flou 
belägenfet trib roten af bet ffogtrurna näö, fom ntffjnter e* 
mellan Slannainö orf) Sannäéfjorbarnc *).

6båvbo, 1 m:tal fronoffatte, är träf bcbpgbt orf) ä* 
ger en waefer träbgårb; ntfäbet är 35 t:r t förbtg joïbiîiàn, 
orf) föfförben 170 lafl ©årbett är ffoglöö, men n. tn. ega* 
ren, Steutu. ©omer (Stnafn, arbetar meb ffogöplantering; fär 
bpggbeö bet förfta tröfftoerf t orten 1839. £>it föra ocf2:ue 
$cgclbruf, fmilfa attfeö tillmerfa bet 6äfta tegel i 23ofuölän.

Camtms "Kyi-tra, af gråften, belägen tntb flora lanbé* 
trägen, är ben anfenligafte (anbéfprfa i länet. £>on blcf färs 
big 1829, febatt bpggnaböarbctct trarat i flera år, meb en, t 
anfeenbe tillben officfltgfetocf triilcraalla, ftrarmeb bet mcrf= 
fläUbcö, otrolig foftitab, font fragte mången i focfueit på o# 
beftånb. £>ott beftår af ett afiångt fprfantigt ffepp, 60 alnar 
långt od) 29 b:o brebt,meb ett torn i trefter oef en fprfantig 
facriftia i öfter. f|lå ftnarje långflba äro fpra fenfter oef ett 
ingång, fövfebb meb ett flagé portal fouftrubingången är 
genom tornet orf) uttnänbigt prpbb meb en portal, bilbab 
af 2 oformliga colonner, fom ftöbja en lag fronton. ôîprfatt 
äger träftraif orf) är tegelbctäcft, utom tornet, ftrarö tal 
TJ 91 to. egaren är Gbttful £>, Srimitts.
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od) fyftfotmtga betäcfning äro fopparkffäbba. gbeett af 
bcnna bpggnab f)af Wtfwtt firängt ffattbrab af ett af rifetd 
forfîe arcfjitectcr '). Set torbe Itftoäf böra attmärfad, att be 
fyrfor, font ttppföraö t S3ot}Uéfätt, tcfe attttb öjtggaé utt öfc 
rcerettdfiämmcffe ntcb för bem faftftattb ritning, utan fcbatt 
bentta pro forma är anffaffab, ätibraé ben efter Ijwarje bons 
bed fmaf, font fått pfatd t Ifyggnabdcommittéen, ocf) beuttt 
tigger närntafte orfafctt titt, att bpltfa bpggttabcr bltfwa fä 
ftnaflöfa.

åfyrfanö tnitattrcbe fafnar att märfmärbtgfyet, ocf) är titt 
en bet proteiffoncft. Utt tornet t)änga 2 ftörre rtngffocfor, ft* 
fa npa nteb fyrfatt.

spä gäjbgtfroaregårbett ibebe äro Sütgêbpgguabmta för 
Sauitmö ocf) iButtarend l)äraber uppfövba.

Sornlemntngar tfrfin färfftfba periober af Ifebnattbett 
träffad t Sanum titt ett otrolig mpcfenfjet* Srämft af affa 
äro be förtjenta af uppmärffamf)et, font ftå t fammanbang 
nteb bett gängfe trabittonen (attförb pag. 30 t föregSenbe bel) 
om ©fottarned fattbiîtgmng, fîrtb ocf) neberfag l)är. Senna 
fofffägend fanning fatt tcfe beftribaé; men om bcfia fomfent* 
ntugar »erfeltgcn titfyöra bett fjättbeffc, fom omtalar bettna, 
b!ir ftoärare att bctrifa; bocf ftribcr intet entot antaganbet f)äraf.

ß-uftgt fagatt ffofa ©fottarne nttber återtåget ifrån 53tt(= 
låren libit ett få attmarligt neberfag rotb Sattumd fyrfa, att 
ben förbiflptanbe bäcfcn beraf fått natttitet ^ifobbåcb, JOiatt 
(er berontfrittg, på ntoarne, lemningar efter ett fop mer ocf) 
nttitbrc förjförba ättefuttar, färbefed på Wefterbps ägor 2). 
®e fom unbfommo neberfaget, ffybbe öftrer fprefltgårbend od) 
åbärraö ägor titt ©rcbp. Ser nämnba gårbard ägor fantman* 
fföta, uti ett bergpap roib ben f. f. prefbrrpren, är ett bpr=

1) (L ©. ffirttmttö. Sîefa tgett. 3ot)uöt. »t. ttt. pag. 92.
2) 3 eu af be tniitffa Wattb befa griffer gjetbcö för några år fcbatt 

ett beftmncrtigt fpttb af ett tttätigb aflfftttba leturttor, tcfe ftörre ätt 
winglaö, o tö tåcfta nteb fmå genotiiborrabe lod, äftoett af btänb. 
tera. ®tt bpttî titen urna par jag funnit äftoen rå Sjörit, ecö 
ïemnat eu tecftting af bett uti 3:bj.e fjäftet af 3futta. ®et förtjenar 
uprmårffamf)et, att nåffan atta be imtletï af fera, fem fittnaö t 
graffögav, are förfebba nteb ftål.
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fyué, bitbabt af en, på 3 refïa fjàlfar fjmilanbe, 6'fmerlt'gga* 
re, af ontfr. 4 alttaré läitgb, oef) något öfmer 3 b:o brebb* 
(Söbra gafmefn fefar. Srebmib fpnaé några graffnllar ocf> 3 
mtnbre bautafienar. ©tenmårbeu fattaê af folfet Watbrets 
graf, titt minne af ben ene ©fottffe härföraren, font l)àr fiait 
tjafma (lupat oef» bfifmtt begrafmett; oef) beß beffaffcnf)et mots 
fager på intet mté eu fåban fügen, emeba« bprfjitfen, utan 
unbautag, äro griftcr. Sfråit betta (falle föra fprtbba, enfta* 
fa graflemttingar tili ben märfmärbtga oef) af fiera forufor* 
ffarc beffrtftta mafplatfeu mib <Bxebp ’), Inoilfen gårb ffalt 
af pnoaraitbe ålberboméminnen fått fitt namn (ffirnfbp). 
spå en liten ljungmo, fom Ijär utbreber ft g emellan fala bergé* 
l)öjber, ligga fammanträngba oef) utan orbntng 73 runba oef) 
44 aflånga grafbögar. ;Dc förra, fjmaraf ingen år färbeleé 
fter, åro för bet mefta förfebba mcb rnaefra fotfebjor. 27 af 
bem fyafma i (Tu mtbt cu upp reft Ijälf, af ifrån 7 titt 2J alité 
l)öjb; men af beßa ftenar åro tut öftrer hälften omfttllfatttta, 
oet) tpbligt fpttcé att antatet af bem forbom mar i t mpefet 
ftorre. ©feppé()ögarnc bereutet falna fitt fterffa bcleti mårb* 
prpbuabcr. S>e forffare, fom tpttltté l) af to a beffrifmlt betta 
(Tätte, fiafma forbifett en anmärfnlngémårb faf, uemltgen, att 
i norr på betttta matplats ftå fmentte breba (Teuar, ben ene 
4, ben atibra 3f aln l)ög, upprefîa i råt Itttca mcb Ijmar* 
anbra, oef) ttteb ett btfïanô af 5 J afn emeffan beraë titre fatt* 
ter. fpå ömfe (Tbor om bem, mib pttre fanten, fer man ett 
liggaitbc (Ten, fom fannoltft martt upprått; men på mettait* 
rummet emellan be fr å en be Ijättarne åro tmeune maefra, fläta 
ftettar meb ontforg lagba utmeb Ijmaranbra. S5åba åro 4 al* 
nar långa, o cl) 2 ^ b:o breba, od) på ben etta af bem är ut* 
huggen en cirfclftgur af 2 f alité biameter. Hfctpbelfett af 
beuna oef) af ()efa (Tftitåtuuba (lenfättntng bitr fmårt till oef) 
meb att gifia, fåmtba mi ej milja följa en bel fornforffareé 
erempet uti att förffara alfa ålberboméfemntngar, bmtlfaé be*

1) Senna tbaïplafë finneö på twå flatten aftetfuab utt STorb, Sont* 
fern«, af Sifjegrat otft ©rmtius. SBalbrefS gtaf ftftr utt StjamO 
(Söt!;t(fa aïïonumenfer, fifafom 0$ Büfetts) graf, jjngett af bejta 
tednfngar är fä!«'.



fuimmelj’e matt ej fart få reba på, — för offcvffaUeu. £»* 
game »ib ©rebp ffola enligt fagan fo'mara affan of be flip 
taube ©fottarne, font l)är lebo fftt ftfla orb gruitbltgade ne* 
bering. Säugte neb mot fîratiben, »ib ©rebbedab, ftår ett 
par upprcfta (fettar, åf»en tilt minne öftrer pr fallna främ* 
lingar, ocf) norrut prtfrSn, på X\uferöbs ntmarf, fallaé t»å 
treubbiga (ïenjattningar Äufens gvaf, efter ben ©fottffe Ijöf* 
bittgeu 'Kufe, fom ber blifmtt tteblfuggen. £>efSa treubbar, 
af Ipmlfa ben ctte båtler 32 alnar t råt linea emellan änbarnc 
af be otranligt fmala armante, ocf) ben attbra 28 b:o, aga t 
inibten en liten runb upphöjning, uti hmilfen man funnit ur* 
nor mcb bränba ben. SDen dürfte af bep fotanglar bar »ib 
btrarbcra armetté åttba en uppred dtu. SDpltfa treubbar fxu= 
uaé, men bögd fparfamt, i SSobuélån, §>altanb ocf) ©må* 
lanb; uti flera af bent bar man bett ocb affa, ocf) beraé 
bedäntmelfe, fom grifter, bör fålebeé ej bragaö i t»if»clémål.

©mellan STauumé «predgårb ocf) «5ebe ©ådgifmavegårb, 
famt langé ben bergåé, fom ifrån ben fidnåmnba leber emot 
Ulf»ef?eb, Ijafma legat öftrer 100 bogar, af prilfa liftråt be 
flede åro fördörba, Tian pr uti bem funnit dora, men trång» 
balfabc urnor, förfebba meb 2 öron, ocf) t bem för»arabe 
bråuba bett, denamuleter ocb bronjnåfar. itftrcn träffaé bår 
urnor nebfatta i fjelftra fanbbacfcn, fpitfa troligen förtrarat 
be ringareê ben, fom ej aftaté »ärbiga att få bog ocb trfirb; 
tp förr,font nu,»ar ben ringe obemårft, åftreit febau boben 
jemnat förbållanbet emellan bottom ocb bett förnåme. ipå ben* 
na åé tråffaé be fpra dörda åttebögar i orten, liggattbe på 

planbo marf. 5De äga en omfreté af 125 till 100 deg, 
nteit äro ffababe geitom fanbtägt. 23reb»ib bem ligger, uti 
en af 8 denar bilbab runb frété, en fullfallen ball af öf»cr 
3 alttaré lättgb, famt ett mtnbre bpltf. 5P& famma åé tråf* 
faé ocf några mtnbre uppreda ffeuar, ocb i föbra fluttningcu 
en tnpggett traefer ffeppéftgnr.
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©mfrtitg | nul prifrSn St ttorr, pfi en pfb S Sîplanbë fi* 
gor, ftunaö 21 grafpgar, iblanb bmtlfa fjoja jig tmfi rcêli-* 
ga fïenmfirbar. ©fallet, mib t>wtlfet är fäftab ffigett om ett 
brabbnt'ng, fallaê o’ntfom ©lofftpsarne ocf> Hofjpgartie 
C-ôlo'bmerëpgar?). ^)S be ntoar, font tfrfin gårben VUal gå 
fit «pi‘eby, rfifnar ntait på båba fiber cm laubêmagen 11 
griffrör, fem lifmfil tefe firo pllftfïerè’r, några forbpgar, en 
benm'ng eel) rntnbre itpprejïa fîenar. Sill pgcr prom på 
en ïjungmo fïâ 7 fpribba bautaftenar. 5J3S ibfifebpê od) «p* 
l’ebptorpo figer ftmtaS, utom ntinbre fïenmfirbar eel) fmS 
graffudar, famt mtnbre tnnepHértfa pHrtfînittgar, 16 iffelf* 
uxt gfirbet Itgganbe ättefuttar. Uti en af bep, fem mar 13 
alnar t tmfirmått orf) 3 b:o pg, fanrtS t mibten ett jerbfaft 
ften, öfmer bmtlfen mar utbrebt ett follagcr, bert matt pta» 
be en förrofiab fmärbéfftnga af fern, tncb ffifîeforê af brottj, 
en brebblabig fern pra odt) ett (Tära af fern, uti Ifmaré tfinge 
gmarfitto naglar, font mtfabc att bett martt forfebb meb ffaft. 
S nfirpten af bep p’gar ftnncê en runb, fretöformig ften* 
fättning, 7 fïeg lång. 3 norr od) feber af benna ffeppé* 
fornt flå tmå breba, men tefe p’ga fîenar, cd) ett par bpltfa 
utt bmarfe fTba. @n atlmfin fügen ör, att en fonuttg, font bott 
od) aflfbtt på |)Sfebp, pr fått fttt lôgerfîab, od) benna fä* 
gett påminner om ©turlefoné uppgift, att ben mfinffille 9Jorr* 
ffe ïonuttgen (Dlof «pralbofon ‘Äprve bog på fttt gårb «pu* 
fabô t ïQtfett (1093), fimtlfen gårb otmifmelaftigt ör ttttma* 
ranbe foåfebp. Olof blef Itfmfil begrafmcit t $ronbf)fcm, od) 
folffagan gör ffilebcö, fymab bfelfma graffîfillet mibfommer, 
ett mtpag; men betta ar urfägtltgt, emeban alla folffäg* 
ner gerna föfa ffg ett fïô’b mtb någon fornlemmng — lut* 
rtt frömntanbe för bent benna ätt må mara —, bmilfet od 
ar ett uöbmfinbtgt mfllfor för beff bemarattbe; nfir forntem* 
ntngett förftöreö, bör trabitfonen, ffifom, enligt fagan, 3)rpa* 
ben nar trfibet ffitteö.

l)3å be norbligt tfrått betta ftfille Itgganbe ntoarne öro 
lemntttgar efter pra fretfar, bmilfaö ranbfïenar blott till ett 
bel qmarfîfi. ?lf ben mpdenpt bautafïenar, pr funnité, (îfi



citbalï 10 q»ar, af l)Vt>iïfa ben ftörfte är 2| aïuav t)ëg ')■ $8it> 
•&n&m äro ocf bt)ltfa, famt många me|î fô'rfîorba fjögar. @5<= 
font bct märfmärbigafte af ber»aranbc atberbomêminnen, ut* 
wifaê fScUleftmen, cit cubforintg fîen af en atn« ftortef, »ib 
ffttulfen en profetia om $nâmô öbe tarer »ara fâfiab. 
23febfjellômcar, öfter ont tiämuba gårb, afwenfom pâ 7lam-- 
negârbsmon ftå ftenar ocf) t)ôgar, f)»artblattb ctt 25 atitar 
tång ftengrnnb, font trotigen ar en temning efter bet flag« 
aftånga griftrör, font någongåttg förefonttna. Sfrått gårben 
Cannant går ett f)ög fattbåé neb mot tanb«»ägcn; på beff 
rpgg äro 15 ftenar fatta ntt en rab; ben ftörfta af bent är2f 
attt, ocf) ett bet föga tjögre ätt jorbptan * 2). Urfprungltgen fjar 
f)är funnit« flera, fom bliftnit bortförba. ©e fatta« af att» 
ntogett Canttama Såntpaffenar, ocf) ittmeb bent träffa« nä* 
gra nttttbre ftenar, en jorbl)ö'g od) en ctrfelfornt3). ^Jå nämn» 
ba öp« utmarf, Ctmmet-^ållsmoai-, ffatf ftntta« ett ftor faut» 
ting af nttttbre ffepp«t)ögar, ocf) »tb torpet «t‘et;ogen, »tb 
Ianb«»ägett, är ett bptif af ftora rttttba ättehögar. Uti ett 
af bc$a öittabe« 1816, uti en 3>- atn tång ocf) 1 b:o öreb 
pttfifta, ett jernpra, ett geitomborrabt ötptob ocf) ett jerttffe» 
na. SOtau öar äf»ett »tb gräfntngar uti bent funnit t)«f»ub» 
gfatfar od) obrättba tif, men bef3a äro fäfert bitfoinna år 1719, 
bå, enligt ett antecfniug t fprfoöofctt, f)optaf« af bet från 
Corrige retireranbe îrigêfotfet t)är ontfontttto oet) ölef»o, för 
öriftanbc utrpmme t fprfogårbett, nebmpttabe utmeb lanbörnä» 
gett. *13å ägoffttfnaben ettteUatt ©aitnant ocf) Ättäm är en It» 
tett t)ög, font fäge« föwara affan af ett fottutig. ©ober ont 
Samttn« fprfa på <6ogt;ems ntoar träffa« många förftörba 
tjögar od) griftrör, Uti bet ftörfta, ^alfonrofet faßabt, font 
batter 125 atitar t omfret« ocf) 9 b:o t ööjb, fattnê for fiera 
årfebatt eit maêft», men tßa arbetab gutbring, famt ftpefen af 
ett broutard. 3 närtjeteu btfba 11 upprefta ftora ftenar ett 
ritnb fret« af 9 fteg« genontffarntttg.

D îfftecEitabe Tßtorb. gond. af titjegren ocf) S3umm«, f). 3.
2) ©ÿtifa jfenrabet ftft toib ©tettetycb t ©toatfeborg oep wib SBrattg«

ftab t Sotttia focfeit. .
3) £ammm« tâmpafienar äro afteefnabe i ofnxm etterabe cnbete, ber 

ocf nagta af nebatmämnba muta«.
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©ober i STamimö forfeit på Utångens ntavf bilba tre 
upprefta I)äKar, af 5—4| alitö böjb, en triangel, bmarö baö 
ar 31 alnar od) jtbor 18 b:o långa, od) falebeé irfe lifftbtg, 
fåfom ben af en fornforffare blifmit beffrifmeit. SCtoå ritnba 
ïretfar, ben ene uteb 8 ranbftenar od) ccntralfiett, ben anbre 
meb 6 b:o, famt otnfr. 20 ättehögar, beraf tre fmd aflånga 
aro uppfaffabe parallelt meb bmaranbra, ligga f)är omfring; 
od) på anbra ftban ben fbrbiflptanbe bärfen träffaö en ännu 
(förre famling af famnta ålberbomölemiungar; ännit flera bp* 
Itfa träffaö längre mot norr, färbclcö på tljungb^torps 
warf. Uti en af bem ffall en fonmig ligga begrafmen, meb 
fmärbet mib bufmubct od) meb fmärbébaljait mib fotterna, 
od) bet fägeö, att ben tjouem rörer, ffall irfe mal gä. ®et 
mib ©feeö beffrifntng omnämnba trontalet af upprefta fienar, 
finner man t)är ofta, fåfom tblanb éöpbögaritc, mib £>åfcbp, 
Utängen, Sjungbptorp od) på femmanet ««ebene utmarf, famt 
mib Hill« (Berum. Spå ftffnämnba gårbö gärbe ligga 16 
fmå graffullar orf) bermtb en betpblig bäHrtflmng, 2Umel;«U 
lan benämnb. Uti «ro’e utmarf, till maufîer om mägeu till 
Sjcllbarfa, böja fig 2 utmärft marfra ätteljogar af 90 ftegö 
omfretö, omgtfna af flera mtnbre, fom Ijafma fotfebjor, od) 
af 8 bautajlenar. Slttebögar förefomma befutom på bem ma? 
nen Viåftcbys, 2lrnbale, (Bifileröös, ^«ne, lUarloe’, 
(Dppene, «cvge, ftegnebpo, liplaube, Såtorps ocp @to* 
v« (Serum e marfer oef) flerftäbeö. Uti Ijögarue på fiflnämn* 
ba ftälle trobbe man fig förr l>ö’ra en nattlig mtiftf, fom än? 
tm ffall låta fig böraé, om man lofmar fpclmänneit bel tupps 
(fånbelfen. ©amma faga berättaö äfmeu om en fornlemiting 
på Gtor« Hjelms marf. Utom på ofmanbeffrifna (Tälten 
ftuttaö upprejïa ffeitmårbar på gårbarne «mfe, VO«l, 0l«u= 
ge, Stora 2lnbvas, ber orf några mtnbre grafbögar ligga, 
på ^ubts ntoar, ilnfiegårb, «ilitotp oef) på Hycbe ägor. 
®c föm ftå på fiilnämitba flätle, pflftäé utmtfa en fmåfonitngé 
bmiloffab. SS ib §>ubt ffall Ijafma marit fäte för en bplif 
böfbittg, bwtlfen af folffagait näntneö fåfom bcltagare uti 
förfmaret emot ©fottarnc. Itfmen ffall ber Ijafma bott en 
ffölbmö, bmtlfenö friarcäfwctnpr nteb fonmig 3îanepâ©mar»



teborg ccf) trogiffa anfcaïyft frambefeé ffola 6Itftt>a omnämnbfl» 
$>ett fltftïtjfîna tärnanö beu fägaö l)vrtla ttuber sDrottmngefle» 
lien, eu cmfenftg 6autal)âll eif 5§ afns längb oef) 1 afttê brebb, 
l)Wtffctt ligger ïnlifalfen utmeb fanbëwâgen wib §ntbfê garb.

Utorn bet rebatt omiiämnba bprt)iifet wtb ^prcfîmpveii, 
J)tt>ilfet tpefeê btlba ofwcrgângen emeffatt byii)uô oef) gvafft* 
flor, fttwer mau ett bpfift ntt ©lottebaien in wib f)3reffcgàr* 
bcit. ®eu colofafa tafl>âltcn bar nebffrtbit af wâggfîcnarne, 
af l)U)tIfa flera äro bortförba. Émut niera förfförbt är bprlius 
[et, fout ligger på ©eine warf wtb wägen till ©rebbeftab, 
ntt l)warê föttberflagna tafbäll man warfcblifwcr flera fmå 
ruuba urgröpningar. 3 befS gramiffap ligga några futå jorb* 
fullar od) en ffeppériftmiig, Cemmiig efter byrliuö Ijar oef 
fnunitê Wtb flinnebaefa.

SJteu bwab font gör Såutum utmärft t arcfntofogifft af* 
feenbe, är tfpunerbet ben mängb af bölfriflningar, font l)är 
förefommer. S)e tafrifafte fantliitgarnc beraf träffaö på be 
bergåfar, font t wejfer begränfa Samitné flätt, oef) äro nSg* 
ra af betn reban befantgjorba. äöt wtlja berföre nöja off 
meb att af bem anföra eubaft föliaube. Sbfanb be ntåttga 
rtftuiugarnc wtb gårbett ^ogf>em, meb fina wanliga före* 
ffälfiiingar af bjur, ffepp oef) Ifåfor m. nt., förefommer ett, 
på bwtlfen är genom blotta omgiftungö ffrccf afbifbab en man, 
f)ållaube något lifttanbe ett forö; jtguren baforn bottom ffalf

r/J^tuiuuiu^Ijjff

måbättba wara ett bjttr. Dfwerff på taflait fpitaé tweunc 
figurer (fannoltft matt oef) gwtttua) bofetö af flt 1,1011 ,nci5 
npplpftab pra m. nt. SOiärfligt är, att (Iftuämnba föreftälf* 
ntttg, återfommer ett jlpcfc Ijärifrån på ett berg wib <5mit=
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lyÆcs folbafforp. Scannen, font fyofar meb strån, griper fyär 
oftücn efter fTtt froarb. Smtnber ftSr ben fîô'rfta ffeppéftgur, 
font förefommer på S3ot)ué(ätié bcrgtafïor, oef; titt fybger, 3 
prbetväpnabe män t fîrtb meb Ipoaranbra, oet) fftljba af en 
fttngranbe rab meb fålor r). fnifmtbfôrejïâUntngeit, fåmal 
1) 2bçn nnbfogabe teefmngen imtetyätfer l=80;toel af naturliga fiorlefeit.



pä beitita font på forfînâmnba rtfhung, fpucë Itfwcil war« 
bcit ëfmeriî afbitbabe gruppen, oct) hrotlfcn nfan, fcwifwel affer 
ett ïârlefëâfwentpr, font tagit ett btobigt flat. Del; att bo'« 
tna af ben Itftjct namnba grupper tjafroa fînêemeKntt, orf) ber* 
af att be ftnnaê t närheten af fjwaraitbra, är fannoHft, att 
be affe en ocf) fantma pnbeffe, od) tiCXfoIje beraf äro på fain« 
tna tib tnfyuggna. $på ^oftråbet etter 2lfpeberget, omettait 
Cegnebp orf) «^witlpcEe gârbar, ftuneê öftrer ett halft tjog 
hallrtfiiungar. Sbctt märfrrärbtgaffe af bem, orf) fanffe ben 
bäft arbetabe af atta bpttfa, är mebbetab t föregåenbe t)äftc. 

5,)3å en af be aubra tjärwaranbe fpuaö, utom flera ffepp orf) 
ett par bjur m. m., clfwa menntffoftgurer ftättba utmeb f)war« 
aubra'). -spå en uMgganbe ftjppftuttmug utmärfer ftg ibtanb

'V-> ® '«ssa»’
mtbra tecfntugar en man, font jfår på rpggen af ett bjur och 
rigtar en båge emot några numera otpbltga föremål, orfj cit
i) ©catvtn i?40;bet.
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mutan mmtëftgur, foin ttppräcfer liänberna o cl) bifeé t bufett 
af eu ffor fttngranbe orm. $p& bergctë aubva ftba franmnfar 
en miiibre balla, huante mätt nieb uppräcfta armar, förfölj* 
ba af eu man meb ett fioarb ntt Ijiuar l;aub. 55lebom tjufeii

på Srgnebp är en (tor plia, futïrtfïab cnbafl meb bjur, oc?) 
ber brebtvtb cit mtitbre meb blott ett (Tepp. 1)35 tCegnebpra-' 
bet, tnttslifU’t ocl) lïabbeberget traffaë inånga bpltfa, 9lâ* 
ta ftjînântitba (talte, men på StfHcbpê ägor, (tår på en glatt* 
ftipab bergOfluttmng en orbentlig berferf, 3| alnar lång ocf) 
meb npplpftabe fjänber, uti ben ()ögra af Ijmtlfa lian tjåller 
ett Ipftabt fpjnt af Itfa längt) meb Ijanö egen. îSeutia är bett 
ftörjta mattöftgur, font träffaé på =Bol)uêlânê l)ällrt(tmngar. 
3 liffjet meb be fle|ta aitbra, är patt förfebb meb en ftor 5)Jrt* 
ap, ocf) omfrtitg od) ttnber fyonont äro afbilbabe ontfrtng 100 
ffepp ocl) ett mpcfenlfet runba l)ålor, l)ioaraf otitfrtng 50 (tå 
tjopgpttrabe på en Itten fläc!. Uti Slro’ö utmarf eller f. f. 
garnit, är eit af be (törfta f)ätlri(tningar uti en brant flattait* 
be flippa. SWtbt iblaitb ffepp, bjnr ocl) l)ålor fer man f)är 
grofleinntabc ntanéftgitrer, ftribaube meb l)voarnnbra ocl) om* 
gifita af ftnpabe od) (tnpanbc. £>e (tribanbe, af tjioilfa ett par 
bära fjöga tjattar eller bjelittar, föra brebblabtga fpjnt meb 
båba t)änberna, eller blott meb ben ena, bä ben anbra bau* 
ben l)åller eit pra eller ett ftvärb. SStb gårben ©långe flå 
uthuggna 4 mäit, föraitbe uti ben etta banbett en ftriböljam* 
mare ocf) uti beit aitbra eit fprfantig ffölb. Utont be rcbait 
nämnba, förcfomnta en ntängb mer od) mtttbre tuncl)ållärtfa, 
bällrifiittitgar på ägorna till f)emmancit ItpeHocpt', ©åtorp, 
■JXalleby, ^eljeröb, Jlilla (Berum, <~>å£eby, Tt^lanb, 5or* 
fwm, Sorfttmtovp, "Cofma od) pveftegavbeu *) nt. fl. -jöäll*

1) spft en bättriftmng å ftjtnäntnba (tätte tjat man anbvagt en batinff 
miuneäffrift cfircr afl. ©;t Srimttt«,
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ïifhror fattaë icfc uti bettna på fontfemmitgar få rtfa traft. 
g)e ftô’rfîa ocf) fïefîa ftttnaô på oartte ocf) norr i focfneit. Utt 
bet f. f. fB'algerôfet, uorbofl om SSTanumë fprfa, fjtttabcê 
år 1816, utt ctt toâl fjopfogab ftfla, ett battbfpjut af brottj 
od) ctt fïiittlaitê, famt ctt par broitjfuappar. ?fffmogett tuet 
att omtala lifitaitbe fpb, tib efter annan gjorba utt griffer 
af famma conjunction ’).

2fft«rflenm fallaé ctt fto’rrc ffippbtccf, liggnubc Vin b 
(îraubett pa STannumênafet, utanför eu bergëi)àfa, font alU 
mogen benämner tlTunfefc'yrfnn. fpafêtotfett fjär utanför 
faKaë Slltavfjorben, ocf) trabitionen omtalar, att be förfta 
(Jlmfttta t kattum ffofa, af frnftatt för fjebmitgarne, färftä* 
beé t fönttbom förrättat fin gubötjenft. @Sfom ett åfberbomö* 
mimte torbe man ocf ,böra anfe 'tLvtnneborgeflott, ett på ctt 
f)öjb toib llfmcbårv lagb labyrint af otnfr. 1000 mtnbre fle* 
nar, föga ljögre ätt jorbptan. @tt bpfif, men mtnbre, ffäfl 
ocf ftttttaö toib iXönoif, ocf) ännu en toib Sovfmtt. Uppåt 
lanbet ocf) t fpituerljet utf ©öberittanfanb fära bplifa (tenfått# 
ttiitgar tefe toara fälffputa, ocf) icfe aufebba fåfottt egentliga 
fornfemmngar, utan fåfom anfagba till uugbomcué förfuftcU 
fe; men äftoen om få är, mS(le beraé dfber toara ganffä att? 
fenlig. S>ocf bör icfe ben fägett föraftaö, att anffagabe, mot 
f)toi(fa man cj ägbe fttlf bevotöittiig, bfeftoo t forntiben fri= 
fättbe, om be futtbe, utan att fömulla fig efter trampa på 
någon (lett, reba fig ur befja irrgångar. 3 alia fall tpcfeö 
',$rtniieborgéffott'/ fjaftoa forbrat för ntpcfcu möba, för att 
toara fngbt förroffufl.

1) g&lattb anbra fonb, font man gjort i £amtnt, må nämttaä cn 
mtnbre gttlbrtng, funnen uti en ajfurna t prefiegärbenå tröbgärb, 
en tm;cfenl;el ftenrebffap, fårbelcb fmlfmåttformiga fffttffniftoar, 
frnitfa allftb träffab mänga Ittlfaramané ocb omforgéfullf popfag« 
ba. ÿa Sîaf tö tången, utt cn omal fteufaftning etter ett flags 
mtiibte flcppbfoom, font mar 5§ atn lång ocf) fcilften fa breb, 
ttppgräfbeS är 1842 ett fonjfrtft arbetabt fmärb af jertt, ligganbe 
på ett afffpllb ferunta. Sett afbruttta, breba flingan är tmccggab 
of!) fäftet bronjerabt of; prpbt ttteb pttnfltfa förbjttpntngar, emeU 
lan tjnnlfa utan marfebltfmer mtnbre fjTfmertulågguingar. 5t;ttbcf 
upplpfer be omala ftenfrctfaritcS bejlämmelfe.



Utom be rebâti artförba folffägtter, ftunaê i Stammt 
»ctterligeu inga fïera af märfligare tnnefjàtt. ©tt funb t 
©annäöfjerben, emellan fafïa fanbet ocf) ^ittfngfjolmen, fatïaô 
■Uibbarfpranget, ocf) förmäler [agent, att en Sîtbbare t forb* 
na bagar fprungit beröfmer. @j långt härifrån ligger 23rttb* 
fjotmen, [om flott Ijaftoa fått fltt namn af ett enleöement. 
C£tt fltcfa på öfalfö flått nemltgen l början på 1600*talet 
blifmit formägrab att äfta en pngltug, font l)on f)6U tnpefet 
fär, oel) t (fallet tnnngab att gifta ftg mcb en annan, ben 
l)on afffpbbe; men på fjelfipa bröttepéqwätteit blcf fjott i tp(f* 
Ijet bortförb l)tt af (ut älffare, ocf) font båten, (ptnlfctt be flpf* 
tanbe begagnat, gettafî förfäufteé, ocf) fålebeé ingen farfoft 
fpnteö »ib f)olnten, bleftoo be iele l)är efterföfte, utan ftngo 
tittfälle att, efter ett par bagarö »iftanbe på ffäret, ttnbfcnt* 
»ta titt Corrige.

Huvs @oc£en
innefattar pafforatetê norbligafîe od) ffogbemurna bel. $raf* 
ten är allbeleé öfmerfåttab meb îtittar ocf) flippor, Ijmtlfa 
fftga öf»er l)»arattbra, allt efter font be braga ftg ifrån 
jfranben, ocf) någon flott eller bal af betpbenljet förefommer 
tefe l)är. 3orbrpmbcn anfeé »arg 17,936 tunnlanb. £)cnt* 
mantalet är förtttebl. 40oförntebl. 46 f. 2lf l)cmmanen är 
enbaft 1 m:tal frälfe od) 2| fron o. Çolfnummern år 1840 
»ar 1,372, od) f)ar febatt 1805 olat ftg meb 439.

3>orbmåtten är bettfamma, fom t Slättum, men t atf= 
mänt)et, om utan unbantager be ttärmaff (iranben Itgganbe 
femmanen, affutagare prcbncfionöanlag. S>ct inre af focfnen 
äger ntpefen fanbjorb. ©Srbarne äro ocf mittbre ttppoblabe, 
få att mebelutfäbet per fjemman tefe öfmerffiger 25 t:r, meff 
tjafre, ocf) öf»erl)ttf»nb taget lemnar jorbbrttfet icfe (förre 
affajfning, än l)»ab fom åtgår att fptta foefuenô eget bef)of. 
23eteémarferna äro beremot bättre ätt i tuobcrförfamltngen. 
£>»arje fjemman äger flog till l)itëbcf)of,. oel) många af bent 
äfmett titt affaltt. §>ärifrån afpttraé årligen ontfr. 500 fant* 
nar »eb, ntcft gran od) tall, men äf»ett något björf, f)»il* 
fet träbflag f)är pmuigt »ärer, ©ocfitetiö lajfagcplaté är »ib 
<5ogar.



göruämffa gSrbeu t focfnen är bet rnacfra Slpelfätev, 
1 nt:tal fronoff. Seit är mal bebpggb, od) är prpbb mcb 
en of ». to. ägaren attlagb träbgårb, font på 5 tunnlaitbS 
jorbrpmb innehåller omfr. 500 fruftträb od) utmärft macfra 
anläggningar '). årliga ütfäbet är omfr. 50 t:r mår* od) 
böflfäb, cd) Ijofforben circa 140 laß. Stil egcnbomcit tjöra 
3 qmarnar ult beit förbiflptanbe an. ©årben nämtieö tût 
ipafon tpafonöfouö faga od) f'allaö ber 2lbalfmter. s£)ct mar 
l)är, font ©Fule 3arl Sr 1221, uttber eit nattlig öfmcmtmp* 
ling trap 90 9tt66ungar' femte beraê anförare (Binmar 21-- 
ferfon, men tnifte ffelf fist banerförare, 2lmunb 'jtFsft (ben 
Ijäftige), font blef fffittcn genom ftrnpen tttcb eft fpfut.

©ocfttcnê ettba fralfel)entman är Cweten, 1 m:tal, fills 
bo'rigt ©pmnafttgobfef. ©nfefätct *5°Son, 1 ntrtal, af me« 
bclmSttig gobljct, är äfmett beläget t Sur.

Hure Äptfa, belägen på ett ttto omfrtng 1 mil från 
ntoberfprfan, föräubrabcé Sr 1726 till fût tuimarattbe fftcf. 
Sen är nppförb af grüßen od) äger en trcfibig djormnr, 
längben är 36 alnar od) brcbben 19; mtb vocftra gafmeln 
ttppfo'rbcë år 1817 ett trätorn, Ijmaré ljöfb till fpetfcit af bett 
Sttafantiga l)itfmen är 25 alnar. &3pggnaben äger 3 fenffcr 
på föbra Od) 2 på norra jTban, famt en ftörrc od) en ttttnbre 
fitgSng. Sprcbifftol cd) altare äro belt enfla, Sp§ bet fcbtiarc 
ftår följanbe npplpêittng: Ara liæc renovata Past. & Præp. 
Blag. Jespero Pinek anno 1695. Eltartaflan, förfärbtgab 
i663, är Ijitffänft ifrån Sanum år 1686. Uti bcitita, Itffont 
t be bär förut beffrtfna fprfor, ftttucé läftare t mcffer. litt 
tornet l)ättger ett flocfa ttteb omffrift: 5vmd;t bee Herren ifl 
ber UX>iel;eit 2lufang ttnb <£nbe. 1576 rott <®. U\ Ü.. (Sit 
bopfunt af tälgßctt, fern (lår inuti fyrfatt, tpcfcê äga ett ljög 
ålber.

Sttrö fodett är tefe rtf på fern lem n tu gav, bmaraf fan 
fltttaö, att bett t älbre ttber marit föga bebobb. «pä grättfett 
cutcllan ßttrö od) Diafmcrftabé foefttar ligger, på ett ttäé e*

1) äipclfciter äged af Sttectör 9Î. 3. SPruntttt?. ©cmta gårb, ffijöU 
fetöb od; ©fee sJ5refîgnrb bära waefra miftneObörb om ben öru* 
ntité’ffa fïagtcnO t;åg oef) ftttaf för träbgövPéantäggntngar.
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mettent be baba ä3orfjöarne (eçjentï. 23orgfjoarne) t bjttpajïc 
(Togen, eu befäftmiig på ett l)6'gt, nâjîatt otillgängligt berg. 
®ett beftår wtfiertigeit icfe af annat än några fallmurar emellan 
bcrgéff'refmortta, men är fåtillwtba märfwärbtg, font ben fal* 
laé 2i<mejIott, od) berâttaë b«fwa want bojîab för en fern* 
ttba fmàfomtng, ntcb nawnet liane. Sfîamnet od) trabitionen 
framfatta beu gfoning, att (Erie »Kmunbsfons Sait öfmer
33ot)Uêtân, Ttane ben <5àtf>ifl?e, l)är fatt bafwa ägt fïtt fä* 
te; men bä allbefcé inga atibra gruuber gtfrnaé för antagan* 
bet, att bet juft är bettua Sîattc, font folffagan menar, fatt 
betfamma tjptlaé eller beftribaé af bwilfett font l)d(t. ©fuite 
emeblertib alfa (tälten t 53obuélän, uti fjwtlfa* namn Skatte 
ingår, od) fon» äro flera fjunbrabe, warft Stane ben ©ötbtffe« 
bo'[fallen, fä Ijar benne åtmtnftone tcfe l)aft ffät att flaga öf* 
wer en för liten inbclittitg. ©årbett, på Ijwtlfenö ffog Sîatte* 
flott ligger, t)eter iKanebo, ©Tt bplif befäjtning jtnneö på
Äorpcbevget wib ©fallerob. betta branta berg, Ijwtlfet
på alla ftbor omgtfwe« af bjnpa balgångar, fer man ät öfter 
od) föber, ber bet är mera tillgängligt, lemntngar efter upp* 
förba murar.

ïBib Slpclfätcr ligger ett runb ättefutte jemte fpär efter 
3 bplifa, men förftörba, famt ett rttttb frété, btlbab af 9 (te* 
nar, af l)Wilfa lifwäl twenne äro bertförba. SBrebwtb fotte« 
cn figganbe l)äll, font påtagligett warit upprättftåenbe. £>cga 
minneémärfen fägaö wara be pä Stpelfäter (tupabe Stibbung* 
artteé graf(täöe; od) bet fatt tcfe wara omöjligt, att be fall* 
ne oroftiftarne bltfwtt jorbabe uti eller omfrtng befta l)ebtta* 
grifter. 3lttefuHar, tillifa mcb mtttbre bautaftenar, träffa« 
befSutom wtb <§åftuni, lifafå i när£>eten af Üttrö forfa, od) 
wtb ©ftby gärb od) éftbyåfen. $>c pä febnare (tältet äro 
till en bel omfatte mcb ranbftcnar. ^Så fogars ägor går 
bpwägcn igenont ett rubbab bomfreté af 9 flumpformtga (te* 
nar od) 12 ftegé tmärmått, wtb bwtlfctt fotte« lemntngar ef* 
rer flera förftörba bogar. Söib fjelfwa garbeit ligga fora bö* 
gar, äfwettlebeé rttbbabe. Utmeb lanbémägen wtb ©fällcröb« 
gäftgtfwaregårb t)ojcr ftg en fora alnar« lång (ten; på 12 
ftegé afjtånb ifrån betin« t)« ffätt cn attttmt af 6 alnar«
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faitflb, {griffen tut fullfïortat. (Ftt par ättefullar fjafwa legat 
fjäriutiff, ocf) matt fee ännu en fåbatt på anbra fi'batt wä* 
gen, fySflatibe t omfrctS 40 |feg od) t ffoib 5 fot. $>är, font 
annorftäbcö, ftnnaê många Ijäflfifterör; uti ett af bent, font 
ligga på 21esö, fägeö ett fouling XU-aFe ligga begrafmeu.

3>blanb focfuenö naturmåtFipåvbigtteter är ett bergö* 
l)åfa, SrilleofptUern eller Sfsmunbölpåfcttt ’), på 2Cmnnbe.- 
robo ägor. ©en btlbar ett runt af omfr. 15 alttaré längb, 
10 b:o brebb ocf) 5 b:o t)öjb, oef) ftnttcé afteefttab utt ©ijaméi 
©ötlj. lottum. ©eg btlbning är bocf icfe befptttterltgare ätt 
att flera bpltfa träffaé t fältet; men om l)S(att går en trabt* 
tion, att bett uti forbtta bagar toartt ett tifff)åf( för 7 röfroa* 
re, fjtotlfa för fttt ttppagtttng tagit till ftg en walfptga, bett 
be beröfmat fpttett. ©enom en ore, bett röftoartte ftulit ifrån 
gårben ©tfferöb, ocf) font råmabe t båtun, ffola be änbteft* 
gen bfifvoit upptäcfta od) pSföfjattbe bag, fout voar Sufafto* 
ttett, tillfångatagna ocf) ttebgforba af allmogen, fantt feban 
itcbgräfua uti ett närligganbe möge, font beraf fått namnet
iHatinamyceit.

S ©aitumö od) Curé förfantltngar f)ftr fjittilfé tefe ftttt* 
Ht tö någon tinbcrmiöningéanftalt.

Utt Surö foefen är fattigtoårben icfc reglerab, utan be 
beljöfioanbc crl)Slfa fammanffott efter omftänbigljetcrna. ©a« 
ttunt beretnot är tnbclabt uti 66 fattigrotar, font Igoarbcra 
lemna tilt fattigförförjningen 3 tunnor l)afremjöl. ©e orfeé* 
löfafte fattiga frtngföraö till ttttberbåll inom rotarne. Slttbra 
åter erl)ålla af fattigeommittéen rättighet att uppbära atlmofor. 
~Tj~<3axo ©rammaticuö anför i fin 5:te bot en berättetfe, fem utan 

ttotftoel marit en fotffägen ifrån betta tän, men font af bottom 
bliftoit trtpaf5ab> t ferien af Gsrif ben Sifeö bater. Ctn fonungafoit 
från SSifen, Siömunb, ffall låtit inneftuta ftg itti en bergöt;äla 
uteb fin böba fofkrbrobet 2f 3 to i b, fott af fontmgen t gtebemat* 
fen. 9iågra af be t lanbet irifattanbe ©tocnjfarne ffota, t popp att 
finna fiatter, öppnat palan, ocp bå påträffat ben ännu leftoanbe 
Slömttnb, font toarit illa fårab af fttt fojierbroberö anbe, nteb bt» if* 
feu pan flrtbbe piparje natt. ftåtanö namn l;ar giftvit mig aniebs 
ning titt ben förmoban, ait bemta tomtfläUba berättelfe möjltgttoté 
fan baftoa lebt fttt urptimtelfe ifrätt någon forntiba folffaga, font 
(lått i fammanfang mcb 5(ömtmb#«lan.
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<£amtmö regala paftorat tillför l:fta flauen, od) är bet 
inbrägtigafte gäll i länet. $ionben uppgår till 161 t:r.

2lf ipaftorerna l)är före reformationen fanner man in* 
gen; efter benna fjaftoa marit:

Tlasmus 3enfen erf)ölX Sr 1594 transport till Sanunt 
ifrån Sîafmerjîab, ber l)an marit paftor öftrer 20 Sr. £>an 
war 9îettgtonêproft öfmer 3Stfcn, ocl) lefbe ännu 1608.

<§ans namncë fSfom pafïor t $anunt 1624, od) efter* 
trâbbeê af fin fou

Corbjovn <5ansfott, ifrån 1630 till fin bob 1638.
Cbrifferç ©tubt, 1639, t 1673.
Hare Ginget, börbig af ©fåne, pafïor (jar 1675, bog 

1685, lemnanbe Ijuftru, pafïorat od) profïmârbigbet St
Jesper ptncb, förut pafïor t ©fåne, t 1709.
Stnbreas 23orgt»a[l, 1710, bob 1719. ©åfont fornt 

är anförbt, mar l)an auflagab för gemenffap mcb So'mcnbal)!, 
men frifänbeö.

<Dbman, förut regemcntêpafïor, ft cf tannin 
1719, t 1749. £>an mar en arbctfam, patriotiff od) oför* 
ffräcft man, ffrcf 33a()uö Säné SSefîrifntng, ncbrcf 3)anjîar* 
neö manifefïer ifrån fprfobörrarne 1719, od) förbe fauntngenê 
fpråf inför meberböranbe, Ijmilfet på Ijanö tib mar farligt 
till od) meb för en proft. ®ocf mar ban något böjb för öf* 
mertro, tjmitfet lifafS mpcfet tillbörbe tibett, font perfonen.

$S):r iTïatbnae ^acob tCCfïrom, böb 1778. £>att prt* 
faê fSfom en Iftrb od) afmcit t anbra affecnbeit utmärft man.

Sur (Borner 2ôrumus, fprfofycrbe l)âr 1779, böb 1819, 
mar en flor lanbtl)itêl}SKare, od) en af fin förfamltng l)ögfl 
förtjent pafîor, itf)p att ban förbe beg eultur od) economt ett 
jiort fïeg framåt. föaitö förtjenfier i betta fall erfänbeö oeffå 
båbe af fonung od) mebborgare.

SDîag:r Pincent fëmanuel Tlitterberg, pafior bär 1820, 
böb 1842.

91. m. paftorn är S)îag:r Cfol^an Ytïidxiel ©treftenbetg, 
font år 1843 ftcf transport bit från âtf)rfîabê paftorat,

ßommtnt firar bafma marit:
^ane ©trom, 1682; Petrus tElffiranb, ontnätmteö
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1711 fåfont t gebt förflSnb meb be tnfallanbe üUorrmännett, 
ntcit är måljänba benfomme font Petrue «Iffh-ôm, fjratlfett 
bog Sr 1732 fSfom comnuntfler t Sanum; 3ol;>an Sager-- 
flrôttt, t 1752, war mtber fm tjen|ietib f)är frSmoaranbe 
ett äré ttb t Ofïinbten; 2lnbreas Peter (Htfflrom, t 1767; 
2tn'créas lLf>eobor ©öman, profïenë fen, t 1771; 0t»en 
2lölentus, från 1774 till fin bob 1797; Carl mjoberg, 
1797—1801; 3ol?att Wallin, bob 1812. Sakarias 5tleje. 
(Sillen ften, paffor t ©frcbéwif 1836; Carl ÏDamel 23agge, 
pajîor i WällftaD år 1838. 31. w. är 2lbo(f SrebtiE 25ratt.

2lf|ïnnbet ifrån ntoberfttrfan till llbbcwalla är 5 % mil, 
oil) till ©trömfiab 3|. ipojlabrefkn: Ubbcwalla.
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III.
3SuUavfti$ fïîâtaîK

öfter Ofafroetfföbs qîafîorat innefattar focfnarne ilafvm-ffab 
uct) fTïo, famt gräitfar i norr till 3be prefîegâtt ntt 9î<mi« 
gc, i öfter titt 5öebbo Ijärab på Sal)lölaub ocf) ©ôrbpgbenë 
t)ärab t 23of)uëlâit, i föber titt Sunge ocï) t wejïer till Sa« 
mtntê ocf) SBette Ijärabcr*). Utt fornljanblingav ifrån 1400 
ocf) 1500«talet fattaë bet 23ort>«fen etter 2$ou;e«lm (23org> 
baten, 53orgelätO, otwifroefafttgt af ben l)är belägna Dlëborg, 
titt tjmlfen bct forbont Ipbbe fåfont län1 2 3), ©cbertnera för« 
änbrabcö namnet till 23orbevn od) Volleren, ocf) omftber 
till fSullareit. Set gamla namnet qmarftår ännu oföränbrabt 
utt benämningen pä en bet of Sifaftoerftabö focfen, fom fal« 
laé 23ovbalsi-oten, Uti fltt figttt förer [järabet en l)tmb el« 
1er marg, fom bär en ftff i munnen.

9?afn>crjïabê pajlorat tnnef)åller ben egentliga bcleu af 
23o£)ttölänö fjcUbpgb, ocf) ben, fom äger ben fiövfra f)öjbcit 
öftrer Ijaföptan. Set är bet rmb|Mcftafte i länet; ftörffa 
långben ifrån 9Î. till @. är 2% mil od) brcbbcn fr. 53. till 
0, ontfr. 2 mil. Orten är ltppfyttD af olänbtga marfer, 
fjell, fjöar, moj3ar ocf) ffogar, ocf) ben egentliga oblingéjor« 
ben är belägen i ben bal uti l)tmlfett 23ullarefjöarne utjMc« 
fa fig. Scfja fmala fjöar, font fîS i förening meb Ijmaratt« 
bra genom ett wattenbrag af föga läugb *), od) genom Äyvfc'»

1) Unter beifamma inbegreps i forbna tagar äftten ben börbiga 6« 
ttingebalS foefen, fom feban 1G58 tittööv 3be ^refiegätt f Sfor« 
rige. Orfaten t;toarföre benna mtb frebSflntet affönbrabeS ifräu 
©obnSlän, mar, att ben erlabe fronojlatten titt 2lgger(;uO.

2) @å ftd ett län i Siorrige namnet ©orrefvfel af ben af Olof ben 
beltge anlagba ©artsborg.

3) Uti betta mattenbrag, lidngetoattSelftoen, bar man förr ftffal äf« 
ta perlmnjjlor. ®tt tplitt fiffe lär ännu tbfaS uti ben omnämnba 
fbrtetfmen af ägaren till Särbb gobS.
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elfeen uttömma ftg uti Sbefjorben, beta pafioratet ifrån norr 
titt föber uti troenne betar *). ®eu eftra utgöreö af %ynne- 
ffeltet1 2 3)/ od) beu motligganbe utaf ben anbra uorra 33ot)uö» 
täuö f)ufmtbrt>gg. ©tränbern« af itämnba fjöar äga en tmlb 
«aturfföntjet, cct) utftgterna ifrån sRafmerflab« fyrfa, @äm 
cd) ifrån @unbéf)ultö6vott arc be meft oroanltga. fpå ben nor» 
ra af bejja fjöar, fymilfcn på fina (iällett är 25 famnar bjup, 
!)ar man flera gånger marfeblifnnt ffpbrag, od) om smntren 
fan ifett på benfamma mara ben ena timman få fiarf, att 
ben bär flora tpngber,od) ben anbra åter f)dt ptötötigt upp« 
fpringa meb bått, utan att man fan förftara orfafen. Utom 
befja tnfjöar ftnneö t)är en mpefentjet anbra od) många bert» 
btanb betpbtiga, fåfom Äotnfjöanie *) od) Sigbvifte» 4), 
m. ft. SfrSn be förra fontmer Äpnneetf, fom mtb ©itubö» 
t)ult gör ett ganffa waefert fatt od) brtfmer bctpbltga fåg*

1) Eommumcattonen emellan 8(ira od> toeftta trafterna af pafioratet 
är unberlättab genom tmenne broar, ben ena trib Sångetratt odj 
ben anbra (lagen öftrer ©uttarefjön trib ©unbdpult.^

2) gjellet bär eljeft namn efter be gärbar, font berpa pafma ägor, 
t. er. SoreröbS», gagerpults», Wlöröb$» otp ©urungeröbSfjeliet, nt. 
g. ®e pögfta puntterna i länet, ©rptfiubPeröböfjettet, Ettetutten 
oå) Sjbpbratfa, äro belägna i ©ultaren. SÄärfltgt nog går pä» 
rabSträgen öftrer Hinten af ftjinämnba berg.

3) fpä göpolmen uti Öfre ttornfjön fiår ett af gränferöfett e» 
mellan ©tverige oep Corrige, öd; ntt betfamma uppfatt en ften 
meb 3 uthuggna fronor. En bpltf fiår på en pol me i bett lilla 
aSantfjön. Uti Stebre tornfjön aren fiörte (logbetrttreu ö, 
glötmarföön, pmarefi lärer finnaö Pjörntben, Ett funb etttel» 
tan fafta lanbet ocp en Itteit polme i benna fjö, laltaö ölongöfimb, 
cd; förmäler fagan, att Earl XII fmnmit betöfmer i fpetfen för 
en farabron rpttare, ptrareffer pan ptnilat öftrer natten uti 9laf» 
trerftabö ^reftgärb. §>an ftall bå pafma fomrntt ifrån en bottbe 
uti Ebö pajiorat på SapWlanb, pmilfen trarit pand fpnnerltga fa» 
rorit, ocp af pottorn begaguab titt fpton itnber 9!orr(la leiget. §>od 
benna Ponbeö eftertommanbe tärer ännu formatas en ttfia, pmar» 
på long Earl legat en natt ocp en träffål, pmarutur pan benefit, 
oep font nu är förfebb meb ett ntaöfiet ftlfmerbeflag.

4) ©jöarne äro atta mpdet fiffrifa, 91 ord etter ©loin ocp bett au» 
nars uti ©opudläitd fjöar mtnbre gltmänna Sojan, träffas pmuigt 
i föbra ©uUarefjön.
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ed) q»arn»erf. SJentta cataract öfwerträffaö bccf t ffön^et 
af beit/ fom »Clgaåti (gränébäcfett mot Corrige) t>f[bar, be 
årötiber bå fyait är »attenrif, ÏSattenmafjan faftar ffg f>cir 
Htför en tobrät ftippwägg af öfroer 60 foté t)öjb. 36tanb 
be anbra mänga »attcnbrag, fom fomma ifrån l)är»aranbe 
fjettfjöar, äro ©égåfbs;, 3°n0bo=, 'Cungene» od) l£fpe= 
lunboSarne be 6etpbtigafle orf) brifroa flera »oerf.

Oaftabt be härjningar, fom eïb od) pra på några tio* 
tal af år åftabfommit utt 33uttaretté gran* od) furufTogar, 
äro b ef a ännu att räftta i6tanb be betpbtfgaffe i länet, ©e 
bäfia äro betagna på öftra jTbatt om ffluttarefjöu; men inom 
en fort tib beta mat äf»en befia ben atlmänna förobetfcit.

erbfitba ppperïtga jagttiUfätten, ifpnnerljet på foget, men 
be6oé ocf fä af rofbjur, framför atft af »argar, ocf) björnen 
beföfer bem tcfc fättatt.

bergarten är ben i länet mantiga. 933tb mårtenerob 
jtntteö ett tager täfgften. Uti en tåg bergöflint »ib gårben 
cBotl^bcrgspageii , nära fjöftranben, »ifar fig en jernmafmé* 
gåttg, t)»itfen tigger i bagen od) går fängt upp åt .forcröböfjettet. 
®eu ffatt i mannaminne btif»it pröfmab od) befunnits föra 
en tefe rtnga procent fern. 31 f en föregtfmen (T(f»eråber »ib 
dtfperob ftttneö itu icfe mera än beräitetfen öfrigt. ipå ^ogs- 
nås, boranbe titt gårben Wafjbotten, träffaö f»af»etfié uti 
flera i ett berg ()orijonte(t ingåenbe båt.

Snbpggarne, etter fåfom be fattaö 25utlmgcmie, »oro 
ättnu för 25 år feban, för fTn batf»itb()et, ett orbfpråf utt tä* 
net. SOîett meb framt. 4?rofteu XV. (5etntfd;eins bitfomft år 
1818^begpttfe beraö pånpttfÖbelfe, t)»itfcn f)ett od) (jåttetmåftc 
tittffrippaé bottom enfam. ©enom batté 22*åriga, äbta, od) 
Itfmät af mången titifjfänba, »erffambet bragte ban bet ber* 
bän, att foffot bär, l)wab ben pttre bpföntttgen »ibfommer, 
tåt jemföretfe meb fina grannar, od) t febtigt affeenbe ftår 
långt framför bem. ®ocf q»artcf»cr ännu ntpefen cufalb 
odj »tbffepctfe, fårbefeé på öftra ftban,bcr bcfotfmugcu, för« 
mebetft ffua aflägötta boftäber, äger föga beröring fiuécmet* 
fan. g altmänbet är Güttingen fattig, men orbentlig, ocb 
»ifar ide böjetfe att lefma öf»er fena tillgångar. 3 33co
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tflofroerftobs Socken.
hernia foefen, fom forbom t)ctte tloffweflab, är mo* 

bevforfamling i paßoratet, ocf) inbegriper en jorbrpmb of 
62,162 tumilanb. Oförmeblabe hemmantalet är 60§, formebl. 
59*, beraf f m:tal frâïfe ocf) 11 frotio. $olfmaugben, fom 
&r "*1805 bcjlob of enbaft 1,614 fjälar, (leg Sr 1840 till 
2,660 perfoner.

femmanen ägo cit owanligt (lor jorbmibb, men äro 
bet oaftabt of gonffa mebelmStttg gobbet. SDe bättre of bent 
aro belägna på meftra ftban om 23uUarefjöarne. ÜlSbanbe 
jorbmSn är fanb, af minbre börbig natur. SJlpcfen ()initiera 
förefommer ocf, men grålera äger enbajl femmanen ©am. 
SKebclntfäbct på barnan är 30 t:r, meft Ijafre; råg l)ar 
hitttUé bltfioit fåbb mejl i ftocbjefanb, men nit äfmen på trä* 
bcéjorb. Stffaflningen af mSrfäbct fan ej beräfnab till mera 
äit 4:bc fornet öfroerbufmub. Utt torra fomrar liber beiina 
fotfen meft af alla t länet, ocf) ut if ro är t inträffar tefe fållan. 
3fr 1839 mar nöben få flor, att mängben t fjetlen nöbgabeé 
lifuära ftg af barfbrbb ’) ocf) bpllft. $ögfl få fjemman faf*

n sgarlbröbet batabeé af fpäbare furubarf, 6t»ilfen t;ac$at>cö oeft mat* 
beå od) itppManbabeé nteb något fafremiöt. Set är Pcftt meb 
en btanbab final af matört od) fäba, famt t)Srbt oift torrt fom trä. 
Set föttäreé mattligcit utt fur inföll, fmsatiGenom ben befla fma* 
fen något mitbrad.

foefen råber Itfmäl (torre mölmäga ätt uti Siafmerjlabé. $>uf* 
tttubnäringen är jorbbruf, men bar blifmit bet fSrft på en 
febnare tib; tp få länge bär fannö ffog till öfroerftöb, utbpt* 
te allmogen beg probufter emot fpannmåt ifrån fringligganbe 
ffoglöfa bäraber. 9iu är ffogöbanbteriugen ettbafl en binä* 
ring. fprobufterna afgå belé råa, befé föräblabe på många 
bår anlagba fågmerf, titt fringligganbe orter, äfmen 
rige. £egetbrånning tbfaé meb flera bruf. 23offapéffotfelu 
är, i anfeenbe till rotbjlräcfta beteémarfer, ganffa belpbltg. 
SJpgguaböfättet är l)år, fåfom t allmänhet uti ffogêbpgber, l)U* 
fen för bet mefla uppförba af runbtimmer oct) illa omfebba. 
SlHmogené fläbebrägt äger intet utmärfanbe.
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«a fywêfcetjofëffofl, ocf) fïova ttmmerffogar tt’ttbö'ra gàrbarne 
Ælgelanb, SlôtemarFen, (Bôtlibergsfxtgen, iôacCen, Sa» 
gerpult, Klagerob, Âoperôb, Stgfribolmgeii, ©ogarb ocf) 
@t«baÆet)u[t nt. fl., alla belägna t ôfïra beïett af focfncn.

33ofïâllett äro :
pveftegâvbeu, 2 nt:tal, meb en ^rijbh'g ntanbpggnab, 

iippförb 1822, träbgårb, ocf) tillgång på båbe bam oct> lof* 
ffog. Sorbntånen, bcftåenbe af fattb ccb rnoforb, är af mitt* 
bre gob beffaffentjet, nten ppperltga oblingötittfätteit gtfroaé. 
Stimmt ängömarf än fmaga ffogöäitgar fjar f)fm'tté tcfe fitn* 
tutö, o cl) gårben tcfe funnat minterföba ntera än 20 nöt o rf) 
4 bäftar, faint 30 får. Sirliga utfäbct är för näraaranbe 
circa 30 t:r, ocb titt boflättct böra 7 torp, fantt en äng af 5 
tunnlanbö wibb uti fronobemmanet @ör SKinginaH, fallab'&«« 
peflpcCet, font, enligt trabiltoiten, ffatt mara ffänft prefïen 
emot förbtnbelfe af benne att ()ålla ftg fjelf mcb fprfoffrub 
(fåpa).

XZott Cingwall, 1 ni:tal, enfefäte ocf) f. b. menfak 
bemmait, bmilfct ännu ffattar titt paftor 3 t:r laiibffplböforit. 
Stfer ocf) äng äro nttnbre, nten börbtgarc än på ofroannämnba 
bemmait. ©fog ftttneö titt buöbebof, ocf) titt gårben börer 
bälfteit af fallet wtb ©uitbébult, oaftabt ben tcfe b« några 
bertitt llötanbe ägor1).

Dfrtga äro: VI. bullareby, 1 nt:tal, eänémanébo(läl* 
le; &oc 23pHimbp £, f. b. ©ergeantéboflåtte, båba båttre 
bemmait; ^ôt’elunb |, ©ergcantêbolî. ; »Sogar |, spiffol* 
fmeböb.; iTTueianb f, ^offlagareb.; 0tgnerôb, ©abelma* 
faret».; Elagevöb f ocf) Pålfevob f, Srumflagareb., ocf) »oje* 
cvöb i, |)offmebébofiälle.

5£)et ettba brntman af frälfenatnr är (Dfler «èlgelanb, 
i m:tat, meb flora ffogar ocb ffattlagb fågqmarn

Utmärftare ffattebemntan äro: 0<tm, 2 m:tal, nteb nt*

1) grami. jirojien f>. ®. @äbba förbe om betta fatt ptocef meb åbo* 
ante f)å ©unböfmtt od) Sîob, font betagt betfamma, oet; mann 
bett uti @ötl;a -pofrätt. Stfmäl är nu — bod meb btbponenfeitö 
minne — en mjölqivartt nteb 3 par fienar bet itppförb af ©unbb* 
butté ägare. ;



fäbe af 80 t:r, (lom bclen t gob (era, famt port fjoboï, prpb* 
lig fätcé&Dsgnab, titträcflig flog ocf) 7 bagövocrfétorp. ©tora 
ttpobltngar å bcnna egenbom aro påbörjabe.1).

©nnbeljult, 1 m:tal, beläget t» i b .Spmtcelftucité utfall 
i P3uttarefjöit. SEttl bett bel af bemmanet, font ägeö of 3ep. 
©rnpö arftotngar, böra bprbara toattcmocrf, beflSettbe af ett 
fåg, mjölqwartt ttteb 3 par pestar od) ett pamp m. nt.

Smebbevg 2), mtb fågtoerf od) mjölptoartt mcb 2 par 
Pcnar, famt ffaftlagbt filppe,toib Sobra P3uttarcf)o'ué utlopp. 
Dm befa mattcitmerf tttföptcéS od) bortfogoé, funbe ppttämtt* 
ba fjö mcb ringa fopuab uttappaé till flera famnar, od) ber* 
igenom många hemmatt minna en ägomibb af tittfammanräf* 
nabe ett par httnbrabe tunnlaiib eller berutefmer.

tHafnwflabo ‘Äptfa äger ett utomorbcntltgt flört be* 
lägenhet nära Sobra fötittarefjön, od) är tblanb lärtetö älb* 
fta fprfor. £on beftår af ett a flå ngt fprfantigt ffepp, 29 
alnar långt och 23 b:o brebt, famt ett lifabant cfor, 14 al-- 
ttar bjitpt od) 17 b:o brebt tmoäubtgt. ©ettorn ett 1822 werf* 
ftättb reparation borttogé mnrett emellan peppet och djoref, 
od) t pallet för be ttoå fettperglttggar, en åt föber od) ett åt 
«orr, font fttrfatt förr ägbe, utbrötol trenne pora fenperöpp* 
lttttgar på hmarbera af npfnämnba pbor, famt ett rimb på 
tocpra gaftoeln. ®ctt trånga od) meb ett ffagö portal för* 
febba ingång, fom fpriait, utom cbortngåttgett, ägbe på föbra 
ftbatt, tgeitnutrabeö, och en pörre öppttabeö t weper. 5Ku* 
rarne bepå, Itffottt utt be Pepa älbre fprfor i länet, af tréett* 
ne gråpettéitturar fpttba meb fullcrPen; utt tfjorctö totnflar är 
pettett tillhuggen, hwabatt fatt putaö, att betta antingen är 
älbre etter pngre än peppet. Äprfatty ålber patt mål)änba 
funna npplpfaö af ttocitne nu i paporöardpoet förtoarabe 
penningar, font toib efroattitäntuba reparation fpftabeö uti mit* 
rett, beruti be troligen blifioit tappabc, etter mafänba fåfont 
ett offer tteblagba af bpggmäpantc. ^>ctt ene har på fitpbatt 
ett Slnbrcaéforö, meb omprift på mutifpil: Philippus Rex, 
famt utomfring beitita, mcb mtttbre bofpäftoer: Bndictv: sit:
1) ©ätit ägeö af 3ngentettr ©. W. 3f$tcmu$.
2) tgeä af Sommtftarten (£, 3)t, @ät>ba.
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Nome: Dni: Nri: Dei: II: Y: XPI+: ') otf) på anbra 
ffbatt en ftgur, font troligen ffatt förejlätta en fäfhring, nteb 
omffrift: Civis Tvronus. ©en anbra penningen rnifar en 
fprbetab ffötb, prpbb nieb en fïacft örn, oct) nteb omffrift: 
Monet. Nova, argent. Luïtecen: ocb pä frSiiftban en ffîa* 
boitnabilb nteb omffrift: Crux, fugat. omne. malum., faint 
nummern 63. ©etta mpnt ar fålebeé (taget t gpbecf oct) bet 
förra t ©ottrö, måbäitba af s|Jf)ttip Slugttfl, fom berjfäbeö 
iiträttabc ett mpntmiigéanfïalt omfr. år 1200.

cprebifoftol oct) altartafla äro tfrån üftorrffa tiben, men 
utatt båbe foufts oct) anttqoarifft märbe. Öfprfan är utåtab af 
©cfjönfetbt. Söfattb attbra fjetfmctiffa fcener ofroatt täftaren, 
fer man en man fom,et)uru omgifmen af afgrunböanbar, tifs 
n>ät t)Stter bet fara ötftopet t ftanbett. ©iiligt berättetfe ffatt 
bettna bilb föreftätta ©cfjönfefbtö fuptgeimärb, en bonbe i Sttafs 
merftab, på tynnffen ()att waritförbittrab, orf) ben bantttt bäntb 
afmålat på betta fätt, oct) få lift, att alla tgettfänbe bottom. 
Utt eboreté taf fpneö en manbrtngéman, meb en ©ffittff batt 
på bufnnibet od) en anfenltg matjacc på rpggen, framtåga U 
btanb ormar od)i öblor, beftråtab af ett tfuö, fom1 2 utgår 
ifrått ©toftö tafïor, ben uppftåttbtteö bitb oct) facratncnter# 
naö embtemer.

Ä)rfan bar marit förfebb mcb trätorn, fom förftörbeö 
ben 6 SfJo». 1736 genom orcatt ocb, jorbbäfntttg, och feban 
gcuout åffcfb 1746. Äprfatté utba ringftocfa, fom fafttar att 
tnfeription, bänger nu uti en rlocfftapel på fprfogårbnt. Ätocs 
fatt ffatt mara ffänft b^ of t» bonbe pä @äm,bcr bo»/ tittis 
fa mcb ett annan, fom äfmen roar ämnab t){t, ffad mara gjuts 
ten uti bett f. f. 'ÄtocfebacSen £). SHctt intbcr ftocfontaö 
transport öfmer bett tittfruéna SJuttarcfjött fjöttf ben etta, oct) 
be gamla mitja ännu uti bett aitbraö Ijub l)öra ftagofaitgctt: 
"■SOÎtii mafa tigger i ©ätttö fjorb". — 2tf temniugar ifrått (Sas 
tbotffa tiben fttttteé bär ett fior, groft arbetab ÜWaboiutabitb af 
ef. Sungfrun föreffättcö flttaube på ett tbron, båttanbe bars

1) Benedict um sit Nomen Domini Nostri Bei Jesu Christi.
2) 50fcm tuifar beruti 2 bjupa bätor, t tnoilfa llocfornit fEota mata 

(löpta.



net p5 fnät od> tramponbe brafeit unber fotterna. l|5å cn 
fprucfcn prtmflocfa fer man 3 bomärfen Itfitanbe runor, ocft 
på ben liffa communtonfalfen ïafcê på 6 fnappar, Ijmarbcra 
nieb en mtmfbofllaf, namnet Iliecus ’).

2ltt bomma af be fornfemmttgar font förefomma {nom 
33ulfarenö f)ärab, fpiteê bet warft föga behobt af be Slorbenö 
ttrinwånare, font nöttjat (lenrebffap ocf) få tafrift want bos 
fatta på fitften af 23of)ttêfân. $P;ftfa fafer fjtttaé f)âr ganfTa 
fällan. Éfwen pä lemm’itgar cfter föronjfeffet är 23nl(areit 
fattfgt, oct) ettbnfl få bälffifierör förefomma bär 2). ©cremot 
förefomma ättefögar tafrift, ni en eitbafl ett par tioprcfta jfcuar.

tttf Sîafmerftabé focfeit Ifgger på ett bögt berg, Slotts* 
berget fallabt, font meb ttära lobräta wäggar flttpar neb i 
SBulfarefjött, rttbera efter bet biftorifft märfwärbfga cDIsbovg. 
$J)å norra ftbait — ben enba på bwilfeit berget är tillgängligt 
— fpttaö Icmttfitgar efter tre färfftlba ringmurar, ben ene ttt* 
om ben attbre, ocf) af t>mfffa ben öfwerfle är 110 alnar fång 
ocf) omfrtng 5 b:o breb, men fåfom be öfrfga nebrafab. 3* 
genom befa ntattwcrf fpncê en wäg f)afwa lebt upp på ber* 
getö plateau, ber matt finner en fprfautfg förbjupnitig, troff* 
gen en gamntaf wattencffient, famt 7 ftcn()opar, ocf) wfb öjl* 
ra branten en gruitbwal till en 8 afttarö flenbpggtiab, font 
fannoligt warft bet torn, bwaront ttebanföre näntneö.

©nltgt folffagait ffall benna borg förfl blffwft aufagb 
af Olof ben beftge (omfr. år 1020—1030). ©annofift blef 
ben unber Sari Änutéfouö tfb åter befäflab af l£()orb 23ou* 
be, ocf) år 1502 finna wi bett, unber båvoaranbe frig meb 
®anmarf, befatt af en ©weitff trupp unber en ÿJtïë Sfîaut** 
gett. 5£>cn frtgéltfl, f)warigeitom Otto Sîub på -23obuö eröf* 
rabe betta flott Sulaftoneit 1502, ocf) bett manbom, bwarmeb

1) f ag. 94 af ©föborgO ©amf, titt ©fånes? gujlorfa omtalar ett alts 
beteö tpXtf fatf, tttCpörig Sunbs? Somfptfa.

2) Ett ofantligt flcnröfe ftnneö på ©f ället)uftt>ub, ptterfla itbbcn 
af bet i norra 33ittlarefjön utffintanbe Utferöbénäfet. golffas 
gan palter före, att en fong Äane ber (Iribt ntcb en f. 31 öre, 
om piotlfa roibitre fägner förefomma t ©toarfePorg. ©c påttftjles 
röt, font pär ftmxaß, tigga alla uppe i öfira fjettet.
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ben titt tontet unbfomna fto'ttéfjemu totb betta tittföße wärjs 
be fig, äro anförba uti förfia l)åftet, pag. 101. Otto S^ub 
erfjött flottet oeß grabet i förläuittg för ftg oef) fina efterfom* 
jnanbe tttt etoårbftga ttber, men år 1523 intogé bet af be 
©toettffe, oef) utaf ett af Öbmatt anförbt permbref, rörattbe 
ett åtftffe, förmobftgen totb ©unbêhuft, finna tot ett tTile 
■Jltnneafoit år 1530 äga befallningen bcröftocr. göfjanbe år 
bief Dföborg af ben återfonttie Sijrtjittan II tntaget oef) att* 
befeé fö’rftörbt. 33orgené afrättöplaté flått haftoa toartt på 
bet gent emot Itgganbe (ßafgaberget, oef) bef> begraftiincjö^ 
jfättc på bett ttåvbefagna ©lottoåugen, f)toarefl man npltgen 
toib ffogetté bortröbjäitbe påträffabe grafMlar, fåfom på ett 
fprfogårb. äftan bar ber oef gjort ett ftmb, loittnanbc om 
forbita tfberé buöbållöafttgbet, nemtigen fmå rttnba fifelfle» 
ngr, af omfring 1 turné btameter, omgjutna meb ett bfpffor* 
pa af ett ferjltjfmeré tjoeffef, ßtotlfa utan ttoiftoel voarit be* 
gagnabe titt fufor.

3 bjttpajie flogen, en half mit öfter om hemmanet 33ac* 
fett oti) på bef ägor, ftttneé ett annat näfte tfrått ncifrätté= 
tibenia, Crolfeflott, en på atta jtbor brant flippa, fjtoaré 
plan, 70 (leg tång oef) 60 b:o breb, är franfab af ett mttr, 
font på jTua fiätteit ättitit qtoarftgger titt 4 afnaré f)öjb. 23or* 
gené bclägeubct t votfba fjettet, oef) bejj affîrâcfanbe namn, 
fan gtftoa attfebtttttg titt ben förmoban, att ingen äbel l)öf= 
bittg utan ett bfobtg fltgotatt forbont befallt inom befi murar.

tnncbaftoare fjcbraö fiftoäf t fofffagan meb titeln "Spritté", 
oef) Ijatié bater ffola firar omnämnaé.

3ff ättehögar inom focfitett förtjcita be totb jftaftoerflabé 
ïpvïa oef) i éftabo hagar bett flörfia uppmärffambeten, få? 
fom flåettbe t fammattff'attg meb bett förut anförba fägtten om 
©fottarneé pfunbringétåg. ®e£a, font f)abc ärnat ftg öftoer 
titt öftra fiban, måfle, feban atta båtar bfiftoit bortförba U 
frått toeflra fanbet, föfa öftoerfomma totb ilåttgevoalfspafjet, 
fjtoarefl fottuttgarne på <5åUttngftab, Tlaneborg oef) Signes 
bön tooro bent titt möteé,ocft habe förffanfat ftg meb bettfletn 
mur, af fjwtlfen rttbera ännu firnaé. £>ar bfeftoo främltngarite 
ffagna på ffpfteit, «tett efterfatta oef) i mängb nebf)ttggtta totb
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Sïaftrerfïabê (pria, od) bet är be fålunba fallna, b'rüfaô affa 
ffatl gô'mniad uti näntnba ättehögar. SWett be fpttb, font blif* 
voit gjorba t bejla, btrillaê antal är otnlr. 70 bêlé rtntba 
belô f. î. ©leppöbögar, fpdaê (titrât uttm'fa att l)âr fnarare 
joarit en vnaultg begrafutugëplaté än ett ftagfält, barillet bod 
tele bör uttnfla follfagauö troirärbigbct, emeban, fSfom förut 
är auförbt, bettna allttb utträljer fig en fornlemning trtb 
l)nullen Ijott fäftcr fig, äftrett om bettna är fräntntattbe för 
beit bättbelfe Ijott anför, éîefnltaten af be gräfntngar jag fjärs 
jïâbeô lät anflälta 1840, äro belantgjorba titt 3:bje baftet af 
Sîuua, ber od några af fpnbett ftttuaö aftednabe. Uti b'rars 
je l)ög funttoô 2:ue urnor fpllba af benaffa, ben ena allttb 
flörre, af obränbt 1er, utan öron od) prpbnaber, ben attbra 
nttubre, af bräubt 1er, utmärlt träl arbetab od) förfebb tneb 
ett öra od) åtfftlliga (Träter. Slrebtntb bem fitttnoö bitar af 
ett ftiit, trällultanbe bart$, font troligen loan t begaguabt totb 
Itlcttö förbräititanbe, bvougfpctttncn, ett fpjutfpctö od) frag« 
nteuter af jernrebffap, ut. m. 1®e ttoä fiörfta f)ögarite lallaö 
'Kongos od) iDrotttungobögarite; ben ftfinämnba omflöt en, 
uti ttrå rum afbcfab aflioärb, birarutt fîobo fpra urnor, ber* 
af en, utmärlt trader od) förfebb mcb fpra öron, ftob jïjelpt 
öftrer en benmaßa, od) en annan, gjorb af ett Ijvnttt glitt* 
branbe od) l)Srbt ämne, trar ftatlb fåfont lod öftrer en treb* 
je. S)c ben, font be förtrarabe, troro omgjutna tneb ett glaö* 
mafia, bert matt faun fntå bttar efter ett förfntält ftlftrcrs 
fmpde, od) ett ftpde af ett benlam famt lopparfpilar, m. nt. 
Uti en (Tcppö()o'g btlbabe tnnanröfet en nienttiffoftgur, iittber 
Ijtrarö £)itftmtb fpnteö Icmntngar efter ett förergabt loppars 
rebflap od) t bjertat ftobo ttreitttc urnor, af Iprilfa bett ena, belt 
liten, inneflöt en bit af ett ^uftrubffål ocb anbra fTpdett, font 
fpnaö tillhört en artttpipa, nt. nt. öm bog förtrarabe cttbajî 
ett par bädtänber. SOZåuga af fpnbett tpdaé irarit qtrtnno* 
prpbnaber, C>rt>ilfct ntotfäger bett antagna meningen, att befja 
graftrar bliftrit uppfafïabe enbaft öftrer jlttpabe ©lottar, 
©aitnolifafft är, att befja, mcb unbantag fanflc af beraö 
böfbingar, albrtg bliftrit jorbabe, tp f)Ögd fallait begrafbe 
tråra förfäber jutet (Tagtta ftcubcr, utan lentnabe bem trtlbbju*
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reit till fpiö, l)»arföre orf utt »Sra forttfSnger jfänbigt rtijtts 
jaö om fegrare fSbatta uttrprf, fom att be "färgabe ttlf»cnö 
taub rob", orf) "fFttro (fef St örnar" m. m. Sitt beremot ttå« 
gra af tjögarne blif»it uppfaffabe öf»er be lanbetö egna tu« 
bpggare, fom fallit t (frtbeu, fan »ara antagligt.

Dfiver rnoarnc »ib St’afc'beffab leba fringfpribba graf« 
fullar till ^åttllarebp, ber man uorb»c(f om gSrbcit finner 
på en t)öjb en famling af 22 runba orf) 2 aflånga ättehögar. 
Sfära f)ärin»ib träffaé, i ttîuslaiibeftâlan, 13 bplifa af 
runb ffapnab, orf) beriblanb några (förre. ®effa fafna bet 
»auliga tnnanröfet, orf) flera af bem l)af»a»tb unberföfntng 
»ifat ftg äf»ett fafita urnor, men t (fallet äga ett på bott« 
nen nt6rebt tforft lager af ben, affa orf) fol, famt lemntngar 
efter förroftabe jernfafer. Uti ben ftörffa fytttabeö 1840 en 
tälgffettöurita meb jcrubron, l)»ilfett (fob lj»älfb bf»er en 
benfamling, t lifljet meb ben of»an omtalta, fom fanttö »ib 
©färje i ©fee forfeit. Utan t»if»el t)ar bentta urna warft 
ett foffärtl, fom i l)afl blifioit tillgripet till bet ättbamSl, bet 
nu utmtfabe. SDeit fpnbara bråbffa, ()»armeb beffa l)6'gar 
blif»it fyopförba, gtf»a »igt St ben fägiiett, att be beterfna 
(fältet, ber ett flag blif»it l)SUet.

ÏSefter om gä(fgtf»aregårbett Cyft, »ib l)ärabé»ägeit 
St $amtm, (får ett 7 fot l)og (fenl)äll, omgtf»en af 16 run« 
ba orf) 4 aflånga grafljögar. ©tenen äger bet ntärfwärbiga 
namnet SCälmåjfletien (Sfolbmöffeiten), utan att trabitioiteit 
npplpfcr orfafen till beitna benämning. JDeitita förmäler eit« 
baff, att l)är (fatt en (frtb, orf) att en fallett l)öfbtiig fått fin 
lägcrplaté uitber (feiten. 9Stb Sot Såm ligga på eu ringa 
jorb»ibb öf»cr 40 grafljögar, ben ftörffa af 90 ffegö omfretö 
orf) 18 b:o fluttniugöl)öjb. 5Stb fjöftranben, ttära ben itpbpgg« 
ba fätcébpggniitgcit, äro t»enne be fförjfa ffeppöljögar upp« 
förba. S>eu betpbliga|fe af bem är 60 (feg lång od) fibor« 
naö fluttningél)öjb 16 (feg.

SStbare förefomma ättehögar på åéffrärfiuttgeit, emellan 
3öacEeit od) Cegen, uti flafwevffåbe ffog, på XUagcrob, 
fglgelanb orf) <§åltane, iblaub t)»ilfa be fförjfa fallaé <Dtnu 
l)ôgarne, font troö brimta orf) båiia iiattettb, fåfont ljögarne



255

pä @amöö; ont piFeljôgeti på GFaFFeftab, ^areftégen mib 
©ôgarb od) ©rötftåg mtb Hoop, gäller famma folftro. Utt 
fjelfma jîranbïâgget af föbra 23itllarefjön, mib Såttgcmaft, ar 
en macfcr graftjög, ffuggab af lummtga trab. îps 2?acFeii6 
ntoar ligga fpra fåbana/ famt 3 rnnba (ïcnfretfar, bc cuba af 
bet (Taget t t)ärabct, om man ttnbaittagcr ett förftörb (emiiing 
af en (torre bemfreté uti Ijemmanet bottens gärbe. Små 
mtttbre ftenar finner man od) refta geut emot bmaraubra mtb 
fatten, meb åtföljanbe fägen, att jättar faftat bent bit.

93å SlôtemavFeôn, font nn är beuntreu meb grof ffog, 
Ijar forbont (tätt en fiörre (tenbpggnab, efter bmtlfcit titan än* 
nu fer grttnbmalett, fom benämneé ^aggetomteu, od) trabt* 
ttonett mitt meta att ett "^rtufefSa" ber bott, o rf) (fall en arm* 
ring af gulb bltfmtt t febnare ttber ber funnen.: $å Dbmatté 
(tb ftobo ()är ett par meb bofffäfmerna 2>. 23. ecf) @. 23. ut* 
t)tiggua flettar, fom nu tefe mera ftttnaé. 92ågra grafbögar 
od) ftflrör, famt fpSr efter forbtta, numera meb ttmmcrffog 
öfmcrmurtia obliitgar, mitt na äfroett om ett tibigare bebyggatt* 
be af benna aflägöna jorbfläcf. S.plifa tgeugångna äferfält, 
famtolift öbclagba genom btgerbobené härjningar, träff ab pä 
flera (fällen t 23utlarcn, fåfom pä Sättté, Sfagarö od) ,23ac* 
fend utmarfer, men framför allt på bett: (fora ^ogomon mtb 
femmanet Segen.

Spå pålaubotuibbarne ligger cu graffifta, tulbab af på 
ïant rcfla (fentjättar, 4 alnar läng od) bjupt Ijgganbe uti ett 
liten jorbfulle; uti ben ()ar man funnit flera flintrebffap, l)ma* 
bait man fatt (Titta till, att betttta är en af be få grafmottu* 
mettter, fom nn äga i 23ol)ttélätt efter urtumånarne. Sett 
äger eljcfl någon liftjet meb be förut beffrifna fknftflorna t 
Släftttge od) ©Fee, od) om bett merfligen (fulle titlljöra fant* 
nia tib fom befa, få fafma ttämnba rebffap utan tmifmel 
bltfmtt fåfom atuuleter ucblagba bob ben böbe. Utt ©tiitbö* 
bultö lambage är ett cirfelfornt lagb af ftttå rnnba Fnllerftcnar, 
omfritig ett (iort ftenblocf; bå betta npltgen bortfprängbcb, 
fattnd berunber affa od) brättba ben. @tt Ma fättfamt grift* 
(fälle träffaö orf) på Olditäd i Sjörné paftorat, men metter* 
ligen tefe annorffäbcö t 23ol)uölän.
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tgtt fïôrrê ftippffycfe, omgif»et af ctt ftcitvör, pä Ces 
geomo», fallaë tDrat'eflenen ; man påflår att en flor fjo’s 
orm, font uppeljSlltt ftg ntt ben närbelägna ^ttanefjôn, od) 
findigen blifmtt fåttgab ntt ett flocffäßa, är l)är nebröfab. 
ttppe t Ijögfta fjcllet »ib Äafebo är en ïtten flät platt, tu* 
Ijägttab af ett nebfallen fienntur od) beffuggab af ett liten fits 
vuluttb, fymlfctt anfeé nteb »örbttab. Stället fallaé 'Äptbo-' 
gåvben, oef) Ijar troligen t forbtta bagar »artt m offerluttb *).

HTo 0ocEen,
belägen t föbra bclett af paftoratet, är tttera bo'rbig, men mitts 
bre ffogbemttrett oef) »attenrif ätt moberförfamltttgen. 3låbatts 
be jorbmån är lera, f)»ilfeit är af ganffa gob beffaffenljet utt 
be balar, fom öppna ftg St öfter ocf> föber om Wo fyrfa. 
«pä gärben 0mewtt‘en, belägen »ib foefttené föbra gränö, 
förefomnter ett mtttbre lager lerntergel, oef) fofiifa fnäcfor träf* 
faö till obcfygligfyet ber od) »ib 0t'allerc>b. Socfncnö areala 
inttel)SH är omfr. 18,000 tnnnlanb, förbclabe på 23 f m:tal 
förnteblabe ifrån 24. 21 f f)emntaneit äro 1 f m:tal frono oef) 
be öfriga fronoffatte. Dm bent gäller famtna anntärfittngar, 
font äro gjorba ont gärbarne t moberförfamltngen. ©nligt fis 
fia cpoinqbcnnittabellen »ar tnbpggarneö autal 1,036, öfabt 
på 35 år nteb 344 perfotter.

@ttba boflällct är 2lamtweteti, | m:tat, Wottrtrêbofï., 
meb titfyöranbe lägcnljetcit CBtrtinåfen, nppförb t jorbebofett 
till •§■ m:tat.

©oefttetté bäfla gårbar anfeé »ara § ttttfal (Hlferåb, 
fom äger flora ffogar od) tegelbruf, fanit 2 m:tal Seejjtanö 
meb afgärbabpl)emmattet 21öfiati, 1 nittal, belägna »ib 23uls 
larefjött, od) ägattbe ett jorbmån af be bäfla probnctionéanlag.

IVpi-fan, nppförb af grantimmer, tncb trätorn, är bc* 
lagen pS en ffogéuto, af fyvilfeit !)ott troligen fått fitt ttatttn.

1} 3&lant> féillfyntbctcr förtjenar anföra«, attmib Drremyren,öögfl 
i ffellet, ftttrtaö ö jättegrytor yå en Uten ffäet i ett berg. 32ågot 
mattenfalt, fom funnat orfafa bem, bar atbrig ber funnit«. SStb 
Dt«borg« berg år en jättegryta miber ytan af SSuttarcfjim, od) 
näraintitt flå balfnta fäbana, lita tttffyev t berget.
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®en miwarnnbc uppbpggbcö 1664. ftorbom ftaÏÏ eft capell, 
fjelgabt fit @:t Sttcfjacf, want ttppfovbt på oflra (Than cm 
fjöit, på Tlamtrvetomon, Ijwarefl man ännu wifar många 
[må upprejla fîcitar, fcein man tror beteefua beu gamla fprfo* 
gårbcit. 83ïo fyrfa äger i ffg fjelf ingen märfwärbigfyct. ?U« 
tartafïa o cl) prebtfoflol äro Sr 1731 tjitffänfta af ©apten 3,.’ 
S3. îptnclïo på äSefterfater t ©warteborg, Ijmtlfen, för fin e« 
gen focttnfprfaö aflägfenljet, alltib bewijlabe ©itbötjeiifien 
får '). Sblatib l)är förwarabe (Satljolff'a aim’qöitetcr är "S:t 
tTîidfel i Wl<3", en af ef greft ttllljuggeu bilb af (Sitgeleit 
•äÄicfjacl, trampaube på braten, famt en föitbrig träbilb afbcit 
lydiga gitngfritit. ioär ftmtcS oef en gammal bopfunt af talg* 
flcu. Uti tornet (jauger eu liten wader, men bebrofligt (ja# 
banbe floefa, ftöpt 1739 oclj förfebb meb ofmerflöbiga itt« 
ferip tioner.

Sornlemntngar. 3 fonbeit af ben pittoreffa «Hfpe* 
(«nbßbßleu fjojer ftg bet ff'ogbewitnta 23org«s, font, ifrån 
betta fåll betrattabt, företer formen af en fcgla. ®eß, ifrån 
tre ftbor otillgängliga fpetö, är St föber befäftab tucb en lång 
mur af flora ftenar, Ijwtlfctt fovbont ffatl ijafwa omflutit cn 
îomtugaborg, font (jetât cSrimaftott odj want anlagb af 
en ©rim. Dm betra går tbfanb allmogen fofjanbe faga, 
font oattabt ftn mibnnbcrltgfjet, Itfwäl förtjenar att anföraö: 
■«på aåorgåö, berätraö bet, bobbe t forbtta bagar en 33erga« 
tung meb fin brottning oclj (jofilat, fjwtlfa alla woro af troll« 
(lägt odfj genta infunno ftg objnnbtta på be flatten i tratten, 
ber något gobt wanfabeö, fafont wib bröllop odj anbra gå« 
flabub. 93ergafungen fjelf ägbe, iblanb anbra rariteter, äfweu 
twa mtberbara Ijattar; ben ene, JDulbeljmtten, war af ben 
egcnffap, att bå bett påfattcé, gjorbe ben trollet meb Ijela bejj

1) Ctn (tog föber om Tio forfa, (mulfen l>an paferabc omSönbagatv 
ne, luit efter tjonom namnet Saptenäb alen, ^tnello ffatl fär« 
dammat ifrån en Soge i ©enita, font btifnùt förbrtfwen, t)Æ; 
(mrnrb efterfommaube bofatte ftg i Säjjltanb, Ijwarefl pnello gttf 
t Satt XIJ:3 tjenfl. ©n af fjanb, o$ fälebes äfvoen af ben @e== 
nueftjfe ©ogenb ättlingar lärev nu i»äva portwaftave eller bftlift 
tvib itbbesvatla ffolfmb.
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faflffap ofpnligt; men ben anbre, «5«lbcf;>attcti, gjorbe bere# 
mot aßt ofpnltgt fpnbart. Sßu begaf bet ffg en gång, att en 
rtf benbe pa ©rimtanb gjorbe brbßop åt jut botter oef) f)a= 
be bjubit många gäßer, men trfe (in mäftige granne på SSorg# 
&è meb beß folje. Sßett när bröUopémåltibeit ffitße fåUaé, 
fbrfmann aß maten odt ölet, få fnart bet frambaré på bor# 
bet, «tan att man mißte fmart bet tog mäßen. ®d anar en 
bonbe af fäßffapet oråb, faftar ßg på ßn faß od) riber tiß 
-23orgåé, ber fan uti 33ergafungeiié brottning ägbc en gob 
wäntnna. ?tf fenne begär fan få låna "£>å[bcfattcn", finir# 
fen fan oef erfaßer, ccf tncb ben på fnfmubet jagar fan t 
fprfprång bertfrått. 50iett ro ib aßärbett mißtänfa be anbra 
troBctt afßgten mcb lånet af fatten, fätta efter ben ßpcitbe, 
finna fonom oef fatta tag uti ftuanfen på fané faß. ®ä 
ropar ben ntcbßbfamma bergafrtttt: "rib icfe på ben "fara" 
(fårba, nemftgen lanbémägcn), utan på ben "bara" Oiemligcn 
ben bara, afmejabe åfern *). 33onben fo(jbe råbet, fprängbe 
tu på åfern, oef trotten blcfmo efter; men nr berget ßo'go bå 
fåfom gtbbanbc jernßänger, oef fbrbcé ofpggttga rop. Spcftigt 
frainfommen ttß gäffabubégårben, får fan,ifraft af fin fatt, 
fe 33crgafttngen oef anbra ßggga troß ßtfa en rot'b fmar gäß 
fring borbet ocf> gripa uti faten. £>an tager bå ett fvuärb 
uti ftoarbera fattbett, tißfäger be anbra gäfterna att fbtja ßtt 
erempel, fätter ßg mib borbet oef ropar: "©tief, font jag ßtc# 
fer, oef ßfi, font jag ßar"! od> fugger få på båba ßbor ont» 
fring ßg. ®e anbra go'ra font fatt, oef bräpa fåfunba båbe 
53ergafungen oef fané foljeßagare, o cf — tidägger fagatt — 
tfrått bett fîttitb far S5orgåé ßStt obe. — Slfffäba mt bentta 
äfta 23ofitélänffa fofffagen aflt bet uttberbara, fom omgifmer 
ben, fåfom tofmerfet ett ffotbemärfe, månne rot icfe bå fnntta 
ßntta beß egentliga farna mara: att på 53orgåé bott ett fof# 
btng, fmilfené borg blifmit geitom förräberi forßörb oef fatt 
fjelf brept ttttber en mätbgäßning?

i}3å Slottsberget vofb <oe(gebo, nära ßraitbcn af 53uf# 
farefjött, fat äfmen ßätt en borg, efter fmitfen ännu fynaé
’ i). SKait tror att trottenö ntaft icfe jMder fig titt åfern, pwarcfl ptes 

gen rijiat få många fetiga for«fecfen.



femntngar. StfnfS- på ©tengcifsbevget, norboft ont gårbett 
"Kctinnc. ©n liöfbtttg på bet förra ontnämncö utt en orebtg 
trabttfoit om ett ffcrt fjöffag, font ntt urmtnneé tfb bftfwtt 
båttet på 53iiCtarefjöit, ocf) fywarom äfmctt en foffwtfa bfifwtt 
fjungett, utaf fywtffctt lifwaf itu fjögft få ocf) cbttgffga frag* 
monter ftnttaô t bcfjåff. ©ägneué afftpipabc tttncf)Stt är, att 
fontutgett på çréfgebo ocf) //^î'ong fRömer t Uoü" ffagttö titt 
fjöjt mcb "f)3rinfen på 1C roll", l)wavmeb menaö bet t 9iafrocr* 
ftab ligganbe ©roflcffott, ocf) fongcn på (Eboréö, famt en an* 
nan,fom bott wtb Wapanban t ©roarteborgd focfeit. ©e flft* 
nämnba ffota bfifwtt öfwerwunn« ocf) ffagna utt SmeunFo* 
fjovb, f)wareftcr frcb ftötö på gårbcn Snjttanb, fom beraf 
fått ft 11 namn, ocf) ber en ftor fe ft anfïallbeê, feban be ftu* 
pabe bltfwtt begrafna utt uågra ber ftggaube ättcfjögar.

©tcnfäffnfugar ftnuaö tcfe tttotn focfucn, men fm5 äffe* 
bogar figga, utom be wtb greßlanb, äftoen på Rôfïaus ä* 
gor, på llfferöb nära fjöfiraitbeu, på (Efpefunben od) om* 
friitg 33orgåö, famt på "Croetens «gor ttub torpet Wimtgo* 
gen, ber omfrtng 12 (fpcfeit förefomnta, ocf) bfanb bem några 
nteb ffttmpformtga ätfeF)ä((nr. 933tb 'Äatm-öb benämneé ett 
par graffttllar (Batelgogame. fßft beben öfter om ©rtmfaitb 
fägeö ett fältflag bfifwtt fjfitfcf; npftgett äro bertfrån wtb ob* 
fing bortförba fiera graff)ögar meb fringfatta ffettar. SHtan 
fatttt uti en af bem cn runb fopparff'tfwa elfer penning, mcb 
tnrtjlabe ftgurer, men l)tPtffeit olpcfHgtvotö geitaft förfförbeö. 5)M 
pofteberget, å ©wetcuö ägor, fiitttaö många mtnbrc rörfutfar.

Utanför gfirbcit ©mewtfcn (tggcr utt fSuifarefjen en ö, 
fatfab Smeunfoôtt, wib bwtffen ffött är gaitffa bjttp. §ftf* 
matt är beit fägcrt, att ett fäfffamt fjö'bjttr förr warft fpnffgt 
nnb bcntta ö, odf) på ben ffgfrtfmiig Dbtnait fcmnar om bet* 
ta nnbttttber, fpncö bet fjafwa warft af öbfeftägtet, ocf) tcfe 
mtttbre an 8 alnar fangt, ©et ff alt- ltemftgcn l)afwa ägt en 
fropp, font en årégammaf faff, 4 fotter ocf) en 8 afuarö fång 
fvpatiâ, af en ttmmcrfîocfë tjocflef, famt Warft galt utt mun* 
nen. 33effrtfntngcn ffafl Dbman crfjåflft af b. w. paffortt t 
SfJafwérjfab, (Sttbe ©äbba, ftwiffcu war en fanntngéäffTanbe 
ocf) förbontöfrt matt, ocf) fom påffått ffg fieff fett bjuret, få
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aft bet är fvoSrt att feritefa, att ju utt berattclfen fccront mä« 
fîe Itgga någett fanning. SOÎeit ont werfltgen någon ft erre, uit 
niera t Dïorbctt utgången, bbleart t)âr fumutS, fa är bet utan 
attt ttofftvel, att fbrffräcfelfeu mb bef anbïxcf gtfmt beufatn« 
ma en mångbubbelt fïbrre fïorlef, ait ben t fjelftoa werfet ägt, 
ecf att fàlcbeë fêla unberbjurct tcfe warit annat än en bbla 
af några fêté längb, fwanfeu ttiberäfnab. Sfiânue emebfertib 
benna berättelfe tcfe fiinbc fâttaê t fammanf)aug mcb bet fyitb 
af ett cranium efter en oioanftgt fier bbfa, fwilfet tcfe fait« 
gefebatt bftftoit funnet utt ett af <3faneô torfmofar *).

Suent 2*Jafioerffabé ocf> Wio fbrfamltngar f)ar fttttflfê tcfe 
fnnuttë ttågott ffofinrättmng;, oef någon fSbatt, af fwtlfett 
t)eIa bet mbftrâcfta paftoratet fttnbe få nptta, fan bär ftoär« 
ligen fotitma till ftanb, t anfeenbe ttfl traftené olänbtgfef, font 
be fïefta åréttber fövftnbrar aff communication omettait gärbar« 
ne t fjeffeit, oef gbr att flera af allmogen t Sfîafmerfîabô foc« 
feu mSfte begagtta faligfetömebleit utt SSpftebalé fprfa på 
fSafföfanb, emebatt be ej funna fomtna ftff fût egen foefett« 
fprfa. SDe fattiga uitberfåffaé fmar pä fin rote, genom 
bettanbe ecf genom ttllfalftga fammanffott f fpanumåf. 
några är febatt regferabeë t)är fattigförforjningen efter prtitet« 
peu af ett arbetsinrättning; men betta npttiga beflut bief al« 
brig fatt t fortfaranbe werfjläfftgfet.

9Jafvocrflabé fpaftorat, regalt, är ett af be fäntre utt 
2:bra flafett, pä famma gäng font Oet är ett af be beftoärft« 
gafte att förcflå. Äorntionben är 63 t:r, 19 fapp. 1 2 3 *) @mbr« 
ttoubcu, fom utgår efter ett beftämbt, men olifa antal mar« 
fer pä froart femman, uppgår till ontfr. 60 Itépttub. $>bg« 
tibSoffmt äro gettotn upprättab conpcutiou afffafabe. Sattb« 
ffpfbctt är felt ringa 5).

1) gpnbet cir beftriftoef af frof. SRilöfon utt f ottgl. äBettenffapö« 
STcatotö £>anbUngar.

2) Sntet fWenfatpemman (tinted, febatt SfttgwaU förtoanbtabeé titt 
ßnfefäte,

3) ©arben ©faffeffab ffaftar t tanbffptb titt pafior en tupp, Set fä«
geö att betta pemmant? åboar (Ma, för att flippa benna tunga,
gtftvti titt prefegärben ett jovbjfpcfe, fom fatlasS £>ancbotet.



sjjaftorer fjafuîfl want:
£>err 3ens ttâmneê på en baubling af 1560, war ntS,

bdttba faber tilt eftertrabareu
a emus 3ertfen, 1574—1594, fe Xaititnt. 

peser Denfon ©jebbe, fonfon af ben beïante SReligiotté* 
»rofîen ©ttbe ?trelêfon ©jebbe i Dwtfle, Ijabe (îuberat t «it* 
tcnbcrg, ocf) war pajîor t Siafwerjfab till 1645, bS l)an bog 
ntt beit tjoga albern af 90 år. dit faga ont tionom forma* 
1er att natten förr ån 1)«» f»f*« flSngen finite bttppltcera t 
dnningebalö ocf) fSfafwerflabö fprfor, uppenbarabeê bottom t 
« innen många af f)anö förfåbcr, Imita förfnnnabe bottom 
battö fnara l)äbatifarb. £err îpeber trobbe brömttten, tog af* 
ffrt af fina förfamltttgar ocf) bog efter ett par bagarö för,
fopp. Statt efterträbbeé af foneit

©ttbe perefon (Sjebbe, fom bog 1658, i lagom ttb for 
att ftippa fe fina infomfter förmittffabe genom diiiitugebalené 
bortgång, ttUtfa meb bernti ligganbc 5 ntenfalbeminan.

dövgen Denfett tTawer *), böb 1671, tpcfeé t)afma 
warit en werffam man, tuen leb flora förlufter genom frebö, 
flut oet) clböwåbor, t)warföre ban ocf) på 1668 årö rifébag 
flagabe ftn nöb, ocf) crf)ölt t attfebtttng beraf 3 årö ftattefn*
het. dfter bottom font „ t

peser ©ubesfon (Såbba, fott titt bett ofwaunamnbe 
©ttbe ©jebbe ocb ffpffott till Sfawer. £FH’t blobtga ©ylbett, 
löwéfriget öppnabeé meb ett äfmertpr meb benne man. $ör 
att wara fäfer for flröfwattbe partier af wåra egna trupper, 
babe £err lieber af ©etteraMHajor Slfcbeberg begärt ocf) er, 
bållit twenne tnané betäcfntng ; ntett ©plbenlöwe, font war af 
ingenting t (förre beljof ätt af fångar, för att få funffap om 
be ©wenffeö förcbafwattbe, fättbe till Sfafwerftabö prefigårb 
ett trupp/ fom bortförbe båbe fueftarne ocf) preffett till $rcb* 
riföljalf. iilt bätub fättbe bett wib ©warteborg poffcrabe 
Slfcbebcrg ett (fröfeorpö till Pîorrtge, för att bortröfwa ett l)op 
orar; men for att tjtntora bpltfa förföf, fatttt ftg ©plbenlöwe 
föranlåten att rpcfa öfwcr ©wettffa grättfett, ocb fattabc po,
Ij~£>ri3tt3t falt ab 3laur. SRamitet tycfeS trnfa, att ban war utföbing 

i fotfiteii, «fer fnviWett ban fattat ftg.
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fio ttub 23lom.éf)olm, cd) borjabeê bermcfc ©pfbenlöroéfejbett 
1675 När ocf) fyitru £>err ÿebcr ftapp ifrån Norrmännen 
är obefant; men 1711 anflagabeê l)an för f)emltgt fô'rfîSnb 
rneb 8ö’toenbnl)l. HÖäf ffref l)an ntanpå 6enàbnirigércfolutie« 
nen: ''tandem bona caussa triumpliat" 1 2), boef är faunor 
lift, ait bans faf iefe mar fa gob; tp nog (leb prefienê ()åg 
på bei förlorabc Grmiittgcbalen cd) på be 5 metifall)emmancn, 
bent Ijart ttnber föränbrabc forljållanben Ijcppabcé återfå. |{\\* 
nu nnber friget 1717 nnberijött t>an {janbcléförbitibclfer rneb 
Norrmännen, (fn trabition omtalar, att bå fornrng (Sarl 
XII en gång ofänb färbabeé genom Naftocrflab, fporbe ban 
ffjutébonben, fpiru bet jlob till rneb prcjlen t aiutlarcn? "ål) 
ban är gammal ocf) ruffar titt’t", ftoarabe botibcit, "foanb« 
lar l)an bra mcb Norrffarne"? frågabe åter fonungen. "3a", 
fmarabe ben förre, "Jungfrurna 3) be ä’ raffa od) föra bit 
rnpdcit fpanumål". Nlcn fjuru ben 70*åriga gubben "ruflabe 
inc’t", fid ban af ben uppbragte fonungen ögoiiblidltgcn traité« 
port till ïGSlSnâé eller ïôarbnâê i Stnföpingé fiift, ber l)ait 
bog 1728. Dm fjatté l)äbaufärb äger man famma faga, fpm 
om £)anö farfaré.

Ncgemenfépaflorn gobait VTH'flabhts tillträbbé Nafioer* 
flab 1717, men bog 2 år berefter, od) allmogen ingief rneb 
enl)älltg anföfan till fonungen, att få till paflor §>crr 5pe* 
beré fon

(Bube ffiåbba, font utnäimtbcé 1720 ocf) bog l)är 1751, 
75 år gammal, "iperr ©obe" leftoer ännu i 93nllingcné min» 
ne, fåfom en af bef bäfle od) bngligafle fyerbar.

©unnar Petterofott Äombeeg, böb efter blott ett par 
måttaberé tjcitjlgöring l)är 1753.

Dôran iUnbflrôrri, börbig af ©målaub, paflor l)är 
1755, t 1786. 2)ef berättaö, att l)att roarit en få paéjtone* 
rab älffare af ftffc, att l)an allttb tncbförbe ftffbon, bå lian 
om ©öttbagarne låt ro ftg till |ffio fyrfa, od) att fait ett gång, 
bå Ipcfatt fört bottom mtbt t en fxfffltm, tnljtberabe <Subéfjen»

1) SffcpePcrrjö lefitternebbeftrifmng, f. 131.
2) ömfiber fegrar bett goba faten.
H) ffSe-bcrb ttoillingbötfrar, font baba Imre ttamncf SSibtfa,
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ftcn pS uämnba flöße, emeban fjan tycfce bet ward ttriba ta * 
fammave att taga aborrar au nmuiiftor.

5Kag:r ^ane ©eorg ©âbba evtjoß 9îafmerftab 17» <, 
bob 1815, 83 år gammal. |>an war (on af ®ube ©äbba 
edi faber titt 19 tant. Ont t)onom finne* många anccboter.

sffiagir Carl Seebrtt ILorén, bob irntan t)an tili trabt.
S0faq:r Wilhelm ffieintf«ijeitt, btlbntngettê apojtel tSut* 

låren, ifrån 1818 titt fin bob 1840, wagabe ntt «« t)oIcmt|t 
ffrtft af år 1811 bcflriba Sungê profetta ont bet 100U*artga 
rifetê bcgtjnnclfe år 1836, men *>& ett fått, font åbrog 1)0* 
nom m tiefen förföljelfe. fntru bet eljefî t)ängbe ttßfamafln« 
meb fjelfwa forfattareffa^et är outrebt; men nog lefwa attuit 
be, fom fyafroa ftg ben fafen befant!

3Jiag:r Carl 2lttgttfi Ü-anbberg, nuwaranbe paßor t
Sdafmerfiab, utnämnbeé 1841.

StfftSnbet ifrån ilîafweriïabë ftirfa, font ltgger mtbt t 
1)ärabet, tili Ubbemalla är 6§ mil, till ytrömflab 4|, oj 
titt gvebriföfjall 4 |, men mutermäg enbaft 35 nul. Slffläu* 
bet emellan Monta \ mil. fpoflabreflen: Ubbewaßa.
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IY.

ettjiüc ïiiiii'iïî? orf) îjJastoi’at
dixvîUe Ijärab orf) paflorat, (om utgomS of focfnarne 

(ÎXwille, ©tvemteby ocf) 23ottna, (toter met) fin tpefïra fi« 
ba tiff fjafwet, ocf) omfïuteê t be aitbra mäberftrefen af 
mimé, SÉftnge ocf) ©otenâé [joraber. ®et bär otroifiocfaftigt 
fftt namn af gårbett dXxxùlfe, fjnnffcn fjoê ©titrlefon fafïaê 
(ü-xvtlb *). ©igiffet förefläfler ett trab 1 2).

Orten or bergaftig ocf) ffogfô’ê, famt äger för ögat ti» 
flouting befjagfigt. ©råa, nafna Oergnjar, i en foriittb offlt* 
()abe af fafbroågorna, omffttfa t fiänbig cuformtgljct bafar af 
föga wtbb, men af ftor börbigfjet. Oftra bcfcit är cn f)ögs 
ffätt, fom mcb branta rnäggar brpter ffg mot fttfien. 3 mtb# 
ten af pafioratet rigga be trefpetfabe (Dnefïymtavne, ett af 
fäneté Ijögfta ocf) befpnnerfigaft formabe berg, f)toiffet tjatar 
fegfarne t Kattegatt tiff lanbfänntng. iSottna-- etter érnlnitt 
len nti 23ottna forfeit, famt Wettebevget norr i Omitfe m. 
ff. äga ocf befpbfig f)öjb. SSib flranben f)änga på flera ftäU 
len förfärliga fftppbranter öftrer bjnpct. 3 Iiffjet meb fäitctö 
öfriga fuft faftiar Ototlfe betpbfigare infjöar. tfibje--, ©tufs 
åttgo-, iKcuFiuTS--, 23erge= ocf) ©fogbyxvattnen,, af f))t>iffa 
bet fifhtämnba är befäget t föottna, odf) be öfriga t Otoiffe 
foefen, famt 'Äteffjöit på gränfen mot ©warteborg, äro alfa 
obctpbfiga.

Uti ben flora ffärgårb, fom tiffljör betta pajlorat, gifs

1) fjärabefå fingoptaté är »ib SîabbaKfebe, $»are|î ting«W«t äro 
uppförba af (fen. 2Btb bejfriftungen af be föregäenbe bäraberna är 
nteglömbt, att SBette t)ärab bar fttt tmgOftätte uti ©trömflab, ocb 
att Sanum« odf SitUarenO bäraber äro förenabe tiU ett tiiigbtag, 
fwiffet fammanträber på £cbe i Sanum« foefen.

2) Set »ar pft bemia gärb, fom ©igurb ©Icmbibtafn lät uppfånga 
lfin«b errett ginb ©aubn Ulfbfcn, fom berjläbe« böit flaitcmöte (oiit= 
fr in g är 1138},



ttj'eê Glott en cuba ftorre ë, ^amburgc« (egentf. ^oïnbovgô), 
Ipoilfcnë areal är 3V qoabrat mil. (Den är nära f mil lång, 
od) ffilb ifrän fafîa lanbct genom ett fmalt fnnb. 4 fjcfa tjem* 
man äro belägna pä benfamma. VI. <$\valo, 'Kalfô, 3a-- 
fobså od) ben »aefra tjjertevon, font broarbera äro t jorbe» 

.bofen uppförba för | mantal, äro bernait be ftörffa. Många 
af be anbra Ijolmarne äro boel bebobba. SDmfring ijalfannmi 
mil ifrån (anbet ligga i öppna fafrnet VDåberöavne, en fam» 
ling af ett par fpmbrabe flippor oct> blinbffär, på b toil fa få 
inånga rtfa labbningar gått förlorabe, od) få många tufenbe 
mcnntffolif bltfimt fpilba! ©eban fprcu på ben Ijärifrån icfe 
fä aflägéua 6alo, oel) fcbait pä <o«ltö/ tänbeö, l)af»a bocf 
fjöffabor till flörfta bclcn nppljört att inträffa. Üîagra af bcö» 
fa flippor beboö af lotfar1). 3blanb be »ifar, fom inftava 
på ftranben af Dmillc, äro 3otebfjorben föber om $fellbac» 
fa, faint 25ottiiaf)orben, fom bilbar till en bel gränfen mot 
©otenäö, be ftorfta. 3fpnncrf)et ben förra är »ib fin inre 
ättba ftarft nppgrunbab, oel) lofmar att i tibenö längb blif» 
»a förmattblab till ett faft lanb.

£l»iltcboarne Ijaftoa inom några år fommit i båltgt 
rpftc för febeförberf oel) laglöél)ct, oel) bet af be gtltigaffe an» 
Icbitiugar; men att göra l;ela befolfningen en faban tilhoitcf» 
fe, »ore Itfafå oförftånbigt fom orätt»i(t; tp beraö antal, 
fom ogilla bet öfioerfjanbtaganbe onba, är l)är onefligen (förre 
än beraö, fom gilla od) öf»a bet. Men Ijitru fomnter bet 
fig, att, oaftabt all poliéuppfigt, antalet af be forbrptelfer, 
fom l)är begåö, eller åtminffone t)äräga fina gerniiigömän, ffall 
»ara ntångfalbigt (förre, än på anbra lifa ftarft befolfabe or» 
ter? — @e ber en prtöfråga, Ipoilfcnö befmaranbe albrabäjt 
torbe fnuna ncbffrifmaö på bet far belägna $jcllbacfa.

Söälmågatt är £)ögff ojemut förbelab, oel) man fan föga, 
att fattigbomen är råbanbe. Uti annerfocfnarne ©»cnnebp 
od) (Bottna (får follet jïg bäft, entebatt bet berftäbeö är or» 
bentligaff. Sorbbrufet'är ljufioubnäring, men här ibfaé oeffå ett 
(fort ftffe. (Det är juft utanför fnffen af £t»iHe, od) fpnncrligaft

1) 33» florin ftiger loattnet ftmibom få fögt på beSa öar, att te pS 
Sem SoenSe inajie taga fin tittflpft till SergSföj.Serna.
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omîriug Sjettbacfa, fom ftflftffet fcbait 5r 1808 bliftoit forbel# 
(ifttgafi brifwet. ©tttctt går t)är årligen titt om t)öfl orf) win# 
ter, ort) t)uél)åttabe nian bernicb på ett förnuftigt fått, finite 
ccmotfågligt fforjtfliMItmmarue bltfma båbe permanenta od) 
rifare ån tut. ©itt* äfmenfom mafrittftffct fpfklfåttcr fåfont 
en binäring Ijufmubfafligaft ben jerbbrufanbe befattningen på 
jfranbett. S>c egentliga ftjfareua, eller tnbpggante på be måns 
ga ufla ftfflågen l)år ftmtaé, ibfa mcft ljummerftffe orf) offrons 
tågt, fantt fmåftffe. 3ftmucrf)et brtfwes? bet förra titt ftor be# 
tpbcnljct trub iSäberöarne.

<D. ro i 11 e S o c t' e n,

bclågcit norr i l)årabct, innefattar nåra fibelar af befj jorb# 
mibb, eller omtring 34,800 tunnianb. Dförmebl. bnnmantaï. 
151, görmebi. 128 f, beraf 24 f frålfe, 21 £ frono od) re# 
fieu flatte, golfiunnmcrtt, fom för 38 år febait mar 3,346, 
t)ar ofat ftg få aufeufigt, att ben år 1840 uppgief titt 5,391. 
Sorbmåncn år lera od) miittjorb. 3fpnuerl)et t traften af $jett# 
bada är leran ftpf od) börbtg. 35en fmagafte jorbmånen år 
på fjöjberna t fccfitené norböjfra bel, Ijmareft ftnneé mpefen 
faub. femmanen åro tnffrånfta titt ägomibbeit, men mpdet 
uppoblabe. SÖfebelutfäbet omfr. 25 t:r. föufmttbfåbet Ijafrc 
cd) blattbfåb. 3fåg odi fora faê ide obetpbligt. 2lf mårfåbcit 
fan affajfniugcn beråfnaé titt 6:te foruet. $obcrmårter fjafioa 
begput att oblaé. S3eteöm«rfcrna åro fnappa, men (franbl)cm* 
manen Ijafma i betta fatt gob nptta af polmarne i ffårgårbett. 
tfnbajl i bestraften omfriitg gogelfärr, fantt t nerböffra 
gräitfett od) på <3t. 5Srem ftnneé ttågott barrffog, od) be en# 
ba gårbar,font tjafma någon löfffog, åro @t. Wrem, &|te-- 
vob, ^aferob, <§eEullcn, 2åovgane, TOalcbp od) 'ÄaHoång. 
SPrfmofarne åro reban titt ftörffa belett mebtagna. ©fål# 
fanböbattfar ftnnaé flerflåbeö, ifpnncrl)ct omfriitg gjettbada, 
voib fLråtteffab, på <c.og ttî&ffen od) VPrem, fantt faftoa be# 
gpitt att amoånbaé på jorbbrnfet. foår märfae:

gi|4(ågct ^jellbacCa, beläget på l)emmanct Jlevfleita 
marf, till fpoilfet bet od erlågger grunbråuta, är bet liflfga# 
!tc od) båft bcbpggba af alla låuctö ft|T(ågeit, Äbpiitgcu 'öp#



fcfil i cf c ttnbantnflcn. Sset. äger ctt gob fjamn, [amt brifmer 
eu bett fiarfafie tjanbcl meb frttigltggattbe tjäraberé allmoge 
oef) lifnar nnb rtfare fïaftffen en tuarfnabôplaté. Sngcntiiig 
wore änbamålécitltgare ätt att föpiugörättcn 6'fmcrflpttabeê btt, 
ifrån bet för all fjanbcl otjcnliga Spfefil. Sictlbacfa är roterabt 
för lf t)emm«tt. 3 bannten ligger (Bubmunofïaret, Ipoarô 
bifloriffa cd) geologtffa märhoärbig()et förut är omfcrmalb. — 
Dfrtga lanbfalîa fïfflftgen inom foeftten, l)tt)t(fa äga någon 
jorb,1 äro mort>ålt, Sullboben, ^eftrnuben, Ubben od) 
©lottet, gicra ftnttaê på öartte och beboö af fattiga ftffare.

©åteviet ©tova XXhem, 3| m:tal fäteri, titcb uttber, 
Inbattbe 2 \ mttal 9lå oct> «Rörö eller S%ofobagét)cmman, af 
bwilfa febuare 1 \ mttal ligga mcb fäterict i fantbruf od) re, 
ffen är fabelt till bagé»»erfölägcnt)cter, [om, tittfainmans tttcb 
12 f)itf)oraube torp, göra emellan 3 à 4,000 bagêwerfen om 
firet. (Sgettbomett äger mcbelntåttiga åbpggnaber od) ett flörre 
träbgårb, obetpblig barr, men gob Iöfffog. Utfäbet är ettid, 
lau 160—180 tunnor, utom potatié; l)öbo(et 1,000 à 1,200 
ffeppunb. Sorbmånen är ppperlig od> rtf tillgång på Sfal, 
mergel fxntteé. ©obfct, fom förr roarit ctt af be (lörfta t lä, 
act, förlovabe många t) cm matt genom (Sari XIté rebuetiott, 
od) l;ar feban afbänbt ftg flera genom föp. 1500,talct 
ffall bet fafma till()ört ©albe; flägteit, men ägbcé 1643 af 
îDattfîa frottait, fom bå förfålbe bet titt bröberna ©abitel od) 
öelto illarceller i (Sbriffiama, Ijvotlfa åter aftjanbe fig bet 
tiß »Ubtffa ätten. $ib efter annan flutter man bet i l)än, 
berna på SKofenfljevna, f)trgtn, Sobeln od) llongt. ilTajtt. 
9Î. ro. ägare titt Sörettt är SKajorat od) 5Rtbb. <5 x>. Sobeln, 
gir 1650 prpbbeé egenbomen meb ett trctoåntngaré ftenljué, 
font feban itcbrcfê af en Virgin. 3 forbtta bagar mar l)är, 
fåfottt på alla ftörre Ijcrrcgårbar, nppbpgbt ett capclt, froiltct 
gtftoit anlcbttittg till bet ortgtiga påjlåettbet, att gobfct utgjort 
ett egen foefett: Weenie.

<ax»iüe Preftgåvb, 2 mttal meb bräglig åbpggttab. ,|)ör 
jttfåé omfr. 40 titmtor uti gob jorbmån, od) funna rotuterfö, 
baé 8 l)äftar od) 35 nöt. s4'å ägorna ligga IG torp, fom 
göra tillfammauö 1,050 bagöiuerfctt.
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Ôfriga boftättcu äro: § mitai dXrpttte tYïelIang., $ros 
itoïâttêmanêb,; üebum, 1 mitât, ©aptcnêboft.; üilta 3oreb, 
1 mitai, 3?cgemcntôpa(ïorêb.; 23evg, 1 mitât, Sättroäbelöb.; 
Hilla U)rem, 1 mitât, ©ergcantéb. ; f Tffïetôb, gaitjiinfareb.; 
| Serge?, üKönfterfftftoareb.; | Sramatferôb, fErumftagares 
bojt. ’); J Hitta 'ocmibuvgd, lifïe ©orporatêb; § in on- <Bb; 
ften bio; i ©otbrâcbe, Ütbjntantës od) f Corpane, ttfafom 
j mitât 0oi-4tbi-ott, ©orporalëboftâllcn. üSîeb nnbantag af 
bct ftihtamitba, famt Sebum oef) Slffero'b, äro atta t)âr upps 
räfnabe iOîtltticcfjcnimait inbragita titl Sïegemcntetë aftôntngës 
fonb. à mitai £)yngô är bct eitba totëtjcmmanet t fögbertet, 

oef) fafont fåbaitt befrtabt tfrnit atta ittffplber.
B. y v F an, gnmbmitrab af graften od) belägen på en lis 

tett fttppf)öjb t en (törre bal, är ben eitba lanbêfprfa t 23os 
tyuétätt, font äger foréform. ®eiuta [)ar tjon Itfmäl fått t febs 
«are tiber, bå fjon fafuat utrpmme för förfamltngené titltagaits 
be foltmängb* 2). 5£>ett urfprungttga bpggnaben beftår font matts 
Itgt af aftångtfprfanttga ffepp oet) cl)or, ffrottfet febttare äger 
ett t)atfruubt ntfprättg t öfter. Äprfatté lättgb är 45 atnar 
ocb brebben öfroer foréarmarne 35 bio. foett npptpfeé af 8 
runbbctäcfta fenfter, beraf 2 äro på ffeppeté fobra od) ett på 
beg norra ffba, ett t cljoret od) ett på t)toar af förbarmars 
iteö fibor, farnt begutom ett batfntnbt öftoer ingångarne på 
forfeté gaftar. £>ufmtbtiigåitgctt är genom trätornet, font (tår 
votb vo e ft ra gafvoelit od) äger fpetftg betäcfntng. ftJrcbifoftotcit 
oef) altartaftan, font äro prpbba nteb något futbmerf, äro 
förfärbigabe, ben förra 1650 od) ben fcbitarc 1671, 2lf be 
3nte ftoefor, font fyäuga t tornet, är ben ena förfärbtgab 1526, 
od) förer bettna omffrift på ntunffttl. Ave Maria, Gracia 
plena, Dominus tecum. JJ^mtb fprfatt ttHt)örtga anttqbts 
teter är en gammal §)Jîef5t)afe af blått fitfcbfammct, prpbb nteb 
«öitbtiffa ocb Sjetfeffa mapuett, famt tnferipttonen: Sörbarme

lj Sebum oet) Stfferöfc äro be ettba, fom t;afi»a tjiigoit ffog. SrSmäls 
fetöb ager ett ftörre torfmope, (notlfet t bettna jtogtpfu ort är ett 
tvtgttg ferrtigbet.

2) tin tnffrift pä elt gammatt cructftr lettutar ben uppfpétuug, att 
fobra förbarmen btifwtt ombÿgb är 1762,



' rftîB;»*-,-

bfg ofmcr oë t loët ocï> nob, t lif ocff bob. ©fluid fötl&f« 
gmrotlfe !13jclfe: 1662.

gblanb focfnenê imtiutTnkfmatbigftetev förtjeuar att 
omitâmnaê en bergêflofma mib gjcltbacfa, bmilfen tätigen npp# 
fominit genom någon malbfam natnrrepolntion. iltemnait, 
fymilfen är cnbapt 3 ttH 5 alnar breb, fortgår ntt nâfïan rät 
linea till en längb af omfrtng 300 alttar. fööjbett nf bc ont# 
fMcitbe lobräta bergmäggarne fytteê mara mib pafî 30 alnnr, 
oeb emellan bent l)änga ntt remit ané cfra öppning fyra ofant# 
liga flippblocf, tjmilfaö bitfomft tttåfle förefomtna cnljmar o# 
forflarltg. ©tällcté unberföfniiig af en ©eolog [fulle ntåfjän# 
ba leba till något npptpfanbe refnltat om örbfafett till bett 
målbfamma fplittring, font 23ol)iié!änfTa ftrauben, färbeleé i 
bentta traft, företer1 2).

$©ct enba af Dtotllcö cU&eibomsminnen, font befyfcë 
af något fiftorifft Ijtté, är ^ontbovgo flott, beläget mtbfnn# 
bet, gent emot foanibiirgön. ©å fallaé en ganffa l)ög flippa, 
[om nteb näflatt lobräta mäggar finpar neb t fjött, mett åt 
lattbfiban, l)marc|î ben omgifmeé af ett trång bälb, l)ar ett 
teraflif affättning. $>eß plateau omgtfmeê af en mäfttg jorb# 
mall, inom tjmitfen matt finner fmaga fpår af byggttaber, famt 
en »attenciffern, font, äfmett utt ben långmartgapte torfa, al# 
brig tryter matten, ttppmnrningar odj jovtfyllnaber äro gjor# 
ba äfmett på bergetö affättning åt lattbffban ocl) öfmerallt utt 
flyftortta, fymarföre oef flippait ittutärfer fig framför be om# 
gifmanbe bergen genom en rifare »egetattou. Sfcbauför t ba# 
lett ligga några fornlcmningar, font ttlll)öra Ijebnatibett, tient# 
ligctt 4 obetybliga, rnnba grafljögar, bett etta omfatt af fmå 
fîcttar -). ©nltgt folffagatt, ffall bentta borg förfl mara grtttt# 
bab af en *5ortte, font fägeö ligga begrafmett tttt ett flettrör 
på ben ej långt l)ärifrätt belägna Sortie, ©ebijarbt ntt fin 
Corriges Ijiftoria omnämner iôoruëborg fåfont på nytt ttpp#

1) ®n tntnbre îtofwa, font är på Oföröbö ägor, åtfötje« af fägnett om 
ett röfmarebanb, font ber itaft fttt tillfäll.

2) Sffiib flottet far matt bittat en brottjyra, en grof betfelflåttg af 
fern, en nteb bly omgjuten (lett, fäban font ben ber famtO ttub 
Dlöborg i ©ntlaren, faint en eutaljetab glabperta.
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bpgbt 1218. Stftoäl roar tct reban förut en famltitgéplafS 
för norra läuetö inbyggare tttib roigtigarc öfmertäggntngar, 
oet) bet mar f)är £tafon foalonfott af bent ntropabcé tilt fo* 
nung 1217. 3ötb pafj Sr 1138 förefomnter bejf namn uti 
l. 3itge föaralbéfoné faga. 91 är bet öbelabeé, läntter ntatt 
iefe. 2ltt bet Ijållitö nnb malt ättba till <Sf)rtftian 2;brcö 
tib oef) af Ijoitont blifrott förftörbt, fSfont ©cbljarbt wilt, 
fpncê miubre antagligt; tuen bereutet fan trava möjligt, 
att bemta borg toarit ett af be fällen, 9ttfömarffett SEljorb 
93otibc befntte uti SBtlcn t nieblet af 15:be feilet, cct) efter 
l)aitö tttorb blifroit af ‘Jlorrmannctt förftövbf. $t(l hetta a»s 
tagaitbe giftocr en gäitgfc fügen anlebtttttg. 23orgctt ffall items 
ligen ntarit l)ftvbt fcetagrab af dlorrmättitcu, mett tefe futntat 
af bem tntagaS, förr ätt be, på en lärtngé tnråbatt, bcffjtts 
tit bett ifrån bet närligganbe ilorbniamtaberget, bå fallet 
änbtcligeu tntogé o cl) förflörbeö, fcbait bett ettba öfmerblifne 
matt af befättitingeit, fajïat fïg i fjöu oef) ltttbfonimtt, SOfatt 
far vodat göra pontborg titt betfamnta, font bet ttantulmis 
niga (Sarlöborg; men Ijäruti far matt utan ttvifmcl mifStagit 
ffg, etttebau (förre anlcbttittgar gtftoaö, att (tffiiämtiba feilte 
legat p& ©tåirgettäé, ätt t)iir, oet) bet roigtigafle motffäl för 
nämttba mening är, att ett ntcb Gétrléborg tiäjlan famtiba 
författare font voarit mal befant mcb befia traiter, tpblis 
gett ffiljer cmellatt betfainnta od) foontborb.

@n borgbefäftuittg ffall oet baftoa ftutnité votb ©lotto-- 
berget, nära ©etlbacfa. $>er oel på Irtugliggaube berg fös 
refomnta talrtfa Ijällfiflrör.

|)ällri|lningar ftnnaö på bergen t Droiltc ganffa måtts 
ga, mett ittgen af bent äger något märftoärbtgare tmteljåll. 
©fepp, l)ålor, fotfulor od) bjur fer matt öftrcratft på bem.

träffaé uti Stora 179 v em 6 gärbe, uti ^amns, (Dfbttåls, 
lEborsbyo, Pvcftgårbcne od) båba (Ltnnllogåröarnes ttfs 

marier. @n bällnfhuttg voib läitémauéOoflällct totfar tblanb 
annat ett ffepp, font tycfeê föra fegel, od) en matt, font t)8fs 

1er ett ffölb t etta od) ett fpjut eller bpltft uti bett anbra Ijaubctt.

1) feber (Haufen. . 9îorc. S?ej!r, ©, 5.



9ütct)ogar, font mimera öro genom obftitg bertfovba, 
fjafma förr funntté mib Hitta £lovet>. iStllfälligtmté upptäcf* 
teé år 1816, uti cit af beat, cit mcb fyra (îenpttar betdeft 
grafftfîa af efemirfe, tnbäbbab t fuilcrflen. .ftjlntt, fom b ött 
5 alnar i längb ort) ungefär ()ö(ften bevaf t brebb, faint-1| 
alité bjup, roar genom tmeune flocfar afbclab ntt 3 rum, od) 
uti bmarje af ban ft o b cn afffpilb urna. |)är gjorbeö ett (t* 
fafå bprbart font fdtlfynt fpnb af StfftUiga fornfafer, orf) 
beri61anb en flor armring af gulb od) cit ntcb miblöbb ögla 
förfebb gidbpcnntiig *), förefläUanbe på åtftbait eu broftbtlb 
mcb upplpftab tjanb, od) på frånftbait, inom cit fratié, cn 
menniffoftgur, hSHattbe ntt etta baubcit cit frané eller bylift 
od) ett froftgt fmarb; på båba ftbor »oar omfring fantcu cit 
tnffrtft mcb ofauba caractcrcr. Henningen bar af bett beröm* 
be fornforffaren 2Cinbt blifmtt förftarab för Srtff, cinfföut 
ban Itfitar bc ©refiffa mpt ifrån fejfarctibcii, bmitfa man icfe 
fallait funnit. Större beten af fpubet iuloilcé mcb 59 buca* 
ter af Äongl. 1'cufcum t ©tocfbotm. — ©vafbögar förefonw 
ma voib YDingen, ber oef många ttu bortförba bautaflcuar 
(lått iipprefla; mib torpet ITlånobal unber ^eefjo, mib dbn, 
nub Hcbttm, på Stabp mib magen tid Smarteborg, l)mare[l 
marit en flor griftplaté, od) mib Djlmålé gåvb. Uti <5ög tEb* 
flens geirbe tigger ben macfrafle attcljög t orten, eBrönfjo* 
gett failab, 80 (leg i omfrefé ocf) 7. alnar t lobrat l)öfb, 
tuen flabab t toppen. @tt ftpcfc ifrån benfamma, ofman går* 
ben, träffad ett ffcppéf)ög af 8 jlcgé tiiiigb, faint 14 tutnbre, 
rititba bogar, od) tblaub bent ett förflörbt bpri)itö, font l)aft 
cn utomorbcntligt flor tafbäil. Uti betta !)ar man funnit od) 
ftittter ännu mib grafting fol ocb bröuba menntffobett. $å 
Hibberget od) d)|lmåta mart tjar ocf (lått ett bpiljub, (jmaré

1) Iftost namnbet fafer fmmoé Ijär cn trebubbef ocf? en enfel gulbfiiis 
grtring, ett foré af giutet ftlfmer, ett gulbfpdmte, ett fnapptråb, 
manga ftlfwerjfenot, fom Itfnabe beflag titt farit, — ed forergabt 
foppatfättl, öftoerbraget mcb en förgptlb fitfacrffåtfa 0$ befatt 
mcb pertor,— ett ftpcfe af en roäfgörbcf meb beftag, — ttagra ffaf* 
rar af cn fagge, fom t;aft fopparjorbar, fpjntbeffag, en träjnn* 
ttc, famt 2 fmä öronrtngar af gulb, m. m.
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tftfljäK uptigcii Bïifwit bertförb tilt ctt bro. ®ct är aftecfnabt 
utt SRorb. Sortit., 2:bra [). Utt en pg på 9?orr ©bfïen bit« 
tobcô tcfe längefebait en talgftenêitrua, pitfen äfmett t)âr 
bcfauttê uppocpebmanb. Utt 9S3rcmë gärbe träffaé några 
fiorre pgar od> i beraê graunfîap en ganffa anfenïig bauta* 
ptt. Git fåbait, ttllifa mcb mittbrc graffullar, ftnneê ecf t 
2lt¥efc*ärrsf!ofruau pä Dftmâlê ägov;’ cd) fiera bplifa faint 
ranbabe fleufättningar förcfomma t Uråttcflabs, ^jetpefîabs, 
Utbrotts, Stora Horebs, Isrofbrcicïe, ttorr ©bftene erf) 
"C por o bps, m. fl. «tmarfer. tpå iTïôrpultemoar, nåra Steffi* 
baefa, avo uppfatta 16 mtnbre ftenar, titt minne, fSfom bet 
krättaé, efter mifingar, fem lanbftigit t grannffapet, men 
pr måfi bita i grafet. Utt JDuegavbe utmarf, wib trägen 
till SjcUbacfa, ligger en pg af 40 ftegö omfreté, i fjroarê 
tnibt man fer Icmniitgar efter en 4 alttarö lång (ïcitfijîa. ?lf 
bentta aterjîSr numera enbaft bett norra tPggpUett, men fer 
några år febnn mar monumentet ornbPbt, od) bå bet fe tv 
ftörbcét, befamtö bet omfluta ett obränbt ffcfett, Ipitfet lenn 
nar nptt (fob för bett meningen, att betta flagé fparfamt foV 
refommanbe grafmar tillpra en febnare prrtob af pbenbo* 
men, bå man uppfjört att bränna Itfcit.

@n tetba pttgre fontlentntttg, troligen förffrtftoanbe ffg 
från S'rabbcj, ©plbcnlömö* eller Söwcnbafjléfejbeu, är en på 
Änajeeråbs utmarf, «Mb flora latibéroägett belägen fprprtttg 
ftjcrnffanö. ®cn är bpggb af bergfallcn ften, fantt 48 alnar 
lång od) 6 aln. pg å parbera ftbattö pttre tant, flatten, font 
ligger en aln lägre än bröftmärnen, är fhnfatt oef) jeimtab 
mcb forb. Slfjtgten meb be$ uppföranbe pr- toavit att pt* 
bra ett föbertfrån fommanbe ftettbe.

brit af plmarne, font tiilpra bcttna foefen, f)cter 5ot* 
flit, od) bet berättaö, att pä beß pgra jlfca ffaU en förnäm 
©fotte, font trarit mäftig på ffepp, blifnMt t forbomtib be* 
graftoen t ett ffälfaubsbattf, ben ingen nu veågar röra *). 43 S

1) ©et är tnärftoärbigt, furu mpetet ben tBofuMänp föttfagan far 
att göra meb ©föttarne. @emmt att fammanfStta bejt ferättetfer 
meb be Ogiffanffa Pifterna, fantt gifto« att pä àtjïittiga tocalnamn, 
far jag nngttga antebningar för bett förmobatt, att nteb Oä*



Söabcröartte ocf) fiera l)olmar träffaé utläggningar i Oevgcn 
af comparer ocf) bomärfen, gjorba nti ett febttare ttb. Sfîagva 
löjftfl“ tttfcrtpltotter ffola wara utfyuggna på en af förfinäron* 
ba/ocl) flobo ber reban på Äalmé tib.

0«? en ne by 0oc£eti.
©pbwcjfra ljörnet af pafloratet btlbar områbet för ben* 

na forfeit, bunlfettê forbnnbb är beräfttab enbafi titt 5,500 
tumtlaub. ®cu äger borf 23 fjcla bemrnan, fo'rmeblabe i* 
från 311 mitât. Solfmängbeit, ' nu 961 perfoiter, war år 
1805 Mott 615. femmanen, aflpMlfa mitai äro affrälfe* 
ocf) 3 à mitai af frononatur, äro toäf nuttbre titt fut ägonnbb 
än be ï Dwttte, men föröfrigt mcb bem af ctialjauba befTaffcus 
Ijet. 2ltta äro ffoglöfa ocl) aga l)ögft obelpbltg tillgång på 
bränntorf. îE>e fatttgajfe af tnbpggarne, tbfanb brotlfa ft flares 
na atbrafrämft böra räfnaé, inåfte till bränfle tillgripa t)warje* 
fjanba otjenliga ämnen, ffifont torfab göbfel ocf) bplift. Scuts 
förelfcmS få freatur unberljålleé t benua forfeit, t anfeenbe 
titt bet otitträrfitga mulbetet.

@tt berg på 23rewit’s ägor, tttotn benua forfeit, ffatt 
mara fllfmerfjatllgt, ocf) malmgSttgen troö gå itnber fjöft 
titt Sångö- C?). halmen ffatt för irfe längcfcban blifwtt uw= 
berföft, men trfe- befunnen nog rifljaltig för att funna bears 
betaö — borf attt efter berätteffe.

Çlera obetpbliga ftfflägett ligga rotb ftranbcu ocf) på fots 
marne. $e lanbfafta, ocf) font äga några jorbtäppor, äro 
^efUmnben, 23reml? ocf) ©Futebacben.

23oftäfföl)emman äro: ^ogfïatt, 1 mitai, feapellattébos 
ftälle, font titt fjälftcu är meitfaf* ocf) titt bälften augmentés 
gemmait* 1), famt titt fin bcjfaffenfjet ett af be bättre tttotn 
forfueu; imitai cDfte0anbbåcK, nttutera2:braItnberofficerés 
boft., ocf) i mitai tlebve 0anbbåcb, f. b. Sourirêbofîâlle,
äro be enba milittcel)cmmaucn.

ftytVan, belägen på flrattbeit, 1 mil tfrått moberfprfau,
fia«« 8ocf)ftn menas SofmSlim, Sefa anlebningat i«3 i'w 
nan fort befattlgora. „ „

1) göv bett ena fmtften betalas? i augment 8 9Î;M il U- « *-!>•
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är en gamwat flcnbpggnab cd) beftår af ffcpp oe§ efjor, tjwit« 
fae fammanräfnabe täugb ar 28 atuar. gnnanrebet faf« 
nar märfmärbtgfyct. spvebifoftoten är förfärbtgab 1741, cd) 
bar, jcmte ben gamla attartaflan, tnffviftcr af tubelfpråf. öt'pr« 
fan fafnar tom, ocf> befj enba ftocfa, fom tcfe äger någon 
tnffrift, t)äuger uti cn jlapct på ett närtigganbe berg.

5ornlemmngar. Spå C)>fta utmarf, roib bottna foc= 
fené granö, jtttiteö ett ganffa maefert åtbcrbomémiune. $t)ra 
ftora ftenar flå ntntcb tjmaranbra uti en rät tinea, bnnlfcnö 
längb är 8 olitar, ©tenarneö ftortcf är ifrån 3 f titt 5 aU 
itar. Spå ett fort afflånb ifrån benna rab fer man en annan 
breb f>aft jlåenbe framför be anbra, fåfom cn anförare fram« 
för fftt feb. 28tb pafi 200 atuar berifråu är ännu cit 4 at« 
nar t)ög bautafteu uppreft, oet) brcbvoib ()onom flå tumme 
fmärre, få att be meb ben förra bitba en trianget, fymarö ft^ 
bor äro 7 atnar tanga. |>äromfriug räfnar man circa fyratto 
ftörre oet) mtnbre ättehögar, af Ipritfa ett par i apng ffap« 
uab, famt tumme ranbafce cirfetformcr. Sugen trabitton åt« 
fötjer benna märftiga forutemuing, men att bögarne inneftuta 
brättba tif fjar mifat fig n>ib beraö öppitanbe. 5De t rab fat« 
ta flcnarne påminna om Itfnanbe forntemuingar pä matplät« 
ferna vuib ©rebp i SSanum oet) rotb ©tenetjeb i ©marteborgö 
foefen, oet) triangetformen, om Itfartabc ffenfättningar ibtaub 
graffögarne pä Ufäugcn i förflnämuba focfcu oet) på äfiafjtc« 
berg i ©fee. $lttel)ögar fyafma oef funnit® votb Äåvreb)», 
oet) efter berättetfe ffatt uti en af bem tjittatö en armring af 
gutb för omfring 60 år febatt. ©åfom en märfmärbtgfyct 
nämner altmogen Jfatteberget nrib gårben Gwmneby, uti 
bmitfet man fer några ganffa manliga utfwarfniugar, ban 
mattnet gjort i ett urtib, men tjmitfa be gamte witja förftara 
på ett annat fätt. S>e fäga nemtigen, att i berget bott ett 
jätte, fom en gång återmäube meb ett ftort bpte, t)roi(fet fjatt 
röfmat ifrån gramtffapct; men när tjan ffutte gå in i berget, 
brap 22)or Ijottom, oet) jätten flotte i fattet t)nfmubet oet) 
fuäna fä t)årbt emot flippmäggctt, att näntnba, marfett beraf 
nppfommo.
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23ottna 0oel?ett.
Selägen t fpbôfïra faute» af pafïoratet, ar beim» feetot 

äitnu ntinbre än föregåenbe, ocf) ägcr enbafi 585 tnbpggareJ). 
Sfreata imteßaßet är 4,328 tunnlaitb. ©nbaji nnb -S3ottitafjor* 
Î5c»ê iutterfia äuba jiöta focfnend ägor titt Ijafwct, tjmaban 
ocf infspggarne föga fpfklfätta ftg mcb fiftc. Oförmebl. tym* 
mantalet är 20 förmebl. 17*, tpoaraf 1 m:taf fralfe orf>
1 ~ frone. §>emmanettë beffaffeufyet är eitafyanba mcb 
bcraê x Dmtßc ocf) ©mcmtcbp. Uti beu börbtga 23ottnal;eb>, 
eu bcttjbftgare bat, fern ifrån 23ottnafjorben firacfer ftg ge* 
nom focfncn, äger bcnua ft» méfia ocf) bäfia aferjorb. £>er 
ar jorbmatmt Icrmpßa, på ctt par fläßen merlanbe mcb fmart* 
rnpßa. S>e gårbar, fern Ijafwa ffna ägor öfter i focfncn mot 
gränfeit af èerfenbalen, äga beremot en fmagave forbmStt af 
faub ocf) tmjrjorb. @fog ftttneö tagen, bfott några f)är ocl) 
ber fiaenbe obetpbltga löflunbar.

©n fanbåö, »ottimåfen, ligger fpbofi t focfncn. ©u 
mpcfentjet ffälfanb träffaö bortom ffcmmgnct SEebbeenjalf. 
îfti ett af bermaranbe fnäcffager påträffabeé för ctt par år 
fcbatt ctt nppvättfiSenbc mcnniffoffefett af manltg fiorfcf. lïïtcu 
font mib tißfäßet ingen fttnntgarc perfott mar närmaranbe, 
bief tefe nnberföft, ßurumtba bet bitfommit på famma gång 
font fnäcfortta, elfer fcbatt, ej ßeßer, tiß ßmab folffiant bet för, 
be. ë'emnittgar efter bäggbjur äro ocf funna tblattb flalfan^
ben mb feinten2).

33oftäßöt)emman uti foefttett äro: VDrangftab, Im.tal, 
©nfefäte, en af foefttettö fätnre gårbar, mcb omfrtng 25 tim« 
noré utfäbe i fanbjorb, ocl) ptterji fient t)ö6ol; PPMEeröö, 
» m:tal, f. b. goitriébofiälle.

'Eprfan äger ett voacfcrt läge på en af be bergflutt« 
nttigar, font begränfa S3 o ttu aß eben. §>on befiår af ctt lång* 
l)itö, fout mib méfia gafmeln fått en ttßboggnab, öfmer ßmtl*

11 Solfmåtigben år bod på 35 år öfab mcb .
2) Setta ficilfe är focfnenö laflageplatb, §år år uppförbt en prt)b»g 

caradcrböoggtub, omgtftoen af en UHttfer träbgårb. ©aga» a-w
att batmen fått fiit namn af en fjöfnt, fam ftg ber forbom uppe* 
bftlUt. Siftgra tfögft märftoårbtga jättegrptor ftmta« far att befe.
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fcn dt mtubre trätorn refer jig. f)3å norra jïfecut äger fjon ett 
fïô'rre feufter oeïj på ben föbra tir ernte, faint troå mtubre ging* 
gar till läffaratö belpëmitg. ©enom ttämnba tillbpggnab, 
ï)rottfen ffaH attfeö fafont t»apettl)uö, är ben etta ingången; 
ben anbra är på fprfanê föbra jiba. Slltarprpbnaben, bits 
ffänft af fraud. biffep Soi). SBtngSrb, ijunifett war fbbb af 
bonbeförälbrav på gårbeu S3räcfc i bcmia foefat ■), bejiar af 
ett crnctjtr. 5prebtfoftoIcn är fjeit funpcl. öffoefan är gjuten 
1736. 53offna fprfa ligger föga mer än en fjcrtebetö mil U 
fråit ©menitebp fprfa, oct) fråga ont beraê fammaubygguab 
far fiera gånger föremarit, men albrig fuunat femma till ett 
ottffitgt fint, ?ltt bentta [af numera ffulle futttta ttpptoäcfaé 
ed) gcuombnftoaö, är få mpefet otroïigare, font fprforua ttplt's 
gen nnbergått ftora reparationer.

$>ä£!n(itifngar ftnttaé i granuffapet omfrfng gårbeu SFeb= 
benvall, fjnuifeit förmobaé fått fitt nantit (©fepptoall) af be 
många på befj berg ufijuggna ffeppöftgttrcr. S)en mtgtigafie 
od) fiörfta tafiatt är aftccfnab uti Sittnaier för S)7orb. Dlbfpnb. 
af år 1839, faftån icfe troget. Sblanb ffepp, fotfuior o et) t)ålor 
fer man l)är en fittanbe btlb, font båtler en aitiiatt fuäböjaits 
be uti l)aubeti eller t)nrfïatan. ®en fcbttare äter griper uti 
ett figur, bmlfeu man ej fatt befiämbt urfftlja, om bett ffall före=* 
ftälla ett bjur eller ett fhipanbe matt. llnber bentta grupp ftå 
till l)é’ger tmå bågffijttar, font figta på Ipuar fitt bjur, ocf> 
till wänffcr ett ffepp, på fpoiffct ttoå mätt Ijota tncb t l)ög|ia 
f)ugg (pftabe fwärb eller åror ett otpblig figur, fout ftår enteis 
lan framftammarna på betta od) ett annat ffepp. §lf be ans 
bra fpra menutffoftgurer, Itär fia, bär ben ette ett långt ftoärb 
ttnb ftbatt. foär ftå oef ttoå drfelftgurcr meb forfabe biamefs 
rar, ottotfioelaftlgt bctecfitanbe ffölbar. ©it bpltf figur, fiåcus 
be öftrer ett ffepp, finîtes äfroeit på en flippa mtb 33ottna 
fprfa, uti bmaré gramtffap flera miitbre bällrtjintttgar föres 
fomma. 2>et uti föregåenbe fjöfte.t, pi. I. ftg. 1, afbtlbabe 
bprljuö, flår på ett berg å Wrangflabs marf. ' £>et ligger uti 
norra änbait af en aflång jorbfjög, font är 23 fieg lång od)

1) ©n jlett t Sräcfe gärbe, toib fttntfen fremd. Inffopcn, fnfom bnvn, 
pä tet prebitat för fttta teffamrafer, far fått nuunet löiffopéftenen.
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8 b:o breb, od> omgifrocê på fjmarbcra ftbatt af 5 upprcfîa 
ffciwr, fjvmffaé fiöfb är 2 titt 3 alnar. ©jeffma bprfjufet är 
en f. f. "3îoffebpffe/'', bcu ctiba af bet finget 123cf)itéfäu. Seit 
üjemita tafl)äUcn, Ijrotlfené längt» är 5 oef) flörffa brebb 3| 
otuar, fjrotlar nteb fttt mebefpmift på 5 emot fjwamnbra Ut* 
tanbe toäggfienar, font büba ou rmtbafttg grotta, fböjbett af 
beittta är 2 i afit, oef) goffmeté genomffärntng 3 alnar. Opp* 
ningarite entettait tuäggfifenarne äro omforgéfuUt ttflftlabe ntcb 
fmärre jlcitar, fjwtlfaé fläta fanter »»etta inåt grottan, od) å* 
bagalägga, att bc formé mot Ipoaranbra lutanbe (fattning är 
urfprtiugftg, oef) tefe tiflfommen af beit påfigganbc jorbeuê 
trpcfniiig. Safl)äflcit, font ftôbjer ftg på be tängfta wäggffe* 
name, fan nteb belt ntinfîa trpcfmng fättaé ntt cit gintganbe 
rorcïfe, font orfafar ett boft ïjitb t grottan. Senna beff t»ä* 
ganbe jlättntiig f)ar iitgafuitba iippfomnut genom »»äggffeuar* 
itcë fjtiiifning, ntait är bejïâmbt urfprnttgHg. ?lffïgtcit meb 
benna anorbmttg, beit ntt nSgongattg ftnna nnb fifnanbc mo* 
numenter, ffatt fäfert attttb forbltfiua ontrebb. (StfSittugarne 
beront fjafroa l)itttttô martt nuttbre tittfrcbéflattaube, oet) må* 
l)änba är beta aitorbntngen tefe annat än ett tnfatt af bent, font 
uppfort mårbett. Sitt cmcbfcrtib äfrnen betta monument är 
en graf, bör tefe bctmtflaé. Dtcbanför berget träffar man, »»ib 
äöråugcffabé qwaritar, en f. f. bomrtng af 12 flora flettar; 
nrfprnngltgcn fjar l)är fumtité 14; btamctmt är 28 atuar. 
Sej? norra flba tangeraé af en mtitbrc bpfif frété af 9 fte* 
nar, oef) beromfriitg räfnaé 10 fprfbba bantafienar oef; 4 
graf()6gar, af l)»»tlfa en äger ffeppéform. Sfågra f)unbrabe 
afnar fjärtfräit., nu b bammarnc, träffaé ett par raubabc flett* 
fättittngar, 20 rtmba oef) 3 aflånga graff)bgar. Uti ett af 
bem fjojer ftg ett nära 5 afnaré l)ög ftcit, oef) på anbra ft* 
ban rnägen, ett miiibre bpftf. ?ttta beffa fontfemntngar äga 
förbtitbelfe meb be närbelägna på Spfta marf ntt ©raenttcbp 
forfeit. SOÎtnbre märfmärbtga graf()6gar od) jfenfättntngar befé 
ftitnaé, oef) befé l)afi»a, efter berätteffe, funntté på traite, 
23ottna oef) ©farfjolmettö ägor, famt på ^5ottnaåfen
i) Slttmogen t>ar miicfet att förtälja ont en jätte, font forbom bott t 

ffiottnaberget, titt beji Hocftjubct tfräit ben mtbijjgba ffiottna fyr*
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©Polinråttning b<w fjitttttö trfe fmtuttö t pajïoratef. 
Se fattige få unberfjåffa ftg genom bcttaube t bem atwtjïa 
rotar, ocf) be wanförafte tuaccorbcraö till ttnberfjåff.

S)et regafa paftoratct, tillhörigt lifta flauen, ar, fåfont 
33of)itölänfft betraftabt, ett af be bättre. Siottben är 125 
t:r 23 fappar. Spciflor äger ffäbjerätt titt S92ciifaU)emmaneu 
I ffirtmffått, J e^oget orf) g Hitta ©xvåtte,

tpaflorer 1) a fro a roarit:
©ubmiinb, ben jlffa cat()offfa paftor t Örotffe, ocf> ett 

offer for fut tro. £>m banä tragiffa äubahjft, otnfrtug år 
1532*), fe p. 115 t förra t)äftet.

"Corgev itämneö på en fornfyaublittg af 1592, fåfont fö# 
reträbare titt

Sîeltgionêproflett (Bube tJtpetsfou ©jobbe, Sutljcrê 
lärfinige. §>au IjärRammabe frau ett Slorrff abetig ätt, tt# 
tan att åtnjuta befj pn'üitegier, Ijroüfa fjauö faber förtorat, 
bå ()an tngtrf äftenffap meb eit ofvätfe <Sn gammal an# 
teefning fäger, att 1)an bettagit uti bet frig, font fertig So# 
t)a:t Srebrif af ©adjfcit förbe emot .ftcjfar 6art V 1546; 
men antingen är botta nnfjtag, etter orf bief ijait paftor t 
Dmitte efter fifhtämnba ar. Set troô ctjeft, att ban ijitfom 
1534. 2ltt f)nn emebtertib mät torbt roSga cn baft, out bet 
gätlt, bereifte ban, bä t)mt ont «Söubagarne reb cntcilau fpr# 
forna, beroäpuab meb ptftoler od) ftagfmärb, för att bermeb

fa bref fonom beriftäri. "Set wore fd gobt i tBottnaberg bo, 
wore ej ben teba bjettefo", war faint jlänbiga ftagan. Silt litter# 
ntera wife förtäljer fagan, att attmogeu förbarmat fig öftrer fio# 
nom, od) rott fonont titt ett annan jätte, font bobbe uti ©otc# 
fufwub pa ©otertäd, men benne, font soar tifnöjb om cu bt/tif 
tnqwartering, fleet när fan font: "gör foiiout titt gi;fan", f;wit# 
fet febvin btifwit ett orbfpraf t orten.

1) guligt altt bwab man fan ftniia, war reformatioiWwerfet rcbait 
tilt ftörre beten genombriwet t Sobubtän, tmian befaltmng berom 
ntgief ifrån Sanfïa regeringen 1536.

2) Sen i 33ot)Uötän boenbe © äbb eflägieit bätjfammar i rät nebfli# 
gaube tinea ifvän ©ttbe Ireléfon. Srotigcu är ftägten en gren 
af ben i ©wertged mebeltib#iftorta ofta oranämttba ©ebba# 
ätten, fjwitfcnd anbra grenar äro utgångna.
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«ubfägua fïtta pSfnnfft ftmtabc Qwt'tfcboar, t freu fjäubctfe 
be toctat l)inbra l)anë framfärb. fö au uppnåbbe cu ewäntt-gt 
J)é’g åtber, men btcf bltnb. S)et fägeg, att bS fomtng Sfacob 
ben 6:te af ©fotftanb, font blifmt wöberbrtfmcu titt fußen, 
refte tanbwögen genom länet titt 53o|tté, tog l)an tu t Civil* 
te preßgarb o rf) prfabe enträget att få fe ben gamte 6ttnbe 
preßen, om tjnulfen t)an l)ört mpefet berättaé. föerr ®ube 
intebbeé ontfibcr af fm fon tid ben mtge fomtugen, font ptt* 
vabe fin formåning 6'froer f)ané t)bga ålber; men bå l)an tt(* 
Jtfa tog åt bet tpotfa ffagget, ut&rafi gubben i torcbcémob: 
'/ål)! nu tjarfag tefvoat attt för tauge", oet) tät genaft föra fig 
tittbnfa. SF)cn raffe ntcmnenê böbéårär obefant; men år 1573 
afträbbe bau embetet åt foitett

3ens (Sjebbe, fem bog 1624. ©cbatt fom bettneé fott 
^otgan JLuctgmts CBjebbe. £>nu ffatl fraftoa toarit cn 

tärb, ätttmävb ocf> ffämtfam man; bog år 1862 af fräftfjuf* 
bom, måttab af ett tjarßra, font fafïnat t ögat,

(Dtof rEvicafoit, ben ßßnämttbeö måg, afteb 1701, fc? 
bau t)au året förut afträbt fallet åt fonen

£}oI;an (Dtofsfon (D.ratlbahl, tinoccffab t Sömenbatflé* 
affären, böb 1719.

Peter tEHman, förefråbarettö måg, böb 1744,
Rabatt 0ett>etiw8, t 1754,
3ofjan tlîjSberg, f 1764,
S07ag:r pottas Hkbberg, förut jtotföpreß på jiffiar* 

jfraub, pafter frär 1768; t 1787.
©amuet 3ot;art ptate ertjött franêport t)ft från ifongê* 

bacfa 1789, böb 1803.
S3Jag:r Ctjriften JUnbcrot, 1805—1824; förftpttabcé 

ftßnämnbe år titt ©fepptanba.
2Dfag:r Dot;an 2tbotpb 23erggren, böb 1839.
9J. ro. är Cart Peter ^ttngbcrg, förut regemeutöpa* 

ßor wtb flottan.
(Sommintjlrar fynfma want: ^ano Wingårb, t 1730; 

3ono 2\ofeIiue, f 1733; Peter VTtbergåvb, f 1740;
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t)<m félins, f 1769; 2-avs SUberg, t 1800; fäkotoue 
<f)berg, t 1833. Sitta bof5a bogo fâforn commtntfïrar t £U»ik 
lo. -Kuwaraitbe är 23erubt ^otisfon.

Slfflänbet frätt Öroitte fyrfa tia ttbbewatta är 5^ o rf) 
titt ©tröntjlab 6 nttf. Spoftabrefktt är: Ubbea?alla,
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©ib, tab.-flat:
10 5 ©finiter
17
13
30'

33
83
87
90
91 

103

115

tiré :
©filter 
iBrogmatt 
(©tfmi)
Sltoaltö 
Slmppiwu« 
fotentitta 
afUngéför
någon ftntionär (lot 
tum frän faut till fünf 
fittbupfer 
2000
upptpöningar, äfmenfom ifrän ®reb* 

befiab, gfettbada ocp ffete otter, 
görtecfningen på Sagmännen, ifrän ocp web ©. ©. îettanbef tit!

i e t*© t j e r n £ t o, Sagman iSopudtän 1714, 

ûffatted 1730. SîmtfcSftRfhttlflS

13
12
8

13
4

27
3

16
26

1
29

Sragniart 
(©tptnüer) 
2tr»arid 
Slmppiarud 
fatentUla 
aftöningdföt 
någon (tot 
tum
fittbugfet
1000
upptpöningar

ûffdtted^néiO. io^_ gtje^enre(c^ afgid nteb SanböpöfbingS
märbigpet åt 174X gi{jccrcut^ griperre, Sagman i Sopuds
ïân 1743—1760 ; efterträbbed af

©ten ©eberfeit, fom tog affEeb 1772; efter ponomfom 
got). CS^rifttan 2tbetf£ölb, förut fatlab Spornte,

-1798. _1772-

©ib.
125

166
180
182
192
197
216
231
247
255

Sonne l’Drange, f 1804.
So ban Sopemaif, 1805—1834.
©men gt.ebr. binbcgmift, Sagmait i-£>a!tanb, utof* 

mabe famma embete äfmen t iSopudlän ifrån 1837 till 1842. 
«Rmoatanbe Sagman år f epr £>otmertj. 
i-- lab:

fpetfen ocp meb tittpjelp af SfScfigö» 
ipa ©abaUeti

rab.
37

gar. 
fpetfen

22
17
28
32
31
13
16
24
21

pä
1778
Samberg
antebningen
nebftiunEü
fottmäng
SEimmerpättdmoar 
äger 
©lagar

1718 
Somberg 
antebningar 
nebffunttt 
fotfmängb 
Stimmerputtdmoat 
äga
©fogarock oi (çotaaar

få några fiätten (lär: årPunbra, tab: grpunbrabe

tLUlågg tvit> Hanums befïtifuing.
®n runften, meb en rab ?tngtofacpfi(la runor, är tagb titt bro »ib 

Jfäa nota Salteb» i £anumd fotlen. gnjlrtfun at tbtanb be 
fmärläftafe, ocp man fär af ben ingen mening Sen ar aftecfnab 
51orb gotni. af Sitjegren otp »rumud, paftet VI.
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