Olaus Magnus
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Olaus Magnus ble født i 1490. Han ble av paven utnevnt til
svensk erkebiskop i Uppsala i 1544, og han var den siste katolske
erkebiskop i Sverige, men var hele tiden utenlands. Han døde i
Rom i 1557. I sine yngre år reiste han omkring i Norden og var
langt mot nord i Sverige og Norge. Alle sine egne inntrykk og frå
andre kilder laget han et stort verk som ble trykket i Rom i
1559 på latin. I 1909 kom en svensk oversettelse som typografisk
slutter seg til originalen med de samme illustrasjoner i tresnitt.
Boken heter «Historia om de nordiska folken og deres olika
forhållanden». Den beretter om livsvilkår, religion, seder og skikker,
«om underbara ting samt om nesten alla djur» og ellers om alt
mulig. Han sier selv: «Ett verk av våxlande innehåll, spackad med
mångahanda kunskap, i hog grad agnat at roa och underhålla,
lamnande såkerligen i lasarens hag en stor fornojelse.»
Det skal være sikkert at verket er underholdende. Den naivitet
som preger tidens oppfatning og de overdrivelser som den gode
erkebiskop gjør seg skyldig i, virker ofte så komiske at de bringer
latteren frem. På samme tid forstår man at der ligger et stort studium bak. Man blir slått av de veldige fremskritt som forskningen
har gjennomgått på de vel 400 år siden det første store verk om
Norden ble utgitt.
Jeg innskrenker meg til å gi noen ganske få smakebiter. For
dem som har gått gjennom Sylene og har passert Skardøra kan
sikkert beretningen om «Sula og Skars» interessere. Det kan også
være morsomt å høre om sjøormer i gamle dager og om rotter og
frosker som regner ned frå himlen. Det kan også være godt å vite
hvor det blir av svalene om høsten. Til slutt et godt råd om hva
man skal gjøre om man treffer en bjørn på turen:

FJORTONDE KAPITLET
Om den afventyrliga passagen ofver bergen Skars och Sula
mellan Sverige och Norge.
I DE NORDISKA RIKENA finnes ett landskap, benamndt Jamtland, hvilket sedan urminnes tid ligger under årkebiskopen i Upsala
jamte en landtgård eller hemman, kalladt Vasterhus. Ifrån detta
Jamtland tillryggalågga landets invånare och resande framlingar
under sommaren en ej mindre hemsk an farlig vag ofver de hoga
fjall som namnas i ofvanstående ofverskrift, medan de åter under
vintern på genvager och gångstigar kunna stalla kosan hvart dem
lyster ofver tillfrusna kårr, tjarnar och alfvar. Ty dessa vidstrackta
fjall, hvilkas make knappt finnes i Europa, hafva på sin ostra sida
så godt som midt for den resandes fot portar eller oppningar i den
hårda graniten, dels åstadkomna genom naturens eget arbete, dels
uthuggna på forna furstars bekostnad for att framja det allmanna
basta. Sedan man intradt genom dessa oppningar, erfar man mellan
fjallsidorna t.o.m. midt i sommartiden en sådan kold, att om de
resande ej aro utrustade med flerdubbla klader liksom om vintern,
utsatte de sig for en nastan oundviklig fara på grund af luftens
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hastiga forandring, till dess de åndtligen lyckas komma ut ur dessa
bergens innandomen och de kyliga dalsankorna. Nar de sedan skola
stiga ned for fjållen, en fård som råcker i flera dagar, hotar dem
stundom en annu storre fara, dir de hangande broarna, som aro
fasta vid bergens sidor medelst stottriingaY af tråvirke, krossats
eller åverkats af snoskred eller af stormvråkta tråd eller nedrasade
klippblock. Och hårvid finnes intet annat hopp ofrigt for de af
odet drabbade an att vanta, till dess broarna genom invånarnas
gemensamma forsorg blifvit reparerade, alldenstund ingen omvag
står till buds ofver de svindlande hojderna och de djupa dalarna.
Eftersom de vågfarande måste forutse, att slika vedervårdigheter
hota dem, medfora de tillråckliga forråd, liksom om de kunde
nar som helst nodgas utstå ett långvarigt belågringstillstånd och
ville barga sina lif. Hvad åter dragarna angår, behofva de ej hysa
någon sår skild omsorg om dem, till foljd af den rikliga tillgången
på gras och dricksvatten. På hela vågstråckan finnas nåmligen
rika kallor, som kvålla fram från fjallens utlopare och af alla
berommas for sitt vålsmakande vatten. Men att de resande har få
utstå så stora vedermodor, ar ej underligt, då man, på grund af de
hemska bråddjupen mellan klipporna, som man ej kan undvika
eller bekampa, 6'vferallt måste tranga fram med klokhet och påpasselighet, sarskildt om på ena hallet terrangen ar obanad och på
det andra full af grus och sten. Dessuten aro stigarna så tranga,
att manniskor och dragare, sarskilt de som aro ovana, gripas
af svindel och skymmel for ogonen och ofta hjålplost
storta ned i afgrunden
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TJUGUFEMTE KAPITLET
Om ett listigt sått att drapa bjornar.
FOR ATT FALLA de vilda, svarta bjornar, som forekomma i de
nordiska rikena, plagar man gå till vaga på foljande satt. I dessa
trakter vaxa vissa tråd med roda frukter, som sitta samlade i
klasar likt drufvor. Då dessa om hosten aro mogna, brukar bjornen
åta dem, hvarvid han antingen klåttrar upp i tradet eller ock står
på marken och drager ned det mot jorden. Medan han nu åter,
lagger den kloke jagaren på strangen af sitt armbrost en bred pil,
som låtteligen kan tranga igenom hans pals, och aflossar den mot
honom. Af forskråckelsen och såret blir då bjornen med ens så
haftigt uppskakad, att han genom bakdelen ger ifrån sig de fortarda
frukterna, som storta ut likt en hagelskur eller ett regn af småsten.
Darpå rusar han blindt till anfall mot ett belate, som ser ut som
en manniska eller ett spoke och enkom stallts i hans vag, och bemoder sig att sonderslita det, till dess han traffas af en ny, dodande
pil ifrån jagaren, som gommer sig bakom en sten eller ett
tråd. Ty nar bjornen blir sårad, råkar han i det vildaste raseri, och når han får se blod, slår han
allt, som kommer i hans vag, i synnerhet
ar detta fallet med bjorninnan under
den tid, då hon ammar
sina ungar.
T. T. 6
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TJUGUNIONDE KAPITLET
Om svalor, som dragas upp ur vattnet

TRETTIONDE KAPITLET

FASTAN PERSONER, som skrifvit om mångahanda naturforhållanden, ha omtalat, att svalorna byta om uppehållsort, d.v.s.
draga till varmare trakter, redan då det så smått borjar arta sig till
vinter, så hånder det icke forty ratt ofta, att fiskare i de nordiska
vattnen råka draga upp svalor, som bilda liksom en hopgyttrad
massa. Efter hostens borjan ha de packat ihop sig, nabb vid nabb,
vinge vid vinge och fot vid fot, for att sanka sig ned bland vassen.
Ty man har lagt mårke till, att de vid denna tid, efter att hafva
sjungit en ljuflig sång, på detta sått sanka sig ned, och att de efter
vårens ankomst helt fridfullt flyga ut ur vassen och uppsoka sina
gamla nasten eller med den ifriga omsorg, som år dem medfodd,
bygga nya. Men om en sådan massa drages upp af oerfarna ynglingar — gamla erfarna fiskare kasta ut den igjen — och båres in
i varmstugor, så borja visserligen svalorna, nar de tinat upp af
varmen, flyga omkring, men de bli sedan icke lange vid lif.

Om fiskar, grodor, råttor, maskar och stenar, som falla ned
från himlen.

EFTERSOM FOLJANDE FRAMSTALLNING stoder sig på fysiska grunder och påtaglig erfarenhet, såsom det brukas, ar det
ofverflodigt att til dess bestyrkande ytterligare leta upp orsaker
till orsakerna eller komma med flera långtrådiga bevis. Det år ju
tillråckligt att hår antyda, att slikt håndar afven i Norden, kanske
till och med oftare och i storre utstråckning dår an annorstades,
på grund af molnens klibbiga beskaffenhet och deras inneboende
befruktande varme, som alstras ur svafvelgrufvorna, hvilka dår
finnas i ofantlig mångd och utofva ett stort inflytande, eller ur
andra likartade befruktande utdunstningar. Hvad nu råttorna betråffar, ar det redan tidigare sagdt, bok XVIII, kap. 20, hur en
oåndlig mångd sådana komma ned ur molnen, for att sedan goda
de bekanta små djur, som gemenligen kallas hermeliner, och gora
dem feta. Likaså falla grodor och maskar ofta ned ur molnen, liksom också fiskar, ja afven korn af hvete och vinterhvete, som sedan
gro och i sinom tid alstra blommor af himmelsblå farg, hvarur en
ganska yppig frukt utvecklaS.
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Stimenns og kongers vei over fjellet
HARALD EGGEN

FYRTIOTREDJE KAPITLET
Om den norska hafsormens och andra ormars storlek.
DE, SOM IDKA SJOFART vid Norges kuster som kopmån eller
fiskare, intyga enståmmigt en verkligen håpnadsvåckande sak,
nåmligen att en orm af oerhord kroppsstorlek, 200 fot lang eller
ånnu langre och 20 fot tjock, haller till i klyftor och hålor nara
hafskusten vid Bergen. Denna orm beger sig ut ur grottorna endast
under ljuse sommarnatter for att åta upp kalfvar, lamm och grisar
eller for ofver hafven for att sluka polyper, langustrar och olika
slags hafskråftdjur. Den har från halsen nedhangande, alnslångt
hår hvassa, svarta fjall och flammande, eldroda ogon. Den ofredar
fartyg och griper och uppslukar månniskor, i det den reser sig i
vådret som en pelare. Nar detta hander, innebar det vanligen ett
hemskt varsel for riket: en forandring forestår, t.ex. att furstar
skola do eller drifvas i landsflykt, eller att krigets storm omedelbart skall bryta los.

Mellom broderfolkene langs Kjølen har det i alle tider hersket
en slags godmodig, nasjonal putekrig. Til enkelte tider har den
utviklet seg til virkelig slagsmål, som det vel ofte skjer mellom
viltre brødre. Men når nesene sluttet å blø, var de igjen gode venner. Dog har en innbitt, broderlig sjalusi holdt seg halsstarrig ned
gjennom tidene. Ikke slik mot Danmark. Det var litt av en landsulykke når våre fotballgutter fikk bank på Råsunda, men en hyggelig gest om en av våre brente et straffespark i Idrætsparken!
På tross av småkrangel og sjalusipreget kappestrid er kommunikasjonene som oftest intakt mellom brødre, og også slik mellom
«broderfolkene». I uminnelige tider har folk på begge sider av
Kjølen funnet veier over fjellet som skilte. Handelsferder gikk i
begge retninger, og ikke minst pilegrimsferdene til «Nordens Roma»
tegnet stier over fjellene. Fra nordøst, øst og syd dro de, enkeltvis
og i flokker mot reisens mål, Nidaros med Kristkirken og helgenens
skrin.
Veiene var kronglete og vanskelige. Langs endeløse sjøer, over
harde fjellstrekninger, gjennom pass og uveisomme daler gikk de,
og frem kom de. Steinrøyser, varder og flenger i barken på trær
viste hvor de hadde gått, og skulle vise veien tilbake.

Det er av historieskrivere hevdet at skogsbygdene på den andre
siden av grensen i Jamtland var befolket av innvandrere fra «Verdølafylket, Sparbygjarfylket og Øynafylket» (dagens Innherred)
som hadde slått seg ned der, og at det kanskje er grunnen til den
århundregamle handel over fjellet.
Ynglingekongen Anund var den første store veibygger i Sverige.
Det heter om ham at «han lot rydde og bygge veier over hele
Svitjod». I hans og hans veibyggers fotefar kom nyrydningsmenn
og bygget og befolket øde trakter. Ingen vet om han bygde veier i
Jamtland, men det skulle være rart om han ikke også her ordnet
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