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 [Bild: Fredrika Christina Linder, f. Fant. (1787-1840) (Miniatyrakvarell sannolikt av sonen
Theodor)]
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 Förord
 
 En bröllopsresa i vackraste midsommartid från Sala i Västmanland till Norsjö i Västerbotten

återges i URKUNDEN nr 14. Året är 1814 och färden sker med häst och vagn, med båt och på
hästryggen längs kustlandsvägen och in i väglöst land. De nygifta befinner sig på resande fot en
hel månad. Åtskilliga släkt- och vänbesök görs nämligen under resans gång.

 
 Bruden, Fredrika (Fanny) Christina Linder, skriver fortlöpande i sin dagbok under hela färden.

Avsikten är att familjen och vännerna i Sala skall få en autentisk skildring av hennes väg bort från
dem och till det nya livet i obygden långt uppe i norr.

 
 Fanny Linder var född 1787 och dotter till prosten i Västerlövsta och Enåker Georg Michael Fant

och hans hustru i andra giftet Hedvig Christina Nymansson. Modern avled efter dotterns födelse
och redan 1805 dog också fadern. Fanny fick en förmyndare i Sala, Rektor Johan Wilhelm
Åhlström, och inackorderades i staden hos Stadsfysikus Jonas Niclas Ahl. Denne Doktor Ahl var
sedan 1798 gift med Margareta Sofia Alenius, dotter till kyrkoherden i Arvidsjaur Anders Alenius.

 
 Förutom förmyndaren och den nya familjen Ahl fanns i Fannys krets fyra halvsyskon från hemmet

i Västerlövsta och deras familjer samt ett stort antal vänner och bekanta i Sala och på godsen och
gårdarna däromkring. Hennes allra bästa vänner var systrarna Hanna och Jeannette Leijel på
gården Hanöberg vid Enåker. Deras vänskap varade livet ut och en omfattande korrespondens med
främst Hanna Leijel finns ännu bevarad. Det är till dessa sina närmaste, som Fanny Linder riktar
sig i sin bok.

 
 Fannys bröllop hade firats i Uppsala den 12 maj. Dagen innan hade hon fyllt 27 år. Stockholm med

omgivningar besöktes under veckorna därefter av brudparet tillsammans med släkt och vänner.
Brudgummen var den första kapellpredikanten i Norsjö inom Skellefteå pastorat Johan Anders
(Albert ) Linder (1783-1877). Sin prästgård hade han egenhändigt murat och byggt under åren
1811-13 i Stennäs vid Norsjöns strand. Det var till gården i Stennäs, som den långa färden gick.

 
 Albert Linders mor, Brita Maria Alenius, var även hon dotter till kyrkoherden i Arvidsjaur Anders

Alenius. Fru Ahl i Sala var således Alberts moster. Redan 1808 hade han under ett besök hos sin
moster träffat Fanny Fant. De hade omedelbart blivit mycket förtjusta i varandra, men Albert var
då redan trolovad med Charlotta Eurenius, dotter till kyrkoherden i Umeå Jacob Eurenius. Sitt
löfte till henne ansåg han sig ej kunna bryta, utan hon blev hans första hustru i november 1811.
Följande år i november avled Charlotta i Norsjö efter att en dotter hade fötts. I december dog även
det nyfödda barnet. Albert Linder stod ensam med sitt prästgårdsbygge i Stennäs.

 
 En mycket svår tid följde, men när huset stod färdigt friade han brevledes till Fanny Fant. Hans

anbud accepterades under hösten 1813 och på våren skyndade han, delvis på den sista havsisen
längs norrlandskusten, ned till det stundande bröllopet i Uppsala.

 
 Fanny Linders resedagbok från 1814 förvaras i original i Forskningsarkivet. (Komminister J.A.

Linders arkiv. Handskrift nr 40.) Den föreligger i två versioner. Den första är Fannys
egenhändigt förda journal längs färdvägen och efter ankomsten till det nya hemmet. Den är skriven
i två delar, vilka dock sammanbundits i ett band. Första delen går fram till ankomsten till
Skellefteå. Den andra delen beskriver uppehållet i staden under två veckor med midsommarfirande
och andra festligheter samt karavanfärden till häst mot Norsjö.
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 Den andra versionen av boken är den officiella, som sändes till Sala och cirkulerade bland

vännerna. Det är den som här publiceras. Den är en avskrift av Fannys bok med diverse tillagda
noter och anmärkningar inom parentes gjorda av avskrivaren själv: Albert Linder. Han har
dessutom egenhändigt illustrerat journalen med fyra teckningar, vilka även avfotograferats för
denna utgåva. Också denna bok är bunden i ett samtida grönt pappband, vilket dock med åren
blivit mycket illa medfaret.

 
 Dagboken publiceras så exakt som möjligt efter den officiella versionen. Vissa förtydliganden har

ibland hämtats ur Fannys eget manuskript. Avskrifts- och redigeringsarbetet på persondator har
utförts av Birgit Lindgren  vid Forskningsarkivet och Helen Andersson vid
Universitetsbiblioteket. Båda tackas för gott samarbete.

 
 För större förståelse av innehållet har dagboken av utgivaren försetts med kommentarer i en

särskild notapparat. Framför allt har presentationen av de personer som Fanny och Albert mötte
under resan utvidgats. Därvid har förutom gängse matriklar och uppslagsverk även
kyrkoboksmaterial på mikrofiche i Forskningsarkivet använts. Endast i undantagsfall har
hänvisningar till dessa naturliga kunskapskällor fått tynga noterna. Sture Norberg vid
Forskningsarkivet och Thord Bylund  vid Härnösands Landsarkiv tackas för god hjälp med
sakuppgifter under detta arbete. Sture Norberg har dessutom upprättat en karta över brudparets
färdväg, vilken återfinns på utgåvans sista sida.

 
 Fanny och Albert Linder blev kvar i Norsjö till 1822. Under dessa år födde Fanny tre söner.

Familjen flyttade sedan till Umeå, där Albert verkade som komminister och vicepastor i
landsförsamlingen under 55 år. Två döttrar föddes under den första tiden i Umeå. Fannys hälsa
blev dock under åren alltmer vacklande och hon avled 1840 endast 52 år gammal.

 
 Fanny Linder ägde en flyhänt penna och skrev mycket under hela sitt liv. I ärkestiftets herdaminne

står det om henne, att "hon är känd för flera poetiska försök af värde." I det Linderska
familjearkivet, som är mycket innehållsrikt, finns hennes handskrifter bevarade. Valda delar av
hennes poesi trycktes också i Umeå 1869 i en liten bok med titeln "Känslans stunder".

 
 Här följer nu hennes färd till Norsjö. Humoristiskt och med ungdomlig nyfikenhet noterar hon

resan alla händelser och strapatser. Den reflektion hon gör i trakterna av Husum är värd att här till
sist citeras:

 
 "Medsystrar:... då man väljer sig en reskamrat genom lifvet, så bör man efterforska om Han

också förstår Resa!"
 
 Umeå i maj 1991
 Karin Snellman
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 [Bild: Wue af Skule-Berget i Nordingrå Socken och Ångermanland; ¼ mil norr om Dogsta
Gästgifv. Gård. (Tecknad ur minnet af J. A. L--)]
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 Min Resa ifrån Födelse-Bygden till Westerbotten i Junii 1814.
 
 
 
 Westmanl[and] Nora d. 8 Junii.
 
 Jag talar ännu med Er, älskade Wänner! Edra Skuggor sväfva mig förbi, följa mig. Jag hör ännu

Edra önskningar för min välgång. Ja - min resa är börjad.... Jag skall allt mer och mer aflägsna mig
från Edra lugna Boningar. Hören ännu et ömt farväl från Er Wän!

 
 
 Elfkarleby d. 9. Jag skulle ju berätta om resan - gifva en Journal - men förlåten om jag hittils per

distraction vid de röster som återljudit i min själ, vid de minnen som ännu sväfva förbi mitt öga,
altför litet betraktat föremålen omkring mig, och om jag i känslan af det närvarande sökt et
Föremål, så har det varit det mig mäst nära: Då har jag i min Makes armar, i Hans blick sökt
utsigten till min glädje, och i Hans Hjerta funnit Den.

 
 Se - det förekom mig i går vid skillnadens stund som ett flor hastigt utbredt sig öfver Horizonten,

och likasom naturen velat blanda sina tårar med våra.- Så fortfor det till dess omsider den häftiga
skakningen af mina känslor, den förut sömnlöst tillbrakta natten - tystnaden - den enformiga
utsigten af den långa heden gjorde at jag föll i en välgörande sömn. Då jag åter öpnade ögat, lyste
Solen så vänligt fram, och tycktes upmana mig at glad och styrkt fortsätta den började banan.

 
 Efter litet krångel med hästarna vid Nora begåfvo vi oss åter på vägen, och reste förbi Bjurvalla.

Utsigten var ej vacker - en By låg strödd omkring. Åsigten af det nybygda Bostället, den städade
Trädgården sade oss dock Ägarens drift, Ägarinnas ordning och det helas treflighet. Wåla
prästgård var förfallen och ej så olik et Örna-näste. Åby Gästgif[vare] gård deremot var rätt
brillant. Vi kommo något sent fram till Mehede i går, och hvilade der öfver natten. Då Värdinnan i
morgons inkom med Caffe, (rätt godt) anmälte Hon at 2:ne Herrar just då skulle resa af gården och
tillbödo sig at betinga hästar före oss. Albert mottog tillbudet, och sedan vi frukosterat, begåfvo vi
oss på vägen hit. Huru gärna hade jag önskat at Elfkarleby Prästg[ård] icke legat 1/4 mil från

Landsvägen.- Jag hade då kanske fått hälsa på Segerquist - nu medgaf ej tiden det.1) Hitom kyrkan
var marknadsplatsen belägen med stående Stånd.

 
 Nu äro hästarne förspända - en puckelryggig kusk [Not nederst på sidan: Fredrique utbrast: "Här är

mycket berg och dalar" ( afskrifvarens anmärkning)] sitter på bocken - adjeu !
 
 
 Stråkära i Skog och Helsingl[and] d 10 Jun. om morgonen.
 
 Redan är 1/4 dedelen af min resa snart passerad, och min Journal har ej hunnit längre än till

Elfkarleby. Det har gått rätt fort. Den tanken är väl påkostande, at afståndet oss emellan allt mera
ökas men jag tröstar mig med at jag i stället har börjat de Gamlas beräkningssätt, och räknar
antalet af dagsresor, i stället för mil. Jag skrif[ver] detta kl. 7 på morgonen, och är således ännu ej
väl 2:ne Dagsresor ifrån Eder.

 
 Har jag icke skäl at gläda mig åt, at resan går fort?
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 Wi ankommo middagstiden till Gefle Stad.
 
 Den frapperar just ej vid första anblicken hä[l]dst då man kommer söder ifrån, men den har rätt

vackra hus, och en skön hamn, och Canalen genom Staden är segelbar, samt formerar en slags
Skeppsbro. Hvad som gjorde den för mig interessent, var min Fars 14-åriga vistande där - att den
var mina Bröders Födelse-Stad. Likasom den för Albert ägde ett dyrbart minne: Hans Fars Stoft
hvilade där kanske vid sidan af min äldsta Systers! Under vår middagsmåltid fingo vi besök af

2:ne Herrar; Magister Abr[aham] Nenzén (Den samme som betingat hästar åt oss,) 2) och en

Alb[ert]s Bekant, Mag[i]st[e]r Ödman (Sångaren). 3) Denne sednare var sedan så god och anförde
oss i staden, och visade oss dess märkvärdigheter - såsom: Promenaden ut åt Hamnen en Lång
dubbel allé längs ut åt hafvet, derifrån man äf[ven] såg en liten fästning.

 

 Vid återvägen skilde jag mig från Herrarne och besökte Enkefru Garberg 4), som bor rätt brillant i
ett stort hus vid Torget. En Domestik förde mig i Gaml[a] Fruns rum. Jag mötte dock den Unga i
det yttre, som fölgde mig in till sin Svärmor, hvilken blef ganska Surprenerad at se mig. Gumman
var mycket interesserad at fråga efter Slägten. Omtalte at hennes yngre Son var förlofvad med sin
kusin Gust[afva] Ennes. Visade mig de brillanta Rummen o.s.v. till dess timman var förliden, och
jag måste åter till Gästg[ifvaregården], der jag stämt möte med mina herrar. Vi gjorde åter en tour
ut i Staden, jag at hälsa på Mademois[ell] Hillgren, Herrarne at bestyra om hästar, handla etc.
Albert köpte här kläde till en kosach uniform, som han sade skulle blifva min habit under sista
stationen.

 

 Jag fann Mams[ell] Hillgren i Trädgården; hon blef både glad och förvånad at se mig der. 5) Jag
drögde blott några minuter, och hon fölgde mig till vårt Logis - ankomne dit blefvo vi ej litet
förundrade at ej finna någon hemma före mig. Alb[ert] hade kammarnyckeln, och vi måste placera
oss i förstugan på et Bord, der vi vidare fortsatte vår conversation om nytt och gammalt. - Om en
stund kommo Herrarne i fullt traf upför trapporna.- Nå men hvar i all verlden har Du hållit hus? -
"Söta Du - Bror Ödman och jag gingo in på en källare för att ---------- " bra allt för bra - på
källaren! vacker ursägt! - "ja ser Du, vi voro så torstiga, och skulle ha oss et glas Limonad - och då
vi väntat en stund, kommo vi under fund med at de då först gingo efter käll-vatten, som ej fanns i
gården och derige[n]o[m] drog det så länge ut - nyckelen kom jag ej i hog förr än här i trappan". -
Wi logo i compl[exus] åt äfventyret - Ödman tog afsked - Hästarne försattes - vi recommenderade
oss hos Mams[ell] H[illgren] och reste at möta nya. Kl. var 6 på e.m. då vi lämnade Staden.

 
 Till Trödje  var jag väl vaken, men sedan blef jag sömnig - med halföpna ögon såg jag at vi mellan

Trödje och Hamrånger genomforo en lång Allée, som liknade gröna gången i Sala. Ett stycke på
denna sidan nämnde Gästg[ifvaregård] upnådde vi Biforss [Vifors] Bruk med sina lummiga
Alléer, som ännu mer ökade skymningen af både aftonen och mina ögon; hvilka sistnämnde, sedan
jag af Kusken fått veta ställets och Ägarens (Finklers) [Not nederst på sidan: Bör till äf[ven]tyrs

heta Schinkel. 6)] namn tillslöto sig och jag såf [Not nederst på sidan: Som jag, under
renskrifningen af denna sanfärdiga resbeskrifning, sedt huru ofta orden: "Sömn "Sofva "Sömnig,
förekomma, hvilket jag dels frugtar Läsaren torde räkna min natur till last; dels också kunde ha en
rogifvande verkan på Honom sjelf, mig till icke mycken ära! Borde jag - för att skylldigast väcka
Hans upmärksamhet - erindra,: att då man reser 40 mil på 3 dygn, och så sedan i proportion, äger
man ej mycken tid att på Statjonerne, hvila ut, efter beqvämlighet. Man vaggas då af vagnen och af
rent behof till sömn. (Journalistens egen anmärkning) ] sedan öfver hela Tönnebro heden. Här ha
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vi nu hvilat sen efter midnatten. En ny utsigt öpnas mig här af stora Berg, som bekransa
Horizonten. För öfrigt är det ganska sterilt omkring. Jag reser - farväl älskade vänner!

 
 Bringstad d. 11 Jun. God morgon! Vi hafve åter vederquickt oss med några timmars sömn. I går

gjorde vi en snäll resa. Hästarne voro bådade hela vägen af Magist[er] N[ensén] hvilken vi (jag
glömde nämna det i går) uphunno i Stråkära, jämte en Stud[erande] Wikner från Ångermanland, i

hans sällskap.7) Wi hade kommit öfverens at taga herberge här allesammans. Vägen var i början
visst icke vacker. Mäst skog, och stenmossor, samt höga berg på afstånd. Då vi nalkades
Söderhamn, förbi hvilken landsvägen går på 1/2 mils afstånd, at den ej kan ses, omtalte Alb[ert] at
han här hade en gammal vän, den han ej sett på 12 år; men han ville ändå ej hindra oss med denna
biväg, häldst hästar voro bådade. I det samma lopp en Gosse fram till vagnen och ropade.
"Herskapet slipper ej öfver den uprivna bron, utan måste ta vägen ge[nom] Stan". Sagt och gjort.
Vi körde in hos den nyssnämnde Vännen en Köpman, och blefvo fryndtligt mottagne af honom
och hans Fru, som med hjertlig välmening undfägnade oss med Middag och Caffe. Jag besåg altför
litet Staden, som heller ej såg särdeles märkvärdig ut. Sedan gick det i fullt fläng till Norrahla,
med samma hästar, som vi fingo i Stråkära, och hvilka rätt tappert trafvade fram med oss 3:ne
ombyten. Här besågo vi det monument som utvisade stället der Gustaf den I upmanade
Helsingarne till Fäderneslandets räddning - under nästa håll somnade vi bägge af, och vaknade ej
förr än vid Bro Gästg[ifvaregård] då Albert saknade --- sin Pipa! den hade smygt sig ut emellan
fotsacken och vidare begifvit sig ut i vida verlden. (Påminnen Er Systrar! alla föregående
bedröfliga Pip-historier, och betänken at detta var den enda öfverblefna och fatten högden af
olyckan!).

 
 Några vackra situationer under vägen kunde nu ej fyllest njutas; ehuru jag bör ge Albert den

rättvisa at han bar denna olyckshändelse som en Man. Det var egentl[igen] blott jag som med
quinlig beklagan parenterade öfver den bortgångna. Vi foro tätt förbi Iggesunds Bruk.
Belägenheten var Pitoresk, men just då jag skulle samla materialier till beskrifningen derpå,
befunno vi oss i en brant backe, och Hästarne, upskrämde af en hop folk som lupo at begapa oss
hade så när gjort en sväng på sidan, om vi ej haft en säker kusk- emedlertid var jag förbi hela
herrligheten. - På Iggesunds Gästg[ifvaregård] blef jag complimenterad och uppassad af en viss
afsigkommen Gesäll ifr[ån] Sala, som sade sig varit hos Grefve Schwerin en tid - han var mycket
beställsam at se efter hästarnes försättande, at hjelpa Hennes Nåd i vagnen, knäppa Fotsacken,
o.s.v.

 
 I anseende till vårt drögsmål i Söderhamn blef vår bestämda marche route prolongerad in på

natten. Våra förebådande Herrar skulle neml[ige]n stadna här i Bringstad, dit vi ännu hade 3:ne
ombyten quar. Förbi Hudicksvalls Tullport passerade vi kl. 11 - vi kunde således ej fara in der,
ehuru jag annars gerna hälsat på Annette D --- och Albert gerna köpt sig en Pipa. Så mycket jag
med mina sömniga ögon kunde se, var belägenheten vacker. Staden ligger vid en hafsvik och ser
treflig ut. - Om jag vidare något observerat under vägen hit, törs jag ej relatera det, emedan det
kunde blifva bemängt med drömmar, och jag piquerar mig att som andra resande säga idel
sanning. Men det vet jag att jag såf under 2:ne Hållstationer. Albert stackare tordes ej röra sig för
att ej väcka mig, utan lät stadna på landsvägen utanför Gästgifvargårdarne och arangerade om
hästar m.m. talande genom ena fjerde delen af vagnsfenstret, (Hvilket alt honom till mycken
berömmelse länder!) således efter att sofvande ha förbirest Sanna och Mallsta gästgifvargårdar,
anlände jag hit Kl 3 i dag mårse, och ha vi här sofvit rätt godt några timmar. Vi ha nu träffat våra
Resande, och frukostera tillsammans. A[lber]t som upstigit före mig kom nyss opp jubilerande af
fröjd att Han nu fått till låns en Pipa af Nenzén, och på-minte mig att stiga opp, jag var så sömnig



  10

att jag aldeles ej kunde påminna mig att jag druckit Caffe. Nu måste jag väl tro det på Hans
försäkran. Se så! Resan fortsättes nu en Companie.

 
 Fjäl i Medelpad. d. 12 Jun.
 
 God morgon - eller rättare - Middag! som jag rätt nu skall hafva äran förklara mina Läsare - innor!
 
 Först vill jag berätta at färden från Bringstad gick bra. Mag[iste]r Nenzén, efter slutad dispute med

Albert om kusksätet, roade sig at kuska en station, emedan (som han sade) skjutsbonden ej skulle
kunna köra i de stora Medelpads backarne. Conversationen var liflig och munter.

 
 En Regnskur hälsade på oss under vägen, öfver Vapelskogen och under den mulna delen af f.m.

kunde jag ej skilja de på afstånd upstigande bergshögderna ifrån molnen, utan - till Alberts stora
förnöjelse - utbrast jag en gång, vid åsynen af et stort berg - "Se der åter et tjockt moln - nu få vi
väl regn hela dagen"! Wi anlände utan synnerl[iga] äfventyr kl. 3 e.m. i fullt traf in till Sundsvall.
Studiosus W[ikner] var nu vår kusk hela dagen. Wi läto servera oss middag, drucko en boutelj vin,
och begåfvo oss åter på vägen, utan at ge oss tid bese en i grannskapet nybygd finbladig såg, som
berättades drifvas, ej af vatten, väder eller ångor - utan af et slags perpendikel. Albert kunde heller
ej besöka Rect[or] Arbman, emedan han hade rest till St[oc]k[ho]lm - vi mötte honom, och talte

några ord med hv[arandr]a, emellan Gefle och Trödje.8)

 
 Sundsvall, ej längesedan upbygd efter en Eldsvåda - hade breda reguliera, gator och vackra

Trädhus - ligger längs vid den lågt belägna Sjöstranden och synes ligga i en däld om ni behagen
följa mig uppföre den stora backen norr om densam[ma] - men till fots, gode Vänner, råder jag Er
at promenera, annars risquera I at likasom vi åka baklänges öfver diken emot Gärdesgårdar, i
synnerhet om I får samma hästar. Nenzén skrek - Ur vagnen! och lopp till och lyfte mig ut - efter
ombyten af hästar (sedan Herrarne fruktlöst tröttat sig med de förra), kommo vi ändtl[igen] upföre
den fatala backen, sedan gick det i fullt fläng vidare - emellan nästa Gästg[ifvaregård] - Wifsta,
och hit hade vi 2:ne färj-ställen - utsigten från det ena var rätt vacker. Löfskogen bildade en
Amphitheater ofvanför utloppet af Indahls Elfven hvars ännu grumliga bölja påminte om den
grufliga floden för flera år tillbaka, som medförde hus, lador, Sågverk, och skog. Ifrån sednare
färj-stället spatserade vi up till vår Gästg[ifvare]-gård, en meublerad 2 vånings byggnad - där stod
glädjen högt i Tak - man hade et så kalladt utskjutningsöl. Gästgifvaren hade fått en Galease af
stapeln nedan för sin gård vid Elfstranden.

 
 Här skildes Stud[erande] W[ikner] ifrån oss och reste vidare hemåt, efter at hafva budit oss till sin

far vid vår blifvande förbi-resa. Nenzén quarblef och logerade i et rum utanför vårt, som var grannt
meubleradt med Tapeter och Spets-draperier etc. Kl. 12 e.m. lade vi oss, sedan vi requirerat Caffe
till kl. 6 i morse, emedan vi tänkte hinna till Hernösand före Gudstjensten. Trotts de dansandes
sorl under oss, sofvo vi tranquilt, vaknade ibland i morse, då jag frågade Albert, om vi ej skulle
stiga up - "kl. är väl ej 6 änn," svarte han, litande på sin utsatta Caffe timma - ändtl[igen] hörde vi
Nenzén spatsera utanföre - vi ropte honom an, och han skrek - kl. är 12 på dagen! Wi blefvo rätt
storögda och lätt-fotade. Husfolket hade sofvit godt efter Balen, och till på köpet hade Nenzén
tagit ur sin nyckel, och kammar-Jungfrun vågade ej slå på dörren åt det nådiga Herrskapet. Nenzén
sade sig också vara något hård-söfd.
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 Skjutsbönderna puttrade öfver den långa väntan, och vi puttrade på pigan, som ej väckt oss -
emedlertid frukostere vi nu - och begifve oss omsider åter på vägen - 2:ne stationer återstå till
Staden - adjeu!

 
 Hernösand s. d. kl 10 e.m.
 
 Ja - nu är jag i Hernösand. Vi ankommo ej förr än kl 7 i afton, emedan vi fingo usla hästar ifrån

Fjäl, på det 2 mils långa hållet, der stora backar följa tätt på hvarandra.
 
 Albert kuskade Sjelf, och efter mycket prut, steg Nenzén i vagnen bredevid mig.
 
 I de höga backarne gingo vi ibland både up- och utföre. Skjutsbonden altid med en sten at lägga

bakom hjulet då hästarne (egentel[igen] den ena) ville stryka. "Det är en förb[annad] häst," skrek
Alb[ert] en gång i harmen  - "Ja - det är en Turk," skrek Skjutsbonden, och höjde armen med
stenen i hand. - "Han har rätt," sade jag, "han tror på ödet." Nenzén skrattade - och på detta, och
dylikt sätt, förkortades den tråkiga vägen. På Marks Gästg[ifvare]gård fingo vi bättre hästar, men
Albert som hade i friskt minne förra äfventyren, ropte vid nästa backe åt Skjutsbonden "tag en sten
och var tillreds at lägga mot hjulet, när hästarne stadna." Han såg dum och rådlös omkring sig -
Albert förnyade anmaningen tydligare: "Skjåh! hvarför skulle de stanne efter"? sade han - "Ja vist
kan det vara onödigt" "bed dem gå på Du" - skrek Nenzén. 1/2 mil bortom Staden, eller der vägen
hit tar af ifrån stora vägen kommo vi fram ur skogen utför en hög backe - på en gång öpnades en
behaglig utsigt af Löfkransade floder och Sjöar. Säbrå kyrka, af en egen Architectur, och den nya
Biskops gården, præsenterade sig till vänster. Sedan vi åter genomfarit en skogs-park syntes
Hernösand i fonden, på et näs emellan 2:ne hafsvikar. Residenset och det stora Gymnasii huset
upreste sig öfver Staden, och fägnade ögat.

 

 Wi körde in hos en Rådman Walanger en medelålders Man, Enkling.9) Albert hade conditionerat
hos honom under sin Gymnasii tid. 3:ne Barn och en syster-dotter, som agerade Värdinna, en
Farfar, 80 års Gubbe, och en slägtinge, Student, utgjör vår Societé. Jag skall nu i kappsäcken, och
revidera. Den har ej varit aflöst ifrån vagnen allt sedan den bants på i Enåker, hvilket Albert
anmärker såsom pris-värdt.

 
 H[ärnö]s[an]d. d. 14 Junii. Jag finner mig rätt ogenerad här och sysselsätter mig med mitt arbete,

i går på eft.m. hade vår Värd bjudit 2:ne grannfruar till mitt sällskap, De voro ett par pratsamma
damer, som regalerade mig med en hel hop Stads anecdoter, min lilla Gredlina Spence som jag

just nu hann färdig vann deras stora adprobation:10) "Hvad ville jag ej gifva ut om Fru A... och
Fru B... finge se mig i en sådan, jag måste göra mig en" ... "ah de dogo af harm att bli förekomna i
ett mode." "de äro i dag hos fru C... "jag vet jag gick en hel gata i Krok för att ej gå förbi, de hade
säkert annars börjat tala om den här Klädn[ingen] som de nödvändigt ville jag skulle vända
blommorna opp. - "Å Cousine de har nog annat att tala om idag - än min lilla Hund som bets i hjäl
i går - min sorg öfver det stackars Kräket - det räcker nog till det en god stund" etc, Vår intressanta
conversation afbröts nu af en hop Herrar, Linders Bekanta, som förmodl[igen] också ville se hans
unga Fru. Vår Reskamrat var äf[ven] ibland dem. Också fick jag göra bekantskap med
Comminist[e]r T[unvall] ifr[ån] Stigsjö, hos h[vil]k[e]n Hanna påminner sig Albert var en tid, för
5 år sedan. Det är en lustbar gammal ungkarl, malpropre och egen, som dock skall vara välgörande

och god.11)
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 Sedan vi ätit afton, fölgdes vi alla ut i Staden at höra Skol-ungdomen sjunga ute på sundet - då vi
nalkades ena Bron, voro redan många åskådare församlade. Åhörare voro de ej, ty deras högljudda
prat öfverröstade sången. Choeur af Folksången behagade mig mäst då, vid deras sagta
aflägsnande ifrån bron, Tonerna allt mer piano framsväfvade. Wi gjorde ännu en tour i staden, och
spatserade förbi Landshöfd[inge] Residenzet, som är rätt prydligt, och skildes slutl[igen] vid vårt
främmande. d. 14 reste vår värd bort på en marknad och Albert och jag gingo ut i Staden - vi mötte
snart en ung Mag[i]st[e]r af Alb[ert]s bekanta som gjorde oss sällskap. Wi besågo Gymnasii huset
som är rätt vackert. Ingången prydes af en rund Colonade med balustrader och dôme öfver.
Festivitets salen utmärkte sig; den hade 14 fenster. Utsigten derifrån var skön. [Not nederst på
sidan: Öfverst på Frontispicen af Gymnasium läser man följande sentence: Hoc opus, hoc

Studium, Parvi properemus et Ampli, Si patriæ volumus, si nobis, vivere Cari.12) Denna byggnad

är et minne af framl[idne] Lector Hellzins nit].13) En byggnad som på bekostnad af Stiftets
Prästerskap blifvit upförd till Logis för fattiga studerande, ligger på en kulle ej långt derifrån. Men
ändamålet förspildes ge[n]o[m] euratorernes försumlighet och vårdslöshet vid byggnaden. Den
bebos nu blott af en vaktmästare - skulle kallas Comunitets hus - men har på Spe fått namn af

Capitolium.14)

 
 d. 15, sedan en Smed behörigen besigtigat vår vagn blefvo vi åter rese-färdiga. Sedan packningen

var förrättad, och god rese-frukost förtärd, togo vi afsked af vårt goda värdfolk, och begåfvo oss
åter ut på Landsvägen.

 
 Herrskog d. 15:de. Wid utresan från Hernösand anmärkte vi Stadens Hospital utom Tullporten, et

snygt 2 vånings Trädhus bygt såsom stenhus. Ett stycke derifrån et nytt af sten upfördt fängelse
och arbetshus, ligger fritt och sundt till vid ändan af Stads-viken. Vi passerade nu på norra sidan
om Säbrå kyrka och Biskopsgården. Utsigten började småningom blifva mer interessant. På nästa
station foro vi förbi Utansjö bruk som hade en ganska vacker belägenhet. I fonden bortom en Sjö,
och förbi sidan af et högt berg syntes Högsjö kyrka, som sedan vi rest 3/8 mil plötsligt åter stod
mitt framför oss.

 
 Här mötte vi Ångerman-Elfven vid Weda Gästgif[are]gård. Vi körde ned på Färg-bryggan. I det

samma kom en kalf i sällskap med Färgkarlarne, och gjorde en Pirouette och några entrechat på
bryggan, at Hästarne rykte åt sidan af surprisen. Jag blef något förskräkt, emedan jag ej hunnit ur
vagnen - men hämtade mig åter. Albert tog en särskild båt för vår räkning, och lät vagnen passera
med Färjan. Elfven räknas här 1/4 mil bred. Environerna voro interessanta. Anblicken af de höga
bergskedjorna på sidorna, kom mig å ena sidan at ej begripa huru vi skulle kunna finna väg
framför oss - och då jag såg mig tillbaka, undrade jag huru jag kommit fram.

 
 Anlände på denna stranden, fingo vi straxt hästar och fortsatte resan. Min Helsingska

sömnaktighet var nu försvunnen, vi fälde ned soufleten, och mättade oss med at betrakta de
omvexlande sköna vüer som immerfort ådrogo sig vår upmärksamhet. Albert började sjunga

Vikingen. (Vikinga Säten, åldriga Lundar klippor den eviga frihetens värn. etc.)15)

 
 Jag anmärkte at Skalden bort placera sitt skrif-bord på ett af dessa berg, då han författade Sången.

Man kunde väl kalla dessa tracter det nordiska Sveits.
 
 Här vänta vi nu på hästar - Albert har gått at hälsa på Capten Wikner (far till vår ofvannämnde

studiosus) för at rådfråga om Fru Svanbergs bostad vid en Landsväg som här tar af up åt Landet.
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Han kom nu tillbaka med underrättelsen att det var 3:ne mil dit, detta var väl något långt men min
Albert ville dock nödvändigt göra denna deversion emedan Han önskade få fru Svanbergs äldsta
Dotter till sällskap åt mig-detta omtaltes väl i Vestmanland men idéen hade sedan legat adacta, och

jag hade nästan glömt den.16) I taflan af mitt husliga Lif målade jag blott Albert och Fanny och då
nu Albert plötsligen framkom med en 3:dje Person aldeles främmande för min föreställning må
Han då förlåta att jag i hast ej viste hvar jag skulle placera Den! Min Gode Albert påstår att Han
har alla Vännerna på sin sida. Det må då så bli. Med samma känsla som vittnade att Han var mitt
allt känner jag efven Hans ömhet, Hans omsorg för mitt väl och är tacksam derför!

 
 Kungsgården på afton vi ha nu rest 7 fjerdingsväg från almänna landsvägen - pittoreska vüer ha

efven här omväxlat och skänkt oss den gladaste njutning - den vackra aftonen embellerade efven
alla föremål och visade den sköna nejden i ett ljuft trollsken, då vi vid genomresan af en skogslund
hastigt öfverraskades af en ny utsigt - föll efven plötsligt en törst på mig, och i det samma fingo vi
se en källa porla vid sidan af landsvägen, vi stego af, hällsade den blygsamma Najaden och ärhöllo
förfriskning - ett stycke derifrån kommo vi till Bjertrå Kyrka (anex til Nora ) [Not nederst på
sidan: Hvem kunde då tro at till äf[ven]tyrs detta ställe skulle en gång närmare interessera oss.
Sjelfva Moder-kyrkan, Nora, sågo vi öfver [allt?]. Den måste ligga på sidan om stora Landsvägen.
(Tre delvis oläsliga rader)]... och som med sin likhet med Enåkers rätt mycket fraperade mig - så
följde den ena öfverraskningen efter den andra. Jag fattade Lyran för att genom några enkla
accorder gifva min känsla ord:

 
 
 Ljuf och stilla aftonen förkunnar
 minnet af en dag så minnesvärd,
 och Naturen genom tusen munnar
 återbär sin egen afskedsgärd.
 Dock jag villas - aftonen i norden
 går ej ned för'n morgonen gryr opp: -
 Så - då minnets strålar lysa jorden -
 Dör den Dygdige vid nytändt Hopp
 ljufva njutningar från flärdens skilda
 höja hjertat; dagens scener sen,
 från det djerfva höga till det milda,
 sig förbyta uti qvällens sken,
 följen vägen, som i sluttning leder
 i från höjden, i den sköna dal;
 skåden öfver trädens toppar neder
 som i mörk och ljus nüance bereder
 taflor skönt åt neptuns Spegelsal.
 Varma ljufva Sommarflägtar susa,
 dröj en stund vid denna vackra strand;
 räck mig från den källa du ser brusa
 nectarn, goda Albert, af din Hand!
 Så! - det friskar opp - kom låt oss fara,
 kastom tacksamt några blickar bara
 uppå Kyrkan där, hur lik Hon är
 Den som för mitt minne lefver Kär;
 där bland böner, som för oss upsändes,
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 gryningen till vår förening tändes.
 Hvarför var det icke verkligt Den?
 Vänner! Hulda! och I mötten där Er Vän .... ?
 Dock.. jag tröttar kanske med min meter
 lifvad, men ej lyftad af den Ether
 som omsväfvar uti festligt ljus
 Berg med skogar, Dal med Sjö och Hus !
 
 Du bad mig fullkomligt beskrifva denna afton Albert, du ser i det föregående ett bevis af min goda

vilja. Men huru kan jag måla nog lifligt den onämnbara tjusning som vid anblicken af denna sköna
natur genomströmmade våra själar. I min Födelsebygds småtäcka trackter fattade jag glad lyran
och sjöng. Här där det Höga förvånande ouphörligt omväxlar med det Sköna, och ömsom påkallar
förundran och förtjusning, där de nordiska Myterna bäst kunna användas, här känner jag huru litet
jag är poët! Vänner! I tan ju dock hälldre en prässad blomma af Fannys Hand, än en gravüre
tecknad af konstnärns! ... ändteligen äro hästarne här. Troppar af landtfolk nätt klädda ströfva förbi
från närmsta marknad - det är förspändt, vi ha ännu en mil att resa farväl!

 
 Oppnäs d: 16. här sitter jag nu tidigt på morgon i en Bersaue af Hägg med mossklädt Stenbord

och hällsar Er älskade Vänner! Elfven flyter vid mina fötter, på andra sidan om den, åfvan
löfskogen, synes Torsåker kyrka, och Skogväxta Berg i olika skepnader kröna horizonten till höger
längre fjerran höjer sig med spetsiga torn en för detta fästning nu ett Tempel (Styrnäs Kyrka) rundt
om kring den kulle där jag hvilar äro små löfklädda ättehögar. Hvem hvilar då här af de Fordom
mägtige? ack blott en hand högre stoft förkunnar att ni lefvat tils stoftet som ännu säjer: jag lefver.
Det är här i denna sköna trackt som Fru Svanberg bor. Vi ha hvilat här öfver natten. Vår resa var
dock utan ändamål. Hennes Dotter hade redan lofvat sig till Hernösand, detta gjorde oss rätt
ledsna, och jag tror efven att flickan sjelf heldre följt med oss. Hon såg rätt rask och hygglig ut,
Fru S[vanberg] behagade mig efven rätt mycket alt hos henne tycktes vittna om ordning och
treflighet; Hon hade ännu 2:ne döttrar med sednare giftet, men som voro för unga att skiljas vid sin
Mor. De omfattade oss med vänlig välvilja, deras gästfrihet, våra små promenader i den vackra
nejden gjorde de stunder vi tillbringade där rätt nöjsamma, om jag undantar vårt misslyckade
försök. De följde oss slutligen ett stycke på vägen.

 
 Äskja Gästg[ivaregård] d. 16 om afton.
 
 Vår Diversion till Oppnäs kostade oss et dygns uppehåll. Vid ankomsten tillbaka till stora

Landsvägen, som skedde samma tid i dag, som vi [i]går lämnade den, körde vi in hos ofvan
nämnde Sjö-Kapten W[ikner]. En Dotter i huset, jämte värden och vår Reskamrat undfägnade oss
gästfritt med Caffe, Vin och aftonvard.

 
 Det är rätt interessent, och en egen njutning för hjertat, at hos främmande njuta denna välvilja och

okonstlade aktning! Vid afresan lämnade han Albert 450 Rd:r at föra till En i Umeå. Hästarne
anlände snart och vi begåfvo oss åter ut. Skogs kyrka, äfv[en] annexa till Biskopens præbende, låg
här straxt utmed vägen. Sköna vüer fortforo öfver allt at fästa min upmärksamhet. Wi ilade fram
genom små Löfparker, omvexlande med blomstrande ängar, brocherade med ljusgröna åkertegar
och Lin-land - dälder, Sjöar och berg ökade som vanligt variationerna.

 
 Här ha vi nu väntat länge på hästar. Jag läste i början på en bok - men Albert - som altid har en

sträng vaksamhet öfver Dagbokens fortsättning - och under vägen teknar en enstafvig pro-
memoria mig till efterrättelse - kom äf[ven] nu med papperet, och satte beställsamt fram för mig
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bläck och penna. (Om Hanna säger han, visste huru nitisk han är härmed, så skulle hon vist
ångerfull återkalla sin i förväg gjorda beskyllning, at "han skulle hindra Fredrique at skrifva så ofta
och mycket hon borde, till henne!")

 
 Se så, nu ha vi Trafvare för vagnen åter - farväl.
 
 Dogsta Gästg[ivaregård] d. 17 om morgonen
 
 Åter möter mitt öga en klar och vacker Horizont. Samma höga frappanta utsigter möta mig äfv[en]

här och tycks realisera den föreställning jag gör mig om Alperna.- Ännu har jag ej behöft mitt
Caffe-paket. Öfver allt får man ganska god morgonkopp, och man logerar ganska väl. Snygga
renskurade golf med granris - stora fenster - Tapet-klädda rum och måladt snickeri. Detta är också
ganska snygt, med Gardiner och paulun-säng. Men hvad? der står Albert och gap-skrattar! hvad
nu? - ha! det är sköna antika dörrstycken - men Målaren lär ej hafva fullkomnat sin metier i Italien.
Lät se: Öfver ena dörren, Jupiter i sin ungdom, klädd i kyller, med utslagna armar åkande öfver et
stenlagt moln på en char, ej olik våra bergslags skott-kärror, och dragen af en sort slaghökar. Öfver
den andra Neptun med en stor eldgaffel, klädd i stora blank-stöflor, blå byxor, röd kort jacka och
tagel peruk. Triumpherande på sin farkost förspänd med stora Ödlor! Men - allt är färdigt till
afresan - adjeu.

 
 Spjute Gäst[ivaregård] s. d. Den som vill föreställa sig Berg i Italien der Röfvare hafva sina

kulor, han rese denna väg och betrakte det höga Skule-Berget som till vänster om vägen och helt
nära liksom öfver densamma upreser sina kala toppar till Skyarne. Också säges, at här fordom varit
et röfvarband som plundrat de Resande. Ingången till deras kula synes såsom en liten rund öpning
vid framsidan af bergs-toppen. De som varit dit up, (man kan ej utan lifsfara klättra dit) berätta at
hålan är rymlig, och välbildad. Albert kunde väl haft lust klättra up tror jag - men han
supprimerade sin åtrå. Jag begriper föga huru man kunnat komma up och ned på denna brant, der
man blott har ojämnheter i klippan, och några uthuggna trappsteg at klifva på, utan at man finner
ett träd, eller en telning at hålla fast i. Till höger om vägen præsenterar sig löfskog och dalar och
Sjö, i hvarjehanda omvexlingar. För at bäst njuta denna vue, bör man komma norr ifrån - eller och
se sig tillbaka, sedan man kommit op på den höga backen, upföre h[vil]k[e]n man vanligen
promenerar, då man reser söderifrån norrut. Derpå följer en mils lång Skog - Skule-Skogen kallad
utur hvilken man omsider ilande utföre berget i fullt fläng anländer ned på fruktsamma och
vattnade fält, vägen kröker sig kring en smal vik af Saltsjön, den man dock ej kan se för berg och
högder, och så kommo vi hit. Ett stycke härifrån är Bjästad Post-Contoir beläget - hade jag nu haft
et bref färdigt så hade vi sjelfve kunnat lämna in det vid förbiresan.

 
 Hörnäs s. d. Här är åter en brillant Gästg[ivaregård]. Vägen hit är eft[er] vanligheten vacker - i

alla dalar ser man sädes åkrar och Lin-land, som vittna om god jordmån och drifvande växt.
Sommaren synes här, och öfver allt der vi framtåga, ungef[ärligen] lika avancerad nu, som den
söderut var, då vi reste. Gräset synes ändå här mera försigkommet, och frodigare.

 
 Gårdarne äro i allmänhet snyggt byggde och ligga på kullar och högder, så det altid är torrt och

snyggt kring husen, som äro mästadels omålade, ofta brädslagna, och försedde med så kalladt
näfver och takveds Tak, som man ej får se söderut. Hässjor finnas ock nästan vid alla gårdar. Så
mycket i dag för Herrar Oeconomer. - Alb[ert] fick här et bref ifr[ån] en Fru H[äggströ]m som bor

3/4 härifr[ån] ung[e]f[ärligen] 1/4 mil från stora vägen, med bjudning at ändtl[igen] resa in.17)

Fanny var äfv[en] af henne känd ock fick sin andel i inviten. Wi putsar nu up oss litet och begifva
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oss på vägen. Albert har ock en annan visite at göra förut hos Prosten N[ensén] i Själevad, Far till
vår mag[i]st[e]r Nensén.

 
 Umeå d. 20 Jun 1814.
 
 Jag är nu denna f.m. lämnad allena och flyr tillbaka till Er, Hulda Vänner, och talar med Er! Ack!

tiden går så fort, och vi med tiden. För 14 dagar sedan var jag ännu midt ibland Er och slöts till
Edra hulda hjertan. Här har jag nu setat länge och tänkt på Er. Och Ni, ni tänka väl också stundom
på Er Fanny, och fråga Hvarandra: Hvar är Hon nu? och ibland frågar jag mig det sjelf till dess jag
vid min Alberts Hjerta finner denna fråga tröste-fullt besvarad. Nu har jag åter skrifvit ifrån min
journal, om jag kunde skrifva i vagnen ändå, så hade väl mina beskrifningar mera lif och intresse,
stundom faller mig då reflectjoner in, som åtminstone för Er kunna äga värde, ibland små infall
som skulle gläda Er, jag talar vid Er alla särskilt efter de ämnen som före kommer och som mäst
kunna intressera Er, men de förflyga dessa samtal innan jag hinner få dem på papperet - - dock, nu
sladdrar jag åter - jag måste slita mig ifrån det intima af Ert sällskap och i stället vara blott den
resande Vännen.

 
 Albert gjorde den omtalte visiten i Själevad, och medan satt jag ute i vagnen och njöt af utsigten

och läste emellanåt i Vaulunders Saga, (Köpt till res-lecture i Hernö[sand]).18) Han kom snart
tillbaka, och nu reste vi ned från landsvägen till en by hette Lungånger, där vi stadnade med
vagnen - jag blef Suprinerad att finna en Bekant där vi körde in: jag hade handlat med Värden på
S[ala] marknad vi voro efven in i ett rum fylldt af finare och gröfre lärfter derifrån togo vi oss nu
en vägvisare öfver berget till H[äggströ]ms. Vägen var just ej ibland de bästa. Det var blott en
gångstig - körvägen ledde mycket i krok, och man kunde dessutom ej färdas med vagn. En annan
väg at färdas med Båt, fanns äfv[en], men var också längre och Albert ville ej släppa mig ut på
sjön i det starka blåsvädret. Wi valde således genvägen. Alb[ert] sade, at det kunde vara en liten
öfning för sista Station. Wi kommo först till en däld, som var något sank - Albert bar mig deröfver
- anlände på hårda landet vid Bergsfoten, saknades min Chacot, som lämnat efter under det jag

bars öfver myren.19)

 
 Den återfanns och vi klättrade upför berget emellan stenar och buskar. Öfverst på det samma satte

vi oss at hvila - svetten rann droppvis utför kinderna, och vi gjorde den uptäckten at vi ej hade
någon näsduk med oss. Albert vände ut in på sin skörtficka, som sedan tjente oss båda till handuk.
Dessa små äfventyr stämde oss till muntert lynne - vi stego utför Berget och nedkommo snart på
det odlade fältet, der vi straxt uptäckte målet för vår promenad. Alb[ert] fägnade sig i förhand af
den öfverraskning vi skulle göra, häldst då vi kommo denna väg derifrån vi ej kunde blifva sedda
förr än vi anländt in på gården.

 
 Så går man genom lifvet öfver dess branter, ler åt mödan, njuter af andras glädje då man lyftas

öfver Sorgernas djup af en älskad hand, och så framkommo efven vi, en min[i]ature till vår
bestämda ort. "Nu får vi se", sade Albert, "Huru Anette går klädd hemma i sitt Hus, ty nu kan Hon
ej vänta oss". Händelsen ville äfven att Frun var hindrad och Herrn ute på Gärdet då vi kommo.
Emottagne och anviste rum af en domestique, gingo vi där en stund ensamme. Straxt sade den
Elake Albert: "Hon lopp väl nu i Cabinettet att kläda om sig". Jag tror dock Han gjorde henne
orätt, och får härmedelst på mitt Köns vägnar gifva Honom en välförtjent aga för dylika näsvisa
anmärkningar. Hon emottog oss hjertligt och vänskapsfullt. Hon var ifr[ån] Skellefte, framl[idne]
Comminist[ern] Renhorns Dotter och Alb[erts] Barndoms Lek-syster. Hon var nu 3:dje året gift,
och hade en liten täck flicka, om ett år. Hennes Herre kom äf[ven] in från sina ägor.
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 Dit Herrarne båda snart återvände at sätta en mosse i brand efter Engelska methoden. Emedlertid

converserade jag med Frun i huset som hade till sällskap en Mamsell af Mam[sell] Wikm[alms]

ålder.20) Lyckligtvis hade den vackra aftonen, och de goda m[änni]sk[o]r som omgifvo oss
uprymt mig - jag var vid brillant humeur, och jag tror at det lyckades mig at bibehållas i den goda
tanke hon förut hyste om mig, hvartill Alb[ert] gifvit anledning. Wi åto aftonmåltid, och drucko
vin, men måste refusera deras trägna anhållan at dröja öf[ve]r natten, emedan vi ville till Ume
dagen derpå, dit vi ännu hade öfver 13 mil quar. Wi hade beslutit resa genom natten. Mörkret
generar i detta fall ej, ty det är ljust hela nätterna igenom, och jag är ofta förvillad om tiden - at när
jag tror kl. vara 4 e.m. är den ofta 9.

 
 Vårt värdfolk tilläto ej oss at gå samma väg - utan som det nu var lugnt och vackert beslöto vi at

låta ro oss tillbaka, och de gjorde oss sällskap. Stränderna voro sköna - vattenytan stilla, och
aftonen så vacker - vi landstego under vägen på en liten Holme, där de ge[n]o[m] uthuggningar
hade formerat några Saloner, lika plogarne på Hanöberg, och försedde med bänkar; Ett lustställe,
fordom surprise åt värdinnan. Träden hyste en hop namn, och Annette bad at äf[ven] få rista våra.

 
 Vi återkommo till Lungånger kl. 12 på natten, skildes med våra Vänner och reste vidare. Jag

somnade nu snart, och sof utan att märka ombytet af hästar vid Brösta gästg[ifveri] vid Arnäs
kyrka. Emellan 3 och 4 f.m. d. 18:de kommmo vi till Täfre Gästg[ifveri], der Gumman redan
kokade Caffe för egen räkning. Wi läto äf[ven] ge oss et par koppar, under vänt[an] tillböd
Alb[ert] Gästg[ifvaren] en Sup - "nej jag tackar jag super ej, jag dricker dess mera Caffe i stället".
En fin lärfts väf stod upställd i stugan, om 10 härfvors garn.

 
 Wi reste åter, och det gick braf i början, till dess vi hunno en stor backe, då hästarne ej ville längre

- de voro istadiga bestar, de värsta jag sett. Vårt hela tolamod hade så när förgått oss. Alb[ert]
försökte alla möjliga sätt - än satte sig skjuts pojken at rida på ena hästen - och Alb[ert] smällde på
med piskan, [Not nederst på sidan: på hästarne välförståendes]. Jag gick med en sten i hvardera
handen at lägga mot hjulen, då retraiten skulle börja. Oaktadt allt bemödande kommo vi ändå mäst
altid till samma punct. Sedan Alb[ert] förgäfves sjelf gått i en nära belägen By, och skickat poiken
till en annan, at få andra hästar, börjades åter arbetet - Nej! at åka baklänges är det värsta af allt -
och et istadigt humeur det sämsta af alla, derifr[ån] himlen oss bevare. Så satt jag vid sidan af
vägen och giorde mina betraktelser, huru baklänges det kan gå i verlden. Alb[ert] som ändå ville
framåt, och ville göra yttersta försöket lade mot vagnshjulen stadigt, spände loss stång-kapporna
och bant dit grimskaftet istället at hästarne ej skulle förmå stryka vagnen tillbaka, i händelse de
skulle rasa, och så - et tu tre - bar det af i fullt skenande med vagn och hästar och Albert så at grå
sortuten fladdrade högt i vädret.

 
 Denna flygt var en magisk verkan af den trollstaf, som han plundrat af en gärdesgård, och något

tungt svängde öfver häst-bakdelarne. Jag trodde slutl[igen] at jag ensam skulle få promenera efter
Landsvägen, men han stadnade snart åter - ännu återstod en annan backe vid Gideå Elfven der
samma äfventyr förnyades - och samma bot hjelpte. Jag hade då utsigten af en ström som vildt
forsade mellan klippor i dalen, men jag kunde ej stort njuta deraf. Hästarne voro så okynniga at de
ibland stannade midt på släta vägen, då det ej annorlunda hjelpte än at Alb[ert] sprang fram och
tog dem i betslet och lopp med dem et stycke i fullt traf under hvilken cariere han ett tu tre
hoppade i vagnen mig icke ringa förskräckelse som trodde han skulle komma under vagnshjulet.
"Du skrämer Döden på mig" ropade jag med full halls. Men nu skall tro att Han fick luft i Sin och
beskref huru säker han var i sina Skutt, och saltomotalsprång (det ni också Gode vänner torde
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påminna Er) någon liten skrapnad [Not nederst på sidan: på fingrarne nemligen!] ibland
undantagen. Samt huru litet en onödig räddsla tjenar till; att den tvärt om förvärrar ett ondt om det
skulle inträffa - hvilket alt man gemenligen sedan farans stund är förbi, visligen plär besinna, men
som dock är lika naturligt som att draga andan, hade jag så när sagt - emedlertid tyckte jag, denna
lilla Crisis undantagen, att jag var en verklig hjeltinna hela vägen och mera förtjente beröm än
moraler [Not nederst på sidan: hvilket jag min goda Gumma till loford väl måste erkänna också!]

 
 Ja mina Kunskaper i den ädla körkonsten har under resan stigit otroligt, jag borde verkligen

utgifva en Brochure om Konsten att köra väl, som jag tycker borde spikas upp på alla Gästgif[veri]
gårdar bredvid Skjuts förordningen, jag kunde derigenom resa mig till stort rygte - samt androm
till mycken nytta - ty vid hvarje ny Skjutsbonde hörde jag altid ett stycke föreläsas, och dem i
anseende till locala omständigheter hvarje gång varierade - ja min sann! det skulle bli ett för den
resande Efterverlden högst nyttigt Verk! [och bestod det ej af blotta föreläsningar, ty jag måste
äfven göra det tillägg, att Albert svänger sin piska med lika skicklighet som han orerar det vill
säga: känner den profession Han lär ut (i sanning något rart här i Verlden) och skall jag, honom till
tacksamhet, som Hulpit mig fram så här långt i verlden, då jag skrifver min lärda Brochure, i en
mycket grann dedication ge Hans förtjenster fullkomlig rättvisa - deri jag äfven allegoriskt kan
inflicka till betänkade för yngre [Not nederst på sidan: man är altid äldre sedan man blir gift!]
medsystrar: att då man väljer sig en reskamrat genom lifvet, så bör man efterforska om Han också
förstår Resa!]

 
 Sedan vi äfven öfverfarit husoms-ån kommo vi omsider fram till Önska Gästg[iveri] dit vi länge

önskat anlända. Kl. var nu 7 på morgon, och vi hade ej hunnit stort mer än 3 mil på hela natten!
 
 Wi frukosterade rätt god skinka, framsatt af frun i huset, hvars herre, en Landtmätare, är

Gästg[iva]re. Hvarefter vi åter begåfvo oss. Sedan jag med halföpna ögon sett Grunsunda kyrka,
somnade jag, och Alb[ert] vexelvis, under det vi öfverforo den så kallade malningen, En skog som
nu är gränsen mellan Provinserna. Alb[ert] väckte mig: "Se Dig ikring Fanny"! Jag tittade ut och
viste knapt hvar jag var hemma. Bergen och de höga vuerna voro försvundna - skog, ängar och
gärden omvexlade på jämt land. Jag trodde mig återflyttad i min födelse-bygd, och glömde dervid
at sakna det ovanligt vackra, som förut förtjust mig. Ibland speglade sig dock stranden i en liten
Insjö, och sorlade någon bäck öfver ängarne.

 
 Vi voro nu i Westerbotten - och ankommo till Afva Gästg[ivare gård] derifrån vi fingo en Sjö-

kapten till kusk, likasom till honneur vid min ankomst till Orten. Än mer - naturen tycktes äf[ven]
fira den. Åskan canonerade - en ljum luft omsväfvade oss, endast upfriskad af et par små Regn-
skurar. Vi öfverforo Lögde-ån, samt färjade öfver Le-ån, och under det vi gjorde våra reflectioner
öfver likheten emellan detta land och Westmanland, framkommo vi till Olofsfors Bruk. Vår
Capten berättade at en H:r Petré förestod Bruket hvars ägare bodde i St[oc]kh[o]lm, och som

denne var en Alb[ert]s ungdoms bekant beslöt at hålla med vagnen, och gå in som hastigast.21) Wi
sågo huru det i hast blef rörelse på gården. Drängar och Pigor sprungo om hvarann, störtade in till
Petré och ropade: "Patron kommer!" Petré kom ut till porten at skyldesammast emottaga sin Herr
Patron ---- Albert. De följdes in, och efter en liten stund återkom Alb[ert] innerl[igt] förnögd med
visiten, som föreskaffat honom äkta god graf-Lax, med en och en half, och Öl till på köpet. Bordet
hade neml[ige]n varit dukadt, och måltiden halfgjord. At bli glad vid andras glädje har jag
proberat, men at bli mätt af berättelsen om andras måltid, är något helt annat, [Not nederst på
sidan: Petré hade väl gerna bjudit in Fredrique men hade ej så arrangeradt och hade hästen
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förspänd till en skyndsam resa] jag mottog derföre med välbehag en god spilkum söt mjölk vid
Lefar Gästg[ivaregård] ej långt derifrån sedan vi förbifarit Nordmalings kyrka.

 
 Det började nu at gå raskt, hästar voro öfver allt inne, och skjutsbönderne ledde dem vanl[ige]n

oss till mötes innan vi väl hunnit stadna med vagnen. Men kuskar fattades i stället. Vid Lefvar var
det en Piga, Alb[ert] bad mig anse henne som kammarjungfru, och satte sig at köra. Jungfrun
placerades i vagnen vid min sida - den vänstra välförståendes - och i stället för Mops, fick hon vår
Aloë-kruka i knäet, at sköta. Och nu gick det friskt, må ni tro - vid nästa Gästg[ivare gård]
Engesjö, sedan vi öfverfarit Öre-ström namnkunnig såsom gräns emellan Ryska och Svenska
armeerne under sista kriget, fingo vi en liten skjuts=poike, som placerades som Laquai bak på
vagnen, och Alb[ert] behöll sin plats, emedan han såg at vi på detta vis skulle hinna Umeå i god
tid. Under denna nära 2 mils långa station förbirestes Hörneforss Bruk invid hvilket en affair
föreföll mellan Ryssar och Svenskar, en afton sedan det redan blifvit mörkt - hvarvid Invånarne
mycket lida - här saknade jag min kapp-krage, som liksom Alb[ert]s Pipa, begifvit sig ut i vida
verlden - min Örngåtskudde var äf[ven] bortbytt på något nattquarter.

 
 Nu framkommo vi till Sörmjöle Gästg[ivaregård] vid Landsvägen syntes rudera efter den Äreport

som uprestes Kong Adolf Fredr[rik] högtsalig i åminnelse, till ära, vid hans Eriks Gata ge[n]o[m]

Landet.22). Ryssarne hade roat sig med at sätta eld på den. Förut, (sade Albert) stod den ännu
täml[igen] oskadad, och med läsliga inskriptioner. Den var i fyrkant, hade 4 portiker, och Taket i
form af en Dôme. Pilastrarne voro fullplottrade med Resandes namn och anmärkningar. Alb[ert]
tyckte skada vara at denna, ehuru ej så gamla fornlämning, skulle förstöras.

 
 Härefter fölgde en 2 mils lång Sandhed till Stögsiö Gästg[ivaregård] der vi klädde oss litet.

Alb[ert] nedsteg från kusk till Herre i vagnen, och så kommo vi snart, sedan vi genomfarit en stor
äng, den största vi någonsin skådat, till Umeå Elf, öfver h[vil]k[e]n vi färjades och anlände directe
up i staden. Wi körde in hos Alb[ert]s kusin Handelsm[an] Alenius, som var aldeles ensam

hemma.23) Hans Fru var på landet, dit de ämnade flytta. Hon efterskickades och kom snart. Båda
äro rätt muntra och hyggliga, och söka på allt sätt undfägna oss. I går middag hade vi till sällskap
en Fru Löwenadler vår värdinnas Syster, samt en Grosshandlare ifr[ån] Stockholm. Mot afton åkte
vi ut på Landet, och gjorde några besök hos Alb[ert]s Bekanta vid Lands kyrkan. Vårt värdfolk
fölgde oss. Aftonen var vacker, och vägen upföre Elfven, som hade höga stränder beströdde med
Landtgårdar, rätt interessant. På återvägen togo vi in på Strömslund, Alenii Landtegendom, den
han nyss köpt af sin Svåger. Den har en vacker alleé, och en liten hygglig Trädgård.
Boningsrummen höllo på repareras. Alenius är Barnlös, men har uptagit en 3 års flicka, at upfostra
som eget. En liten söt flicka, lik lilla Sophie.

 
 Alb[ert] skulle gå at hälsa på sin Svärmor, Charl[otte]s Mor, och fick till sin stora surprise höra at

det i dag hölls auction efter henne.24) Han har nu gått dit ut. Vid hans återkomst ämne vi resa
härifrån - faren väl hulda Vänner!

 
 Ume d. 21 f.m. God morgon igen. Albert drögde längre än han ämnat, så at resan ej kunde

företagas i går. Nu vänte vi blott på hästar, för at begifva oss hädan. Jag har här befunnit mig
ganska väl, och varit aldeles ogenerad, det kostar just på mig att åter lemna dessa goda menniskor
hos hvilka jag så snart blifvit bekant - efter jag nu har tid skall jag berätta litet mer om söndags
aftonen, emedan det torde intressera Moster Ahl. Vår första visite var hos Colega Sc. Mag[ister]

Vattrang som är gift med en Genberg,25) derifrån reste vi till Fru Häggström, men som var
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borta.26) Albert ville nödvändigt träffa Henne och vi sökte Henne nu Hos en Fru Flur, som jag
straxt påminte mig ha hört Moster Ahl nämna, vi blefvo gladt emottagna, det var en munter rask

Gumma,27) och jag formerade discurs med Henne samt hällsade från moster, under det att
A[lber]t pratade med Fru Häggström samt flere andra grannfruar som voro där, och sedan bar det
af till det omnämnda Strömslund. Fru Alenius har sin Mor der, som fortfar at vara sinnessvag. De
måste nu hålla upsigt med Henne om nätterna.

 
 Se så nu äro hästarne här. Frukosten väntar - farväl på alfvar!
 
 Säfvar s.d. Nu ha vi färdats 2:ne ombyten. Det förra gick krångligt. Vi hade ett par stora hästar

men hvilka aldeles icke ville fram tillsammans. Efter många fruktlösa bemödanden och försök,
frånspändes ändt[ligen] den ena, och Skjutsbonden red förut. Alb[ert] körde vagnen med den andra
efter till Tafle Gästg[ifvaregård].

 
 Sedan gick det raskt hit. Här på ömse sidor om Säfvar-Elfven stod den bekanta Bataillen, som slöt

sista kriget med Ryssland. Gästg[ifvare] gården är ett Monument deraf med sina sönderskutna
väggar och dörrar. Här är äf[ven] beläget Säfvar Järnbruk och Finbl[adiga] Såg, hvars ägare är en

Patr[on] E[ric] Forssell i Umeå.28)

 
 Grimsmark i Löfång[er] d. 22.
 
 God morgon åter! Vår resa i går gick raskt mot afton. Vi kommo hit i god tid, sedan vi passerat

Djekneboda, Rickleå och Gumboda Gästg[ifvare] gårdar. Vid den förstnämnda är et smalt pass
emellan 2:ne Sjöar af h[vil]k[e]n den ena har förbindelse med hafvet, och den andra fortsättes af
morass. Man har derföre räknat våra Svenskar till mycken last, at den släpte Ryska Arméen här
igenom. Der går äf[ven] vägen ned till Rata hamn, bekant af samma krigshistoria. Derifr[ån] var
3/4 mil till Bygdeå kyrka. Albert reste ogerna förbi Doctor Genberg, men gaf sig ej tid at köra

in.29)

 
 Rickleå hade et eget interesse för Alb[ert] - och äf[ven] för mig, emedan nära derintill vid

Landsvägen stod fordom den gård, hvari min gode Albert blef född. Nu var den borta - endast
ruiner efter stenfoten under byggningen och frodigare gräsväxt utviste stället och lifvade minnet af
de blommor ibland hvilka Han lekt och varit lycklig:

 
 Hvar ges du gyllne tid uti förskoning

För sorgerna, och minnet, i förvar.
Jo! blicka åter till Din Barndoms boning,
Och skänk en tår åt dina sälla dar!

 
 Då, obekant med smärtan, vän af nöjet,

Du icke plågades af framtiden,
Och räckte med det oskuldsfulla löjet,
Din hand emot den kommande, Din vän.

 
 Och om Du sporde i Din Mammas öga

En tår - dess orsak kändes ej af Dig -
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Men, lik en tröstens Engel från det höga
Du gick at bära tröst på lifvets stig.

 
 O Barndom! Sälla ljufva tid för minnet,

Du ger en Lärdom än för äldre dar.
Med tacksamt lugn, och glädtig ro i sinnet
jag änn för hösten Vårens blommor spar.

 
 

 Se så, nu äro vi åter resfärdiga. Wi ämna frukostera i Löfångers prästgård hos Past[or] Unæus,30)

hvilkens Adjunct vicarierat för Alb[ert]. Wi äro derföre ute i god tid.
 
 Bure Gästg[ivare] gård. s.d. på e.m. Wi äro nu innom Skellefte Socken - vid förra Gästg[ivare]

gården, Daglösten var jag på gränsen. Byggningen står på sjelfva Rå-linien. Så at man har till
ordspråk om Folket derinne at de koka i Löfångers Socken och äta i Skellefteå, emedan Spiseln är
på den ena, och Bordet på den andra sidan Linien. Här är en rätt brillant Gästg[ivare] gård.
Byggningen, som är ny har 6 vackra rum på botten, och 2:ne vindsrum. Min A[lber]t har, under

väntning på hästar, gått at hälsa på Bruks-Patron S[undbaum] i grannskapet,31) och höra efter om
våra saker anländt från Stockh[o]lm. Jag har i stället satt mig at conversera med Er. Nyss kom
Värdinnan in, och præsenterade mig, ganska fryndtligt, vin och bakelse!

 
 I Löfångers prästegård, dit vi i god tid kommo i Morse, blefvo vi bemötta med obeskrif[lig]

välvilja. Värdinnan bjöd oss först Caffe, sedan en tapper frukost, och sidst en Bål; och då Gumman
drack vår välgångs-skål, föllo tårar i glaset - och hon nämnde mig kusin. Vår visit der blef korrt,
emedan vi i dag ville hinna Skellefteå. Vi skildes derifrån med tacksamhet, och som gamla
Bekanta. Nu anländer en vagn in på gården. En Herre kommer stigandes, jag stoppar mitt papper i
portefeuillen. Alb[ert] är äf[ven] här - adjeu.

 
 Skellefteå d. 23 Jun.
 
 Nära vid målet af min Resa fattar jag pennan för att gifva Er en morgonhällsning hulda Vänner.

Huru gerna ville jag ej nu på en stund flyga öfver till Er. Jag skulle då i samråd med några af Er
ställa till en liten artig surprise och - Hasta i dina armar Goda Hanna och Hällsa Dig på Din
födelsedag:

 
 Ack; förgäfves Dina blickar

Söka skymten af din Wän,
Och Du hör ej hur hon skickar
Dig en suck: "Lef lycklig än"!

 
 Ja vi skilldes goda ömma

Hanna, Ungdoms Glädjen flyr.
Låt oss ännu Tacksamt gömma
Denna tid för minnet dyr.

 
 Må ej saknaden allena

Bli den skatt vår Vänskap bar:
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Lugn och Styrka sig förena
Till en Vård: Den ädel var.

 
 Glöm mig, om Du deraf lugnar

om du Tärs af Saknaden
Mins mig, om den tanken hugnar
att Du äger än Din Vän.

 
 Bästa Hanna en tår sväfvar i mitt öga du förstår ju Din vän - jag törs ej dröja mina blickar vid de

envitioner som sväfva för min inbillning vid åtanken af dessa dar och det förflutna - jag skulle bli
för vidlyftig - och min journal bli ett bref - och Du vet huru jag då ordar i öfverflöd - jag sliter mig
då från ditt sällskap - öpnar din kammardör - kallar in de öfriga vännerna och sätter mig åter att
berätta:

 
  Jag nämnde at Alb[ert] återkom till Bure, ungef[ärligen] på samma gång som den främmande

Hern; han fann mig och Gästg[ivar] Mor i godt sällskap. Herrarne formerade Discours och gingo
efter hvarandra i et annat rum, der Alb[ert] uptäckte at den Okände äf[ven] skref Dagbok. Snart
kommo [de] åter tillbaka. Den Okände berättade, huru han rest närmast efter oss hela vägen, och
ofta varit nära at hinna oss, men vi foro beständigt af med de innevarande hästarne före honom.
Han hade kommit från Ryssland - skulle nu resa till Finnland, och derifr[ån] åter till Petersburg,
der han hade engagement. Händelsevis uptäcktes at han kände Major Reutersköld i Finnland, och

jag fick sända hälsningar till hans Syster.32) Wi reste ifrån honom, och låfvade tinga honom hästar
vid nästa Gästg[ivare] gård. Under vägen tänkte jag: Jag hade likväl kunnat skrifva några ord till
henne. Det kan Du ännu göra, sade Alb[ert] - och så snart vi kommo till Innervik Gästg[ivare gård]
skref jag några rader till Minna Reutersk[öld] hvilka dock innehöllo mycket. Jag ämnade lämna
det åt Gästgifvaren, men som jag skulle stiga i Vagnen, kom vår Okände, och jag fick lämna
honom brefvet i egna händer. "Om det, sade Han, interesserar Er at veta hvem ni hedrar med Ert

förtroende, så är jag Protocolls Secretairen Ramsay.33)

 
 Wi reste åter - på vägen hände oss den surprisen at ena bak-fjädern af vagnen gick af. Likväl, som

vi voro försedde, efter vanligheten med goda rep - Olyckligas sista resource - hjelpte vi åter det
onda - hängde up vår korg, och kommo lyckligen fram åt öpningen af Skellefte Horizont. - Redan
et litet stycke från Innervik, syntes Skellefte Kyrko-Torn - och i samma mån som utsigten vidgade
sig så ljusnade efven Alberts anlete -"ännu en fjerdingsstolpe" ropade Han "och jag är så godt som
Hemma - det här hållet har jag altid känt mig så glad". Jag kunde tämligen väl föreställa mig dessa
känslor då jag tänkte mig resande till min födelsebygd och finge se Löfsta Kyrka i fonden -
emedlertid grälade Han öfver Solen som döljd bakom tunna moln ej ville uplysa den Tafla som
Han önskade på alt sätt embellerad skulle möta mina blickar för första gången och där lifva ett
behagligt intryck, snart fästadt af erfarenheten. I skulle hört också huru Albert pratade, aldeles som
Han stått för en lanterna magica huru man här skulle se och beskåda. N[ota] B[ene] om man hade
sådana falkögon som Han, där ett bruk - längre fram en landtgård, och sedan huru det stället låg
beläget 1/2 mil bort etc etc. - emedlertid nalkades vi alt närmare fram. Albert under mycken glädje
- och jag med en liten hjertklappning - det föreföll mig nästan som reste jag att möta någon vigtig
catastrof af min lefnad. Det är dock en egen känsla man röner vid inträdet i en ny Sällskaps Krets -
i synnerhet där man länge är väntad och omtalad - en känsla som vi fruntimmer altid lifligare
röner, kanske... och som ni goda systrar lättare skall begripa än till ock med min gode Albert.
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 Vi voro nu vid Sunnanå Gästgif[vare] g[år]d mitt emot Prostg[år]den - vi slippa väl nu färja nu
öfver Skellefte Elfven, sade jag åt Albert: - "Ja visst! Deröfver är en stor Bro, hvars make Du ej
öfverfarit. Se der, synns den redan! Skall Herrskapet till Prästgården? frågade kusken - Ja - "Då får
ni lof köra ned här till Färjan". Färjan? - ja - hurdå? Bron är under reparation. Jaså! Wi måste
således derann igen. Jag satte mig nu här vid stranden på en Grästorfva under en tid af näst[an] en
Timma, som åtgick at få öfver hästar och vagn på denna lilla interims-färja, som dertill
handterades [Skrivet över raden: Maneuvrerades] af en oöfvad Färjkarl. Alb[ert] agerade denna
gången Charon för vagnen skull. Hela tillställningen förekom mig så vådlig, at då Albert for af
med färjan och Vagnen, sittande på ena suden, och hållande i ena Bak-hjulet, öfver den strida
strömmen, satte jag händerna för ögonen och vågade ej se up, förr än de voro vid andra stranden.
Han kom snart tillbaka igen - och sedan hästarne äf[ven] voro öfverflyttade, kom vår Tour - vi
debarquerade från den sköna Elfstranden. Den vackra kyrkan med sina Colonader, och sitt Torn
med 4 portiker, omgifna af 2:ne balustrader, samt den välbygda prästegården, lågo mitt framför
oss. Rundt omkring, och på ömse sidor Elfven lågo strödda Landt- och Trädgårdar, samt den
vidlyftiga kyrkostaden, som liknade en större Köping. Jag tyckte mig redan vara likasom midt i
kretsen af den nya verld hvari jag skulle inträda.

 
 Ändt[ligen] framkommo vi. Doctor S[tröm], och hans Dotter Lena S[tröm] kommo oss till möte

vid det vi stego up på Bron till Förstugan. - Lena förde oss up i öfra våningen genom en stor Sal
till et stort Förmak. Hon är en rätt vacker flicka hennes klädsel nätt och modern. Hennes
conversation vittnade om finare bildning, och at hon varit litet ute i verlden. Hennes Far en Man
och 60 år, hade ett utseende som ingaf aktning, och hans upförande som Wärd och Sällskapsman

väckte erkänsla och nöje.34)

 
 Efter en stund bjöd han mig armen - vi nedgingo i en Sal i nedra våningen at spisa afton. Här fick

jag nu äf[ven] göra bekantskap med Mag[ister] Bexelius, Alb[ert]s goda Wän, (och som jag

äf[ven] snart fann förtjena denna Titel)35) samt den yngsta Sonen i huset, en 18 års yngling.
Doctorinnan sjelf hade varit sjuk i 6 veckor. En Dotter Lovisa S[tröm] och en Mams[ell] B----
fanns äf[ven] i huset, men voro ej synliga.

 
 Vi blefvo logerade i öfra våningen 2:a Rummet innanför det nämnda Förmaket, i en rätt brillant

Sängkammare. Alb[ert] nämnde at den ej upläts åt andra främmande, än som krusades för. Det
generade mig, ty jag älskar ej krus. Emedlertid finner jag redan at man på allt möjligt sätt söker
bemöta mig med aktning och vänskap. Nu nyss var Lena S. oppe på morgon visite. Och berättade
att de väntade en hel hop af grannarne på eft[er]m[iddagen] som sedan alla skulle samlas hos

öfverstelieutnant U[lfhielm]s att fira Midsommars natt en egen högtidlighet här på orten 36)- jag
skall då redan idag införas i Sällskaps Kretsen - När skall jag få nog ledighet att tekna den? Lena
och jag har nu blifvit mera bekanta och det förtroliga Du har redan öpnat väg till en mera familair
entrée. Vid bortgången uptog Hon ett bref, och sade med rörelse: "Jag lemnar Dig ty jag vet Hvad
det skall intressera Ditt hjerta" ja jag känner att jag behöfver ensamhet för att njuta denna Lecture,
farväl!

 
 _______________________

 
Slut på första delen.
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 Min Resa ifr[ån] Födelsebygden till Westerbotten i Jun[i] och Jul[i] 1814.
Sednare delen.

 
 
 Norsjö d.[?] Julii.  "Hvad! ännu en del! "hvilka ämnen återstå då, at så vidlyftigt beskrifva?" hör

jag mina Goda Vänner säga.
 
 "Att en resa af 80 mil kan ge materialier - om man annars förstår samla dem - till at pluttra 50

octav sidor fulla, det kan väl låta sig göra, såsom vi nu skenbarligen förnummit - men då nu blott 8
mil återstå, så kunna vi väl befara, at - i anseende till beskrifningen - i stället för 8, så bara 0 quar!"

 
 Sagta, sagta, mina Vänner. Dömmen ej så strängt. Jag talar ju så gerna med Er, och njuter så gerna

Ert sällskap, at ni äf[ven] måste följa mig, under mina raste-dagar, på alla visiter, kalaser etc. i
Skellefte också - och sedan hafva tolamod at promenera till mitt hem - till häst eller fot,
hvilketdera ni behagar. Det der allt går ej så fort det, ska ni tro; Och till ock med om gamla Farmor
i Enåk[ers] Prästegård vore närvarande vid Lecturen, så skulle hon kanske till slut grundeligen
begripa, "att man kan skrifva mycket om Tåcke denne", och at sådane äfventyr väl ock kunna
förtjena at man afhör dem åtminstone - samt at hon kanske gåfve företrädet åt min historia framför

Quintii Hejmerand von Flamings, emedan den förra till punct och pricka är sannfärdig.37)

 
 (Här skrattar min goda Moster Berg litet, och säger Nå! den Fredrica!)
 
 Ja men - kommer ganska väl ihog den der aftonen jag också, då vi hade så roligt - och njuter i

minnet många dylika!- Men jag måste väl åter begifva mig från mitt imaginaira besök i Enåk[ers]
Prästg[år]d, der jag befann mig så väl, och den mitt tacksamma minne så gerna besöker.- Gören
mig en återvisite, Gode vänner!- Jag vill nu med denna diversion sammanlänka berättelsen som
slöts i förra delen af min Journal. Kasten en blick på dess sista blad, och skåden nu vidare, huru
Fanny med tåradt öga öpnar sin kammardörr i Skellefte. Lecturen är slutad, och tacksamt sväfvar
Hannas och Sophies namn på hennes läppar. Hulda Vänner! Icke blott i födelsebygden lifvade I
min glädje. Äf[ven] hit reser Er vänskap i förväg mig till möte, at förljufva mitt inträde i den
okända kretsen. Emottagen min tacksamhet!

 
 Sedan jag betalat den goda Lenas besök, åto vi middag, och till Caffe-timmen började främmande

anlända, först en ung[domlig] Brukspatr[on] Sundbaum med 3:ne Systrar, hyggliga och gentila
flickor, som nyligen i Löwenstedtska pensionen fullbordat den education en sann huslighet förut

grundlagt.38) Som de bodde öf[ve]r 2 mil ifr[ån] kyrkan, ämnade de tillbringa helgen i
Prostegården. Vidare en Majorska v[on] Schildt, Lenas blifvande Svärmor. Hennes Man och Son

äro ute i kriget.39) Denna Fru, med hvilken Albert redan förut gjort mig litet bekant svarade
aldeles emot det begrep han gifvit mig om Henne. Jag fann henne mycket aktningsvärd, och om
jag oftare ägde tillfälle at njuta hennes umgänge skulle det rätt mycket gläda mig. Vidare en

Enkefru Renhorn med Dotter 40)- med flere.
 
 Vi gingo om en stund, ut at promenera, då kom prosten i det samma och medförde åt mig bref

ifrån Dig min andre Far, och mina goda syskon Georg och Sophie. Jag satte mig på litet afstånd
från sällskapet vid den sköna Elfstranden med min dyrbara Lecture, och tacksamma tårar föllo
derpå. Så täflade mina älskade vänner at äf[ven] här möta mig vid mitt första inträde. Sedan vi
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spisat afton, proponerades en spatsergång till Öf[verste] Lieuten[anten] Ulfhjelms, der vi voro

väntade, at tillsammans fira midsommars-afton.41)

 
 (Denna firas här i Vesterbotten ungefär som Wallborgsmässo-aftonen hos oss - dock utan eldar,

som också skulle göra dålig effect der afton- och morgonrodnan gjuter sig tillsamman. Folket, i
synnerhet ungdom samlar sig i groupper och afbidar, under allehanda nöjen och uptåg, efter
midnatten, då samlingarne blifva något glesare, emedan ej alla upoffra hela natten för at vid kors-
vägar, eller på 3:ne gångor omflyttade hustak, se Tuppar draga hö-skrindor- eller Troll-
Esquadroner dansa m.m. som hörer till nu mera nog glömda forn-sagor och fördomar.)

 
 Äfven till vårt sällskap tillstötte under vägen groupper af Grannfruar, mamseller och Cavaillerer,

så at vi täml[igen] talrike anlände till Fredricslund, hvarvid vi i förväg möttes af Öf[verste]
Lieut[nanten] Dess Fru och 3:ne Döttrar.

 
 Bekantskapen var här snart gjord. Hennes nåd, Mor till 8 lefvande Barn, af hvilka 6 äro fullväxta,

är obeskrif[ligt] munter, och hennes friska och behagliga utseende tycktes ock berättiga henne till
den charge som Hon ännu med den naivaste liflighet innehade såsom General en Chef för
Ungdomens lekar. Öf[verste] Lieuten[anten] Sjelf är hemmavarande Chef för Beväringar.

 
 Wi fördes genast i trägården vid hvilken Papa Å[hlströ]m sjelf icke skulle hafva något at påminna,

tror jag. Den var rätt artigt arrangerad. Fruktträd, Blomsterquarter och Rabatter med åtskilliga
Buskväxter, alléer m.m. Wi gingo in i en rätt rymlig Berceau med torfbänkar, omkring hvilka
Rönn och Syrener flätade sig. Sällskapet ökades snart med en liten fin och hoppande vice
Häradshöfding F---g,[kan vara: Westling], som plägade roa sällskapet med Equilibrier, Cabrioler

och kortkonster.42) Item en Saltpeter-Sjuderi-Directeur H[errma]n[s], nyss anländ till orten, en
trygg och torrolig gubbe, som med sina infall och uptog roade öfverallt, och var allestädes
välkommen. Gubben hörde något illa, och detta tycktes ofta öka det pittoreska af hans munterhet;

han stördes ej af sällskapets joller, utan fortfor altid i god ro med sitt glamm.43)

 
 Vi gingo in på gården och sprungo Enkling-leken, hvarvid vår Directeur var första Enklingen.

Sedan samlades sällskapet i Förmaket vid midnattstiden för at dricka Caffe. Hennes nåd averterade
at några små Gossar hade i öfra våningen tillställt ett litet spectacle Burlesque (liksom de små
Littorinerne plägade gifva). Vi gingo up at bese herrligheten. Visserligen hade jag häldre varit ute
för at åskåda det stora Spectakel af Sol-nedgången. Alb[ert] och jag hunno likväl ut vid dess
upgång, och höga ljufva känslor upstego i min Själ. Detta oafbrutna ljus hela dygnet omkring har
ofta confunderat mig om tiden på e[fter]middagarne. Kl. 3 på morgon gingo en del af Sällskapet,
deribland Alb[ert] och jag hem. De öfrige depenserade hela natten.

 
 Som Färjkarlen nu var borta, gingo vi öfver den ännu ofärdiga bron, på bjelkarne hvarvid Alb[ert]

var vår gemensamme Ledsagare.
 
 Knapt hunno vi (d. 24) så dags upstiga, at vi kommo i kyrkan. Den är rymlig och ljus, af vacker

architecture, men i anseende till det ännu ej acheverade och embellerade innanredet, gör den
invändigt liten effect, för den, som ej observerar, eller senterar sjelfva byggnads-stilen.

 
 Folkmängden är stor, och rätt gentilt klädd. Luxen ibland allmänheten har stigit här till en ovanlig

högd. Qvinfolken med Lif-klädningar af kattun, Bomulslärft, Chambridge och Siden. Ofta med
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bart hår, eller hattar, flors-hufvor och långa vantar. Man får ej se en tröja en gång, annars än i
hvardagssysslor. Karlarne med pantalonger, Spenzer, frackar och Bonjours, stöflor, cachetter och
Brutus-hufvuden. Då Församlingen går ur kyrkan, har man samma brokiga Spectakel, som vid lika
tillfällen i en Stad. Då man möter dem i sina helgedags-kläder, behöfver man komma så nära at
man ser ansigtet, eller tailen, för at veta om det är en ståndsperson eller icke. Man skulle ju ej vilja
tro, at dessa quinnor, som man ofta kan få se i brokiga siden-klädningar, släpande siden Chawlar
af 20 Rd:rs värde, hemma kunna få tugga bark-bröd! - och likväl förhåller det sig så! Detta onda
lär väl till en del herleda sig ifrån den så långt avancerade Bond-handeln, samt nationens
härmnings-lynne.

 
 Doctorns hade bjudit mycket Främmande. Tiden uptogs af conversation, promenader, musique

m.m. Mitt humeur var dock denna dag ej stämt till munterhet. Dagens sorger för et år sedan
sväfvade för min själ. - Goda Hanna - jag utgjöt för Dig min känsla och fann mig sedan mera
lättad. Efter måltiden dansades efter sång. Alb[ert] och jag vore blott med i Orchestern.

 
 (d: 25.) Var ej annat främmande än Sundbaums-Flickorna och jag besökte på e.m. en Fru

Capit[enska] Lokk, som lefver et slags Enke-stånd, sedan hon på godt maner skilgt sig vid sin

half-galne man.44) Hon bor rätt interessent. En Trädgård, planterad af hennes Farfar omger med
åldriga träd hennes Boning. Man sitter der i hennes Sal, likasom i en Berceau en Spalier, och Frun
spelar Claver rätt artigt. Sedan stego vi up i Kyrko-Tornet och beskådade, från den med en artig
balustrade omgifna Altanen, all verldens herrlighet.

 
 Här står Alb[ert] och tittar mig öfver axeln och säger at jag altför laconisk yttrar mig öfver detta

interessenta skådespel. "hvarföre kan Du ej också föra dina Vänner dit up och låta dem se med
Dina ögon"? Nej, Bäste Vän - det låter ej göra sig - min känsla var för vidt omfattande för at ej
vara få-talig. Och om mina vänner ej vilja sjelfva in natura göra en färd dit up, så får Du lof at i 4
kopparstick göra dem dessa rika vuer begripliga. Se der har Du för det!

 
 d. 26. (Söndag) voro vi bjudna till en Häradshöfd[ing] F[urtenbach] der vi funno församlade

ortens herrskaper. Värden hade nyss gift sig med sin hushållerska, med hvilken han förut ägde

barn - han hade äf[ven] flere med förra giftet, deribland 2:ne fullväxta Döttrar.45) - Stället var
vackert, och väl bygt. Sällskapet delade sig i promenerande, spelande och equilibrierande partier.
Öfveralt råder här en munter och fri sälskaps ton, som gör at man ej känner sig generad, om man
också ej skulle vara disponerad för nöjet.

 
 Lena S[tröm] och Marie S[undbaum] voro värdinnor på kalaset, [Not nederst på sidan: och Jag

brygde bålarne - hvilket tyckes mig vara lika anmärkningsvärdt! (Afskrifvaren)] som ansågs såsom
et hemkomöhl.

 
 d. 27 Reste Sundbaums-på e.m. voro vi hos majorskan v[on] Schildt. Sällskapet bestod blott af

Öf[verste] Lieuten[anten] U[lfhielm] med Fru, Doctor S[tröm] Lena S[tröm]  Alb[ert] och Jag. De
förstnämnde formerade Trekants-Partie. Värdinnan och vi flickorna utgjorde et litet kotteri för oss
sjelfva.

 
 Jag hade då nyss fått Dit bref, Hanna, der dit känslofulla hjerta så varmt utgjutit sig. Jag talade om

Dig - det var så ljust.
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 Den goda Fru S[childt] talade äf[ven] om sina ungdoms år. Hon har som Flicka en tid varit i
Roslagen hos sin Morbror Prosten Rehn, som fordom varit Adjunct åt Farbror Carl Fant i Knutby.

 
 Så förflöt aftonen rätt interessent, och Aftonmåltiden serverades på et här brukligt nätt sätt. Flere

små bord serverades för 2, 3 a 4 Personer, och man placerar sig efter behag.
 
 Wid hemkomsten till vår gode Värd, mötte vi Mag[iste]r Ullberg, som ankommit från Norsjö, och

berättade at allt stod väl till hemma.46)

 

 (d 28) Voro vi bjudna till Comminist[er] Högström, som nyligen tillträdt efter sin Styffar.47) Här
funno vi vår Societé åter församlad.

 
 En rätt nätt Trädgård bjöd oss at söka skuggan, som var rätt angenäm i anseende till den starka

värman. Värdens Farfar, den namnkunnige Doctor P[ehr) Högström hade planterat träden. I hans
tid hade äf[ven] frukt-träd florerat der, men hvilka i sednare tider dött ut. Herrarne formerade spel-
partier, de äldre inne, och de yngre i en Berceau tumlade om med Brädspel och öhlbouteljer. Wi
Damerne placerade oss på grässoffa i fonden af en slags Sallon af träd, och groupper af små
älskvärda Barn omgåfvo oss.

 
 En liten yr Gosse, hvars Mor var ibland sällskapet kom springande med et vatto-spruta af Rör, och

huit! gjöts et rägn öfver våra hvita klädningar. Skadan var ej stor, men de små Barnens glädje blef
störd. På hemvägen hade det så när blifvit ett större vattu-Bad. Wi fölgde Öf[verste] Lieuten[ants]
Herskapet till vägs till stora Bron, som ännu ej var färdig. Alb[ert] hjelpte några Damer öfver, men
Öf[verste] Lieutenanten sjelf, som lär vara fallen för svindel, ville ej våga färden. Emedlertid
inträffade en för detta Handelsman, som från den färdiga delen af Bron gått ner på stegen och
sedan på spänger öfver en Såg-Damm till Lands. Han tillböd sin tjenst at ledsaga den vägen, och
försäkrade at det skulle gå braf - vandrade förut på spången, och nådig Herren efter i sakta mak,
men det ville ej gå - "Du har narrat mig Din - - -  här kommer jag ej öfver" - "Jo - jag försäkrar
Nåd[ige] Herr Öfv[erste] Lieuten[anten] - afbröt den förre, i det han vände sig på spången, och
räckte fram armen, "om jag får" - - - i det samma föll han pliktskyldigast pladask ned i Dammen,
(som dock ej var djup) och tumlade om med sågstockarne, under det Nåd[ige] Herren skyndsamt
återvände till stranden, lämnande sin Mentor åt sit öde. Alb[ert] och unga Ström lupo dit och
fattade honom i håret, och drogo up honom, under det han, till sällskapets löje blandadt med
förskräckelsen, spjernade mot och ropade: "vänta! vänta! Låt mig få hvila litet!"

 
 Slutel[ige]n blef dock Albert antagen till ledsagare öfver Bron, och sällskapet åtskildes.
 

 (D. 29) Gingo Lena S[tröm] och jag till Hornemans på visit.48) Gumman gret af glädje at få se En
ifrån hemorten. Hon är sängliggande af Slag i högra sidan, men tycktes eljest vara lika munter och
språksam som förr. De hade tänkt sjöledes resa till Stockholm, för at flytta till Upsala, men i
anseende till dyrheten der, hade deras Barn afrådt dem at resa. Ännu väntade hon dock et bref från
sin Lovisa, som skulle afgöra härom.

 
 Den aktningsvärda Gubben var lika rask som fordom, lika vänlig och trygg.
 

 Sedan gingo vi till klockaren och Ingenieuren S[undström] der vi stämt möte med Alb[ert].49) De
voro ganska goda och välmenande. Gubben sjelf var blefven blind. Wi tracterades med Caffe, sylt
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och confiturer, samt derpå med thé och god-rån; det halp ej at säga nej för något. På hemvägen
gingo vi at beskåda Sågverk och quarnar, som lågo rätt pitoreskt till. Alb[ert] var härvid min
Cicerone. Från en högd derintill præsenterade sig kyrkan, med prostegården och kyrkostaden rätt
vackert, såsom en icke obetydlig Stad - på högra sidan intog Elfven med sina Romantiska stränder.

 
 Den 30, stego vi sista gången up i vår vagn, för at i sällskap med Lena S[tröm] resa till Bure Bruk,

at hälsa på Bruks-Patr[on] Sundbaum, Far till de flickor jag förut omtalat. Mag[ister] Ullberg, som
skulle resa hem, kuskade för oss.

 
 Wi blefvo väl emottagne. Herrskapet voro ganska hyggliga. Gubben behagade mig i synnerhet.

Allt vitnade der äfv[en] om ordning och industrie. Stället var just ej vackert, men trefnaden bodde
der med den gode Ägaren. Alb[ert] reste ombord på et ankommet Fartyg, der han fann sina saker
från Stockholm, och afsände dem genast med Båt till Skellefte. Så drogs det ut på tiden, at vi ej
hemkommo förr än kl 2 om natten.

 
 D. 1 Julii genomvandrade vi kyrkostaden och besökte handels-Bodarne, sedan gingo vi till våra

saker och togo af, hvad vi hade nödigt at medföra hem.
 
 D. 2 Jul. Bjudning till Öf[verste] Liuten[anten] U[lfhielm]. Alb[ert] jämte flere Herrar kommo ej

förr än sent på aftonen för et bestyr för andra dagen, som jag straxt skall omtala. Tiden uptogs af
små handarbeten, samt promenader i den vackra Trädgården, dit hela sällskapet äf[ven], efter
aftonmåltiden, begaf sig. Den lilla Lena S[tröm] älskvärd och munter, tog Syrener och bekransade
sitt hår. Ett tu tre försedde sig äf[ven] Saltp[eter]  Direct[euren] Her[r]man[s] sig med en stor
bouquet, böd henne armen, och så gick det i procession fram till Fruarne, der vi efter en stunds
glamm, togo afsked och reste.

 
 D. 3 Jul. (Söndag) Hade Alb[ert] och jag bjudit Skellefte Societé på en Holme i Elfven, som

aftonen förut förseddes med 2:ne Tält. Sällskapet samlades, och väderleken syntes lofva mycket
nöje för aftonen. Fru R[enhorn] med Dotter, hjelpte oss med matanrättningarne. Vi drucko Caffe,
och Alb[ert] började brygga sina Bålar, då hastigt horizonten mulnade, och den ena Regnskuren
jagade den andra. Det var för oss rätt ledsamt, emedan vårt tillämnade nöje åt hela sällskapet blef
stördt.

 
 Våra gäster voro dock rätt hyggliga, intet missnöje förmärktes. Man fann sig i sitt öde, skämtade

och roade sig så godt man kunde innom Tälten.
 
 Ungdomen samlade sig i en Lada och dansade. Bålarne bidrogo äf[ven] at lifva munterheten.

Aftonmåltiden intogs i det större Tältet, der vi några och 30 personer sammanpackade oss, och
glädjen stod högt i Taket.

 
 Wi hade ämnat upföra en liten lustbarhet, som nu till hälften blef förstörd af den fatala väderleken,

men som vi nu efter måltiden sökte ersätta så godt vi kunde. Jag hade skrifvit någre verser, som
Alb[ert], Lena och jag, under olika Costumer, skulle afsjunga. Vi Rangerade oss i procession med
någre af Herrarne - Gubben Her[r]man[s] var vår Regem[ents] Trumslagare - Albert sjöng först
följande:
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 (Melod[i] Vikingen: "Vikinga säten etc")
 
 Hören med gamman, gamla och unga
 Uppå vår glada och sirliga Choeur!
 Glädjen oss endast manar at sjunga -
 Lifvar den Er - det vår upmuntran gör!
 Tröghet blott mattar, nöjet försvinner
 Om man ej hastigt och lustigt sig finner
 Glädje och munterhet endast vinner
 Uppå bekymrens och ledsnadens hav.
 
 O Matronor! Eder gläden
 Edert fredliga lif är med sällheten slägt -
 sköna Möjor, glädligt träden
 På de blommor dem kärlekens årstid har väckt.
 
 Och Männer! I som gån
 Bland glada nyttors dån,
 Waren redlige Göther, och Bygdens Egid,
 Wåra Bröder, ifrån Söder
 med Oliven den gröna spåsällhetens tid!
 
 Sedan tog Lena Zitran och accompagnerade sig sjelf:
 
 (Melod[i] ur negerslafven[?]: Sällsynt glädje etc)
 
 Lifvets dagar, glädje-tomma
 Fly, och lämna ledsnad quar -
 Hoppet är dock lifvets blomma -
 Odla den, och lycklig var!
 
 Vackra årstid! Du förnyar
 Denna känsla i vårt bröst.
 Glädjen uppå lätta skyar, [Not: tunga skyar,sjöngs det för
 tillfället!]
 kommer ned till våra bröst, [Not: Gjutes ned, sjöngs det
 för tillfället!]
 
 Och jag sjunger och jag dansar
 Och af blommor binder jag
 snart den skönaste bland kransar -
 Gissa hvem den får en dag?
 
 Hvarunder jag nedsatte min trumma, och framtog derutur en blomsterprydd hatt, (den vi köpt åt

henne i Stockholm) och till Hennes stora surprise, satte henne på hufvudet sjungande:
 



  32

 (Melod[i] Maji Sången)
 
 En främling på de stränder
 Der Dina blommor röjs,
 Försmå ej dem jag sänder
 Din skönhet dermed höjs.
 
 En ask - vist ej Pandoras -
 Sig öpnar för Din blick
 Och hoppet ej förloras
 Då Du dess blommor fick
 
 Må Du Din lefnad pryda
 med sköna blommors ans -
 Gå at Dit hjerta lyda
 Och bind Din vackra krans -
 Må Du dock ej förgäta
 Hvad tacksamt jag kan ge:
 Smyg i din vackra fläta
 En enda blyg Pensée
       ---
 
 Herrarne slutade med en liten lustig choeur, och sällskapet upmuntrade oss med sitt bifall.
 
 Det var lycka at aftonen ej var kall ty vi voro alla våta om fötterna, och blefvo det ännu mera på

hemvägen. Ingen mådde heller illa efter detta äfventyrliga nöje.
 
 (D. 4:de) Började inpackningen af våra saker. Detta måste ske på et eget sätt för den förestående

resan, och bestå i smärre paqueter, eller inläggas i Byttor. Vår kappsäck kunde dock transporteras
hel och och hållen och utgjorde den ena hälften af bördan för en häst. - På eftermiddagen gjordes
afskedsvisiter, och våra hästar anlände ifr[ån] Norsjön.

 
 (d. 5.) Uptogs af samma göromål på f.m. - På denna sista dagen af min sejour, gjordes ock min

första visit hos värdinnan[Fru Hedvig Maria Ström], som, sjuk under vår dervaro, hade upskjutit
dag efter annan min entreé. Hon syntes mig rätt æstimable och interessent. Då jag, efter en stund
ville recommendera mig, bad Hon mig ännu en gång se henne före afresan, tilläggande ganska
smickrande: "jag finner at då man en gång lärt känna Fru L[inder], vill man snart oftare äga hennes
sällskap, hvilket jag - till min saknad finner mig för länge hafva försakat". - Om Hon sade detta af
godhet så tänkte jag det med rättvisa!

 
 Jag gjorde åter en liten visite hos Fru Horneman - Gumman grät då jag tog afsked. - Hon ämnade

nu taga ett Björklöfs-Bad, af hvilket hon lofvade sig mycket godt.
 
 Jag infann mig åter hos Doctorinnan tog afsked af henne, den goda Lena och af Dem alla, och

lämnade ej utan rörelse et hus, der man sökt förekomma mig med så mycken upmärksamhet och

godhet! - En secter [Carl Olof] Westermark,50) och unga H:r [Michael] Ström fölgde oss 2 1/4 mil
på vägen. Den förre körde för mig i sin Chaise. Vägen till Krångforss är i början mycket vacker,
och följer Elfven,upföre; vid slutet af den samma nära Byn, går vägen öfver Elfven på en Bro bygd
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öfver en Forss, vid hvilken är et krono-Laxfiske. Wi stego af och beskådade det. Herrarne
hugnades med löfte om Graf-Lax till aftonmåltiden en rätt, som nu äf[ven] börjar smaka mig. -
Ändt[ligen] efter en besvärlig Backe, anlände vi till vårt Krångforss, där vi togo nattquarter, och
öpnade vår väl försedda matsäck, spisade, och begåfvo oss till hvila.

 
 (D. 6.) Om morgonen öpnades första gången min Caffe Påse, som mina vänner i E[nåker] så

omsorgsfullt inlagt, och vi druko deras Skål. Vår Laxfiskare, som fordom varit Betjent i et större
hus, passade up rätt galant, och var äfven vår kock för tillfället.

 
 Jag grufvade mig litet för den resa mig förestod, och klef betänkligt i mina Kossakkläder,

förfärdigade i Skellefte af Alb[ert]s Hofskräddare.51) Att börja med satte jag kapotten utanpå, till
dess frukosten var expedierad och hästarna sadlade. Då kastade jag af den, tog min Husar-mössa i
hand, bockade mig för Herrarne, och steg från Alb[ert]s armar up i sadeln på min gråa klippare,
och så börjades mina Ridder[liga] äfventyr - Se Bäste Vänner! Jag skulle nu kunna - likt
Münchhausen - berätta Er otroliga saker - Och hvem af Er skulle kunna slå mig på fingrarne, om
det hängde aldrig så litet rimligt ihop? Ty hvem af Er har väl gjort en dylik färd?

 
 Jag fick en liten snäll häst, och en god, och väl stoppad sadel, och det gick verk[lige]n bättre än jag

påräknat. Första milen var den sämsta. Man aflägsnar sig småningom ifrån Skellefte Elf, och
vägen till första Stationen är mycket stenig. Ortens hästar äro dock så vane dervid, at det föga
hindrar dem. Om Hanna varit med, skulle Hon säkert hållit långa loftal öfver Hästarnes stora
förstånd. En af våra utgjorde avant-gardet och gick med sin börda, utan körsven förut, undvikande
at med sitt breda vidlyftiga pick och pack stöta emot träden på ömse sidor om den trånga vägen.
Alb[ert] och Jag utgjorde Centren, och den andra Lastdragaren tillika med vår Dräng, en
skjutsbonde och en Bondflicka, arrier-Gardet. Sättet at på häst-ryggen transportera saker, kallas
klöfja. Tillställningen består i en Trädsadel, under hvilken lägges en upstoppad dyna på hästen.
2:ne Granband, i form af aflånga Tunnband, som hvar för sig äro iflätade med vidjor och försedde
med vidje-länkar och garntrossar, uptaga det Bagage man vill transportera - och detta fördelas så,
at hvardera, Bandet-som sedan sammanhäcktas öfver sadelen, at de hänga på hvar sin sida om
hästen,-väger lika. Efter omständigheterna, och Bagagets beskaffenhet, inpackar man det i säckar
eller Byttor, knyten m.m. och sedan-på ofvanbeskrefne sätt - de båda bördorna (som här kallas
Bänne) äro pålagde, lägges äf[ven] något midt oppå sadeln. Så hade vi på den föregående hästen
våra öfver-rockar, parapluie, käpp och parasol, samt aloë krukan, högst up i klöf-sadeln.

 
 Framkomne, efter 2 timmars resa till Finnforssen, rastade vi en liten stund, och togo en mjölk-

drick, under det hästarne betade, sedan begåfvo vi oss åter på vägen till Rörnoret, dit vi äf[ven]
hade en mils väg. Härvid satt jag fördjupad i mina phantasier, och betraktade vårt pitoreska tåg.

 
 Hvar är jag? frågade jag mig sjelf monne på vägen emellan Cairo och Medina? äro icke dessa tysta

vandrare, Pilgrimer som göra valfart till Mahomets Graf?
 
 "Graf! (ropar Hanna säkert) Ja der ha vi det! nu hittade hon på en rätt benämning. Till sin graf

reser hon! emedan hon blir för oss likasom död och begrafven, den Elaka - aldeles rätt! Måtte hon
dock i den der andra verlden, dit hon beger sig finna glädje och lugn!"

 
 Sagta, sagta! min vän - Förifra Dig ej, och tala ej illa om de döda. Jag går igen, och skall dessutom

ej uphöra at sända sådana himmelsbref, till dess Du återtar Dina ord.
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 Men hvar är jag då? Se dessa mörka skogar, dessa dystra Sjöar, der vandraren sällan speglar sig! -
Men hvad? der öpnar sig ju et litet fält - Några hyddor visa sig, och längst bort i fonden en liten
Sjö! Wi nalkas närmare. Min häst - om ej just delande min nyfikenhet - vill dock fort hinna
hyddan för at beta i dess skugga, och ilar förbi tåget - Se så - nu äro vi framför den låga dörren. Se
denne gamle Gubbe med sitt gråa skägg kommer derutur och sätter med sina darrande händer en
stol vid min stigbygel! Är det en välgörande Eremit ur de spanska skogarne? - dock nej - Se der är
ju en groupp af Barn, som sitta i gräset lekande - der kommer deras Far från arbete - och Modren
står ju i dörren och niger så vänligt med en trädskål i handen, i hvilken hon ämnar hämta söt mjölk
åt oss - är då detta en österländsk famille ur  fornåldren, och denna 80-åriga patriark stamfar bland
Barn
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 [Bild: Caravanen anländer till Rörnoret]
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 och barnabarn? Nej, intet af allt detta, svarar Albert. Vår Caravan anländer nu till Rörnoret
härifrån hafve vi blott 4 mil quar till vår lugna Boning der glädjen väntar oss, vinkande med
handen!

 
 Ja der stod den Gamle så vänlig och glad, och löjet jämnade fåran i hans åldriga panna, då Alb[ert]

kastat sig af hästen och lyftade mig ur sadeln, sägande:
 
 "Tack ska ni ha min Gubbe, det går altid till på det här sättet." - Jag mottogs nu med ett med

kraftiga handslag besegladt, välkommen från alla sidor.
 
 "I ska vara mycke väkommen till oss!"
 
 Vi sadlade här af och spisade Folk och hästar. Sedan sutto vi en stund i gräset och skuggan,

vattnade vår Aloë och myrten-kruka; hvarefter, och medan Alb[ert] åter sadlade, jag gick in till
Gumman, som vaggade sitt yngsta Barn, och berättade mig under tårar sitt lefnadslopp, som dock
ej hade nog intresse at här införas, ehuru det visserligen var vigtigt för den goda Gumman. Vi togo
afsked, med vänliga handslag, och stego åter up på våra stolta gångare. Sedan vi passerat ungefär 1
mil anlände vi till en Sjö, der en Båt väntade oss. Hästarne fortsatte tåget landvägen, under det
Alb[ert] och jag läto ro oss fram till Byn Bastuträsk. Vi drögde der ej längre än medan vi tömde en
skål mjölk, och så fortsattes resan, först längs efter en helt smal Bergsrygg, på ömse sidor
omgifven med djupa vattnade dälder. Litet längre fram hunno vi en Sjö, der vi åter funno en Båt
som förde oss öfver den, och genom en liten slingrande Canal till en annan, vid hvilken Långträsk
By är belägen.

 
 Vi hvilade der en stund, Gumman som gaf oss dricka, förstod ej - såsom vi sedan fått höra, - at jag

var prästFrun. Hon berättade deremot för andra, at Prästen farit hem, och haft en liten Gosse med
sig.

 
 Resan fortsattes, först till häst 1/4 mil - sedan en liten promenad, hvarefter vi Sjöledes färdades till

Pjesörn. Knapt hade vi stigit i land, förr än en Regnskur påskyndade våra steg up til gården.
 
 Detta ställe är rätt romantisk - 2:ne gårdar ligga högt up på en aflång kulle emellan 2:ne Sjöar, af

hvilka den ena ligger djupt emellan höga Berg, och den andra sträcker ut milslånga vikar, som gå
in i olika Socknar.

 
 Wi stego in, och blefvo vänligt och gästfritt mottagne. Wi hade nu färdats 5 mil på dagen - Jag

undrade sjelf huru vi kunnat hinna så mycket med vår Tåg-ordning. Emedlertid var sängen
välkommen och sömnen ljuf, fastän Bädden ej var särdeles mjuk. Om morgonen d. 7:de samlades
både gamla och unga at se den unga Frun, och Gummorna trängdes omkring mig, och täflade om
at säga mig något hjertligt. Emedlertid sadlades hästarne, och Caravanen började Tåga, under det
Alb[ert] och Jag började med at färdas Sjöväg et stycke,- Vid andra stranden funno vi våra
gångare, stego up, och redo ung[efär] 3/4 mil, då vi stadnade på en gård. "Här, sade Albert, sedan
han lyftat mig ur sadeln och visade med handen på en Byggnad här inne har jag haft mycket af
glädje och mycket af sorg!" Han hade bodt der, tills dess Präste-gården blef färdig. Vi gingo in i
rummen Albert var rörd och jag - länge stod jag där försänkt i betragtelser. Vänner utan ord förstån
I den tår som föll från mitt öga!
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 Här lastades af - allt vårt pick och pack lades i en Båt, och vi stego i den andra, och färdades en
god 1/4 mil fram till målet för vår resa. Huru skall jag för Er goda Vänner, kunna beskrifva mina
känslor härvid. Ännu tåras mitt öga då jag i minnet återkallar denna stund, då jag sagta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Bild: Utsigt af en liten gångstig up till Stennäs från sydvästra sidan- (Eft. Naturen af J. A. L.)]
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 framgungade till mitt nya hem som mitt öga oroligt sökte. Vi foro förbi blomstrande och löfklädda
stränder, lika dem vid Hanöberg, ehuru här var vidsträcktare Horizont, och mera omvexling. Här
högde sig skogväxta Berg - der vinkade fredliga hyddor - der framlyste leende åkrar - då, genom
en slingrande Canal, jag hastigt framkom på et vidsträktare vattenfält, och Albert visade mig en på
afstånd framskjutande Udde, der nya Byggnader höjde sig öfver Löfskogen. Jag gungades nu på en
vik af stora Norsjön, och hade en lika så interessent, som vidsträckt utsigt åt alla sidor. Till vänster
sträckte sig Sörby utefter stranden. Norrby lämnades bakom ryggen. Till höger en hop holmar,
öfver hvilka längst borrt högde sig Bergsträckor, såsom upstigande moln. Men snart hunno vi
stranden af Stennäs. Gården præsenterade sig genom en uthuggning af löfskogen, den vi dock foro
förbi, och landstego vid en liten gångstig, upföre hvilken vi arm i arm gingo till min nya Boning.
Vänligt räckte mig den mötande Pigan handen. Albert och jag hastade in i Rummen, och föllo der
rörda i hvar andras armar - Våra ögon tårades! och nu - den som behöfver flere ord för denna Scen,
för den kan icke Fanny skrifva!

 
 Stennäs d. 10 Julii. Hulda Vänner! Ja - jag är här vid målet af min resa, och min bestämmelse.

Hvarföre kan jag icke hittrolla Er för at med få ord och sann hjertlighet [omtala] huru jag känner at
jag här skall lefva et lugnt och sorgfritt lif? Säkert skulle det interessera Er, at kunna se in i mitt
nya hemvist, och se huru jag går här och stökar. Det förekommer mig ej så olikt sagorna i min
Barndom, der man på en Gångare grå blef förd genom obanade skogar, öfver tusen farligheter, till
dess man omsider kom till et förtrolladt slott, der hvarken Herre eller Fru visade sig, men man
kunde agera hemmastadd, och få allt efter önskan - huru der et Claver stod öppet för vårt nöje - der
et Bibliotek - så et väl anrättadt bord för de resande, och sidst en upbäddad Säng till hvila för trötta
lemmar. Och när man om morgonen vill göra sin toilette finna den i fullkomlig ordning - derefter
en stor Coffert med färdiggjorda kläder, som passa - o.s.v.

 
 Kunde jag då annat, redan som Barn, än älska ställets Guddomlighet, och tycka at han ej behöfde

förvandla sig till en underskön Prins, för at vinna mitt hjerta?
 
 Ja, så fann jag allt vid min ankomst färdigt till min anordning. Alb[ert] hade vid sin bortresa

nedlagt åtskilligt som ej behöfde vara framme, detta har jag nu rangerat - Bland mina första visiter
kan nämnas den i källaren, som Alb[ert] sjelf murat, och är den bästa jag haft tillfälle at se. Dess
tjocka stenväggar, blandade med jordfasta klippstycken, och dess djuplek under jordytan, trotsa
Sommarens hetta och vintrens köld. Den var väl fournerad med Bär-viner af alla slag. Sylter, och
andra saker som vanl[ige]n förvaras i källare, stodo der till unga Fruns tjenst. - Så hafva dessa
dagar förflutit, och i samma mon, som jag kommit mig i ordning, har jag känt min trefnad ökas.
Om jag ändå kunde göra Eder allt detta åskådligt - kanske får jag invitera Er till min lilla middags-
måltid i dag, och gifva Er en liten vue af våra stilla nöjen. Alb[ert] for i kyrkan, och jag blef
hemma för at skrifva - Jag hann dock ej så mycket, förr än jag åter fick se honom komma ifrån
stranden, och våra blickar möttes och våra armar öpnades. Då stod den lilla anrättningen färdig i
det yttre rummet, och Couverterna voro prydda med vilda törnrosor, dem jag plockade då jag
fölgde Alb[ert] till vägs till stranden - Stora Norsjö-Abborrar, en fogel, och syltade hjortron med
mjölk utgjorde måltiden, och inländsk vin deserten. Och som det skulle vara litet för själen också
så hade jag under Alb[ert]s frånvaro skrifvit några små stancer, [stanser] som han nu, då vi ätit,
och öpnade dörren till sängkammaren, fann liggande på notställaren:
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Minnet af d. 7:de Julii.
 
 Jag är bärjad.- Ren i hamnen
 Har min Julle ankrat sig,
 Gode Albert! och i famnen
 sluter jag med ömhet Dig.
 
 Dessa tårar som vi gjuta
 Tolka hvad vår känsla ber:
 "Himmel! må vi länge njuta
 Lön, som trogen kärlek ger!
 
 Måtte denna stilla Boning
 skygd åt friden, sällheten,
 I din vårdnad i förskoning
 Bärjas för hvar storm kring den!"
 
 Från oss fjerran, verlden larmar -
 Albert, lyss derpå ej mer!
 sluten i Din makas armar
 mildt Din blick mot hoppet ler.
 
 Må då lifvets stormar bullra!
 Lugnt hvart törne från vår stig
 vill jag rycka, och din skulldra
 stöde, i dess branter, mig!
 
 Albert, Du mig sällhet skänker,
 Och Din Fanny trogen, öm
 På Din glädje tacksamt tänker -
 Hvad hon ej förmår, förglöm!
 
 Måtte himlen länge skydda
 våra hjertan - Våra Dar -
 Att, då hoppets äro flydda,
 Wi må äga minnets quar!
 
 Vår glada njutning härvid förstås lättare än den beskrifves. - På e.m. stämde Alb[ert] sitt sköna

Claver, verkligen det bästa jag sett, lika stort som Westers,52) men med starkare och behagligare
ljud. Sedan vi spelat derpå en stund, gjorde vi en promenad till Sjö-stranden, dit en liten vacker
gångstig kröker sig. Straxt nedom Byggningen ha vi en börjad anläggning till köks-trädgård; der
nedanföre ligger et sädesland som nu står i full blomning med vacker Råg. Sjelfva stranden, der
nedom, är borderad med blandad Löfskog och Buskväxter hvaribland den vilda nyponbusken
utvecklar sina vackra blommor, och sprider en behaglig lukt. Hela Lands-udden omfamnas af den
stora Sjön, som delar sig i flera vikar, och är beströdd med små holmar. - Sen här den anblick som
hvarje morgon möter mitt öga.
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 Återkomne från vår promenad fingo vi besök af et par GrannGummor som skänkte mig ägg.
Folket här är ganska vänligt och välmenande; skada at jag ännu ej rätt väl förstår deras språk. - Sen
här en liten målning af min första söndag i Norsjö. Om jag kunnat tekna den så lyckligt som den
blef njuten skulle jag säkert erhålla mina vänner förlåtelse för min ordrikhet.

 
 Norsjö den 24 Jul. Med skäl hade jag nu kunnat sluta min dagbok. Min resa är slutad, och jag har

redan lefvat här öfver 14 dagar, utan at kunna bjuda Er på kalaser eller lustbarheter, som här icke
kunna vankas. Ändå fattar jag åter pennan - Hvad kunnen I väl vänta Eder, som icke Er
föreställning kanske lifligare upfattar?

 
 Älskade Vänner! Det förekommer mig dock svårt at skiljas vid Er. Jag ser Er så gerna alla

församlade, lyssna på min okonstlade berättelse. De fläste af Er äro nu förmod[ligen] församlade
på Hanöberg, och hvarföre kunde jag ej i Dag ägt Er alla här, för at med mig dela den glada
surprise min älskade Albert förskaffat mig. Vår klockare, jämte En af de mera Civiliserade
Bönderne kommo i dag hit på besök. Albert proponerade en promenad kring sädes-åkrarne,
hvilken ock företogs söderut ifrån Gården.

 
 Sedan förde mig Alb[ert] ned åt kryddgården på nordvestra sidan, derifrån Löfskogen, tätare än i

Svedden vid H[anöber]g, sträcker sig neråt Sjön - Jag hade derföre ej förut inträngt deruti - och nu,
just som vi kommo intill den, upryckte han ett par nedsatta Björkar, och se - en bred, banad gång,
lik den vid UlriceLund i S[ala] öppnade sig för mig - vi gingo et stycke fram, och kommo under
en, af växande Björkar hvälfd gång, som ledde till en fyrkantig Löfsal, försedd med bänkar, der jag
fann et Caffé-bord serveradt. Sedan vi druckit deraf, böd Alb[ert] mig åter armen, och ledde mig
vidare på en annan väg, som derifrån slingrade sig ner, åt norra stranden, ung[efär] 300 alnar långt,
och ledde till den lilla pollrande källan, som hvarje dag skänker oss af sin Christallnectar. På en tid
af 8 dagar, hade Alb[ert] med tillhjelp af en 12-årig Gosse, beredt mig denna glada öfverraskning
till min namnsdag. Ofta kom han om aftnarne trött och svettig in, utan at jag visste huru nära det
rörde mig.

 
 Han afbryter mig nu - god natt Gode Vänner! Fanny har njutit en rätt glad dag!
 
 (Stennäs d 25 Jul.) Ännu några ord för at fullända föregående tekning. Denna dag är lika som et

supplement till den föregående. Wi ha börjat en slags brunns-kur, som består deri, at vi nyss
upstigne företaga en valfart till källan, derifrån till Löfsalen, och så gå vi hem och dricka vårt
Caffe. På eft.m. tog jag min sömm och satte mig i den nyssnämnde Löfsalen - Alb[ert] föregaf
något arbete vid Sjöstranden - "då jag slutat - sade han - så kommer jag och gör Dig besök." Han
återkom, och vi fölgdes till källan - vid upgåendet derifrån blef jag först varse en väg som gick till
vänster om den andra, och som förde till en liten rund, hvälfd Berceau, der vi satte oss, och hade
derifrån en skön utsigt ner åt Sjön, som så vänligt lyser mellan träden.

 
 Gladt öfverraskad slöt jag min Alb[ert] till mitt hjerta - "skada - sade jag - at det ej är Fredric i dag

- jag skulle då ha kallat detta ställe Fredricslund efter min Bror.". "Kalla den så," afbröt han, i det
han aftäckte en skål Limonade," vi vilje fira den här. Detta ställe skall vara ditt Löfstad, och de
öfriga ställen skola ock hafva de namn som mäst interessera Din hugkomst - Och hela denna Nejd
skall innefatta Bilden af Din fosterbygd, och:

 Minnet af älskade Wänner!"
 Slut.
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 [Bild: Wue af en liten promenade up till Stennäs, ifrån en båthamn fram på Udden]
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 NOTER
 

1) Olof Segerqvist (1766-1846) var sedan 1809 kyrkoherde i Älvkarleby i Uppland. Han var
född i Nora och hade tidigare tjänstgjort i Stockholm samt var hovpredikant sedan 1807. Sin
mannagärning utförde han sedermera som kyrkoherde i Håtuna och prost i Håbo kontrakt
inom ärkestiftet.

 
2) Abraham Nensén (1784-1846) var nybliven docent i Uppsala och utnämndes under året 1814

till konsistorienotarie i Härnösand, där han omsider fick stort inflytande. Hans far, Andreas
Nensén (1734-1822), var sedan 1790 kyrkoherde och sedermera prost i Själevad, där han
blivit kvar i tjänst sedan han tillfrisknat efter en långvarig sinnessjukdom. När Själevad
passerades under resan gjorde Albert Linder även ett besök hos honom. (Jfr nedan s  .)

 
3) Sångaren var Erik Samuel Ödmann (1786-1845) brorson till den namnkunnige teologen,

naturforskaren och psalmdiktaren Samuel Lorentz Ödmann (1750-1829). Albert Linder
umgicks med Erik Samuel under studieåren i Uppsala och kom därför att ofta besöka
diktarens hem. Där provsjöng de båda kamraterna Samuel Ödmanns nya kompositioner.

Erik Samuel var sedan 1810 vice lektor i Gävle och blev ordinarie just under året 1814. Präst
blev han 1825 samt kyrkoherde och prost i Vendel inom ärkestiftet. Han var även ryktbar
som riksdagsman, fick Svenska Akademiens pris i vältalighet samt var en gång uppförd på
förslag till biskop i Visby.

 
4) Här avses Brita Elisabet Garberg, född Bjurberg (1747-1818). Hon var änka efter

segelduksfabrikanten, skeppsredaren och grosshandlaren Carl Anton Garberg (1752-1801),
vars fader var rådmannen och grosshandlaren i Gävle Anders Garberg (1707-1767). En
syster till denne rådman, Christina Johanna, var Fannys fars första hustru. I det stora
handelshuset befann sig Fanny alltså bland idel släktingar. Den nämnda Gustava Ennes, gift
med Anton Fredrik Garberg, var dotter till grosshandlaren Per Ennes i Gävle.

 
5) Mamsellen i trädgården var Kristina Katarina Hillgren, född i Gävle 1795 och dotter till

styrmannen Anders Hillgren och hans hustru Ingrid Catrina Fornberg. Fadern dog redan
1797 i London och Stina Cajsa, som hon kallades, bodde fram till 1819 hos sin mor i Gävle.
Detta år utflyttade hon till Stockholm.

 
6) Ägaren var Johan Fredrik von Schinckel (1791-1840). Han hade 1807 av sin far David

Schinkel ärvt det stora Schinkelska fideikommisset, bestående av Axmars, Vifors och Viksjö
bruk i Gästrikland, Vallstanäs gods i Norrsunda socken utanför Stockholm samt fastigheter i
huvudstaden. Han adlades 1818 och tjänstgjorde även som kammarherre.

 
7) Den studerande var Olof Johan Wikner (1792-1877) inskriven i Norrlands nation i Uppsala

1812. Han var född i Skog och son till den kände sjökaptenen, redaren och affärsmannen
Johan Wikner på gården Fantskog. Fadern ägde stora delar av sågverken i Baggböle och
Bureå samt framförallt i Mo vid Själevadsån. Olof Johan blev med tiden själv
trävaruexportör och hans enda syster, Anna Catharina, blev genom giftermål med Johan Carl
Kempe anmoder till den kända trävarusläkten Kempe.
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8) Rektor Johan Olof Arbman (1780-1830) var 1814 skolmästare och predikant i Sundsvall, där
han med stor energi sökte förbättra stadens skolväsende. Hans insatser varade till 1818 då
han tillträdde som kyrkoherde i Undersåker samt sedermera i Offerdal i Jämtland.

 
9) Värden var Erik Walanger junior (1754-1853). Han erhöll sitt burskap i Härnösand 1793 och

var såväl handelsman och skeppsredare som rådman under åren 1808-1822. Hans far, Erik
Walanger senior, var handelsman jämte lantmäteridirektör under sin aktiva tid. Han avled
1815.

 
10) Spence= kappa, ytterkavaj. Fanny sysslade tydligen även med sömnad på lediga stunder

under resan!
 
11) Magister Olof Tunvall (1747-1829) hade tillträtt som komminister i Stigsjö redan 1784. Han

var ensamstående och verkade troget i Stigsjö under 45 år till sin död vid 82 års ålder. Enligt
herdaminnet var en av hans egenheter, att han försökte lära allmogen i socknen att äta
hästkött. Någon framgång fick han röna. Då Tunvall "bjöd på sådant, fann man det ej så
oäfvet."

 
12) Verserna är hämtade från den romerska skalden Horatius och lyder i översättning från

latinet: "Låtom oss, små och stora, befordra detta arbete och detta strävande, om vi vilja leva
älskade av fäderneslandet och tillfredsställda med oss själva."

 
13) Här avses lektor Per Hellzén (1746-1811). Lektor i matematik vid gymnasiet var han från

1775 till sin död. Som rektor för skolan fungerade han också under sex olika läsår. Han var
synnerligen praktisk och duglig på olika områden och ledde bland annat domkapitlets arbete
med det nya gymnasiet, som invigdes 1791. Hellzén stammade från Ragunda i Jämtland och
efter Vild-Hussens insatser för Döda Fallet 1796 engagerade han sig i uppröjningsarbetena,
vilket ledde till att han med kompanjoners hjälp 1798 skapade Vivsta skeppsvarv vid
Indalsälvens utlopp i havet.

 
14) Här beskrives förhållandet vid det s k kontuberniehuset i Härnösand, som skulle fungera som

ett inackorderingshem för vissa elever. Genom lärjungarnas ("euratorernes") våldsamma
leverne och fallenhet för skadegörelse hade hemmet måst stänga sina portar och kunde ej
nyttjas för sitt ändamål.

 
15) Dikt av Erik Gustaf Geijer publicerad i Götiska Förbundets tidskrift Iduna 1811.
 
16) Denna fru Svanberg var Albert Linders kusin Brita Carolina Alenius (1773-1858). Hennes

far var kyrkoherden i Lycksele Anders Alenius jr (1743-1820). Hon var första gången gift
med lantmätaren Abraham Lindahl, vilken avled ett knappt år efter vigseln. Med
landsfiskalen i Ångermanland, Lorents Svanberg, gifte hon sig 1802. Med honom hade hon
som framgår senare i texten två döttrar, födda 1803 och 1804. Lorents Svanberg hade avlidit
i maj 1814. Kusinen var alltså vid besöket åter änka sedan någon månad tillbaka. Den dotter,
som var tänkt som sällskap åt Fanny i Norsjö, var landsfiskalens barn i hans första gifte Eva
Agata Svanberg född 1794.

 
17) Fru Häggström bodde i Hörnett och hette som flicka Anna Margareta (Annette) Renhorn

(1787-1868). Föräldrarna var Olaus Zacharias Renhorn, komminister i Skellefteå och Sara
Margareta Lindahl dotter till kyrkoherden Israel Lindahl i Nordmaling. (Jfr
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Forskningsarkivets Urkunden nr 10.) Annettes man var bokhållaren Abraham Häggström
från Umeå. Redan följande år 1815 flyttade Häggströms till Skellefteå, där Abraham blev
fabrikör.

 
18) Vaulunder = en äldre, oriktig form av Volund den forngermanske sagohjälten, som var en

ypperlig smed. Det var eddasången Volundarkvida, som Fanny läste.
 
19) Chacot = Schakå eller sjakå. En cylindrisk, styv hatt av läder eller filt, försedd med

nedhängande banderoll och plymer m m. Vanlig inom armén. Infördes i Sverige just 1814,
varför Fanny tydligen var toppmodern under sin färd!

 
20) Denna Mamsell, Marie Wikmalm, var från Sala och var från början utsedd att följa med

Linders till Norsjö som sällskapsdam. Hennes resa blev dock inställd till följd av eget
giftermål.

 
21) Detta var Anton Petré (1784-1830). Han var 1814 ännu ogift och efter tiden som sekreterare

vid Olofsfors bruk kom han via Umeå stad till Skellefteå 1818 som länsman. Där gifte han
sig 1819, fick sex barn och bodde sina sista år i Öndebyn i Bygdeå socken.

 
22) Adolf Fredriks Eriksgata gick genom Norrland år 1752.
 
23) Kusinen var Clas Fredrik Alenius (f 1788). Han hade 1811 gift sig med änkan Sara

Catharina Bolin, född Göhlberg. Hennes mor på Strömslund, som senare omnämns i texten,
var den välkände prosten Pehr Högströms dotter Martha Agatha (1755-1821). Fru Alenius'
omtalade syster var Sophia Agatha von Löwenadler, vars man, kaptenen vid Västerbottens
regemente Mauritz Wolfgang v. L., under 1814 bevistade fälttåget och togs tillfånga under
kriget i Norge.

 
24) Susanna Carlenia, gift med kyrkoherden i Umeå pastorat Jacob Eurenius (1740-1797), var

Albert Linders svärmor i hans första äktenskap med Susanna Charlotta Eurenius (1792-
1812). Svärmodern hade avlidit i Umeå under hans bröllopstid i Uppsala, Stockholm och
Sala.

 
25) Detta var Magister Pehr Wattrang (1772-1818) då vice pastor i Umeå. I november 1814

utnämndes han till kyrkoherde i Burträsk. Under ryska kriget spelade han en aktiv roll som
kunskapare, vilket resulterade i att han togs till fånga och misshandlades av fienden. Han var
gift med Greta Brita Genberg, dotter till prosten i Bygdeå Jonas Genberg. (Jfr not 29).

 
26) Fru Maria Häggström i Umeå, var mor till Abraham Häggström i Hörnett. (Jfr not 17.) Hon

var född Renhorn och var nu änka efter komministern i Umeå landsförsamling Olof
Häggström (1747-1810).

 
27) Den muntra gumman var Sara Fluur, född Qvist (1749-1841). Hon var änka alltsedan 1779

efter komministern i landsförsamlingen Christian Fluur. Hon avled i Umeå först vid 92 års
ålder.

 
28) Eric Forssell (1755-1832) var huvudman för familjefirman "Eric Forssells Söner" i Umeå.

Förutom sågen och bruket ägde firman stora skogsarealer i den omgivande bygden.
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29) Doktor Jonas Genberg (1759-1819) hade 1807 tillträtt som kyrkoherde i Bygdeå. Teologie
doktor blev han i Uppsala 1809. Fullmäktig var han vid riksdagarna 1809, 1812 och 1817.
Hans år i bygden var fyllda av glädje och aktivitet.

 
30) I Lövångers prästgård bodde kyrkoherden Magnus Unaes (1760-1837) sedan 1811. Hans

prostinna och den trevliga värdinnan i huset var Brita Maria Mellin född och uppvuxen i
Uleåborg. Där hade hon som barn umgåtts med skalden och biskopen i Härnösand Frans
Michael Franzén.

 
31) Gabriel Sundbaum (1759-1834) var brukspatron vid Bureå vattensågverk vid Bureälvens

utlopp i havet. Han var från Härnösand och god kompanjon med ovan nämnde kapten
Wikner i Fantskog. (Jfr not 7.) Han verkade i Bure i 34 år med stor framgång. Med sin
hustru Anna Christina Lodin (1763-1825) hade han åtta barn. (Se vidare nedan not 38.)

 
32) Majoren var Carl Vilhelm Reuterskiöld (1770-1832), vilken 1808 tjänstgjort vid Sveaborg

och 1811 tagit avsked ur svenska armén med överstelöjtnants grad. Han hade då blivit
änkling med fyra oförsörjda barn. Han flyttade med dem över till Borgå samma år. Med sig
hade han sin syster Vilhelmina Christina Reuterskiöld (1782-1815). Fanny hade träffat och
umgåtts med henne i Sala och Enåker under året 1811. Hon var då ännu ogift och blev för
Fanny en mycket intressant bekantskap. Minna Reuterskiöld gifte sig på hösten 1814 men
avled i barnsäng redan påföljande år.

 
33) Carl August Ramsay (1791-1855) var 1814 endast 25 år gammal och nyutnämnd sekreterare

i Kommittén för finska ärendena i S:t Petersburg, där han tidigare varit kanslist. Sedermera
blev han bland annat landshövding i Viborg, ledamot i senaten och kunde 1841 titulera sig
Geheimeråd.

 
34) I prästgården, där Fanny och Albert gästade under två veckor på sin färd till Norsjö, bodde

sedan år 1800 kyrkoherden Nils Ström (1755-1830) med hustru Hedvig Maria Hesselgren
och tre barn. Doktor Ström var tidigare lektor i Härnösand. Han var munter och anspråkslös
samt åtnjöt stort förtroende i bygden. Hans år i tjänsten förmörkades dock av de upprörda
förhållanden som blev följden av det s k nyläseriet i bygden. Hans dotter och vice värdinnan
i huset var Helena Margareta (1792-1880) gift året därpå (1815) med kaptenen Johan Ulrik
Schildt i Umeå. Den andra dottern var Lovisa (1794-1877) och sonen, som senare medföljde
Linders en bit på vägen, var Michael (1795-1863) sedermera klockare i Skellefteå.

 
35) Johan Bexelius (1782-1840) var vid denna tid pastorsadjunkt i Skellefteå och ännu ogift.

Först tio år senare, som komminister i Lövånger, gifte han sig med Carolina Ulrika Dyhr
(1803-1876). Hon kom att bli Albert Linders tredje hustru 1842 efter Fannys död 1840.

 
36) Claes Anders Ulfhielm (1758-1837), överstelöjtnant i armén 1808 och alltsedan 1779

fältväbel vid Västerbottens regemente. Han kom från Söderby i Uppland och hade bl a
tjänstgjort som kammarpage hos änkedrottningen Lovisa Ulrika. Han bevistade finska krigen
1788/90 och 1808/09. Han tillfångatogs av ryssarna i Skellefteå 1809 och fördes till Uglitz i
ryska guvernementet Jaroslav. Chef för Skellefteå kompani var han 1808-1815. Hans fru på
Fredrikslund, som senare omnämns i texten, var Anna Fredrika Holmström (1768-1845)
dotter till överstelöjtnanten vid Västerbottens regemente Fredrik Holmström och Anna
Helena Bagge. Fanny nämner i dagboken att Ulfhielms 1814 hade 8 levande barn. Enligt
uppslagsverken skall det vara 10 barn.
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37) "Quin[c]tii Hejmerand von Flamings" syftar på en roman av den tyske författaren August

Lafontaine (1758-1831). Den utgavs i Berlin 1795-96 under pseudonymen Gustav Freier och
med titeln "Leben und Thaten des Freiherrn Quinctius Heymeran von Flaming" i fyra band.
Den översattes till svenska av A. Wistrand och utkom i Strängnäs 1800-08 i åtta delar.
"Quinctius Heymeran von Flaming" var den svenska titeln och verket utgavs här i
författarens eget namn. Lafontaine skrev främst familjeromaner i den lättare genren och var
vid denna tid mycket populär i Sverige även om kritiken mot hans alster ibland var bister.

 
38) Patron Sundbaums tre döttrar, Lisa Maria, Anna Cathrina och Maglena var alla i

tjugoårsåldern vid denna tid. Utbildningen i den Löwenstedtska pensionen hade skett i
Härnösand hos fru Ulla Löfwenstedt (f 1770). Hon hade redan 1797 blivit änka efter
landssekreteraren Fredrik Wilhelm Löfwenstedt. Tillsammans med sin styvmor från
Sundsvall drev hon under många år sin skola. Hennes pension omnämns i Lotten Dahlgrens
bok Norrländska släktprofiler. I. s 70.

 
39) Christina Catharina von Schildt (1774-1866) var dotter till prosten Jonas Hollsten i Luleå.

Majoren Carl Ulrik och sonen Johan Ulrik deltog 1814 i kriget mot Norge. (Jfr även not 34.)
 
40) Sara Margareta Renhorn (1759-1831) var sedan 1795 änka efter komministern i Skellefteå

Olaus Zacharias Renhorn. Med två döttrar levde hon i största fattigdom. På
midsommarfesten hade hon med sig dottern Elisabeth Charlotta, sedermera gift med prosten
i Sveg Edvard Forslöf. Den andra dottern var ovan nämnda Annette Häggström i Hörnett.
(Se not 17.)

 
41) Se ovan not 36.
 
42) Gymnasten var sannolikt Johan Petter Westling (1777-1854). I Fannys version av dagboken

kan skrivningen också tydas till V---g. I husförhörslängderna står han som
Handelsbokhållare och sedermera som Inspektor boende på hemmanet Lund. Han var gift
med en dotter till den nedan i not 48 omnämnde klockaren Marcus Sundström.

 
43) Chef över saltpetersjuderiväsendet i Västerbotten var direktören Anders Herrmans (1761-

1841). Han var stationerad i Umeå och var mycket riktigt inflyttad där 1814. Med ett mindre
avbrott på 1830-talet blev han Umeå trogen till sin död.

 
44) Detta var fru Helena Catharina Lokk, dotter till komministern i Skellefteå Erik Haquin

Mellin. Hennes förste man, stabskaptenen Samuel Lokk, var fältkommissarie vid Norra
Finska generalkrigskommissariatet till dess det upplöstes 1809. Han avled 1821. Helena
Lokk gifte 1824 om sig med prosten Nils Ström (jfr not 34), men hon avled redan året därpå.

 
45) Häradshövdingen Carl Johan Fredrik Furtenbach (f 1766) hade bara någon vecka tidigare

gift sig med Anna Sofia Coldini. Med henne hade han då redan fyra barn jämte sina fem i
tidigare gifte.

 
46) Jonas Ullberg (1787-1831) var prästvigd 1812 och tjänstgjorde första åren som adjunkt i

Lövånger avbrutet av smärre vikariat såsom här i Norsjö och i Luleå. Senare tjänstgjorde han
i Bygdeå och slutligen i Burträsk som komminister, där han avled redan 1831.
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47) Magister Pehr Erik Högström (1779-1870) var just tillträdd andre komminister i Skellefteå.
Hans fru sedan ett par år var Maria Ulrica Fjellström, dotter till prosten och hovpredikanten i
Sunne Nathanael Fjellström. Sin mannagärning utförde Högström som kyrkoherde i Arnäs,
där han hade att bekämpa separatistiska rörelser bl a de så kallade anniterna. Hans styvfar,
som nämns i texten, var Nils Anzenius (1746-1811), med vilken hans mor Sara Margareta
Lindahl hade gift om sig efter fadern Pehr P. Högströms död.

 
48) Leonard Horneman var drygt 80 år vid Fannys besök. Hans fru Lovisa Henrica var i 60-

årsåldern. Enligt kyrkboken utflyttade de också redan 1815 till Stockholm.
 
49) Klockaren var Marcus Sundström (1740-1828). Han var andra gången gift 1780 med den

gästfria värdinnan, vilken var Maria Elisabet Pihl, f 1758.
 
50) Carl Olof Westermark var vid färden endast 23 år gammal. Senare, efter sitt giftermål 1819

med nämndemansdottern Maria Magdalena Nordlund från Norrböle, nämns han som
Expeditions-Befallningsmannen och Sockneskrivaren.
 

51) Som tidigare framgått i texten hade tyget till denna uniform inköpts under färden i Gävle.
Albert Linder beskriver dräkten i sina Minnen sålunda: "Jag hade låtit i Skellefteå göra
henne en ridklädning af mörkgrönt kläde, d[es]sa karl-kläder, lika dem kossaquerne brukade,
d.v.s. vida långbyxor, eller kossakbyxor, som de allmänt kallades, till skillnad från vanliga
samt en nätt åtsittande spence, och ändteligen en kossackmössa af samma tyg." Fanny ses i
denna uniform till häst på bilden vid sidan    .
 

52) Westers imposanta piano stod i Fannys hemtrakter på Molnebo bruk i Västerlövsta socken,
Västmanland. Ägare var brukspatronen Marcus Wester (1773-1820). I dennes familj
umgicks Fanny flitigt under ungdomsåren.
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av Carl F. Hallencreutz Utg. av Karin Snellman. 1990. Pris: 50 kr.
 
14. Fredrika Linder: DAGBOK ÖFVER MIN RESA FRÅN FÖDELSEBYGDEN TILL

WESTERBOTTEN OCH NORSJÖ ÅR 1814. Utg. av Karin Snellman. 1991. Pris: 50 kr.
 
15. Samuel Liljeblad: DIARIUM FÖR EN LAPPSK RESA . Anträdd d. 29 Maji 1788. Utg. av Karin

Snellman & Margit Wennstedt. 1994. Pris: 60 kr.
 
16. Helge Dahlstedt: MÅLAREN PELLE MOLIN . Utg. av Carl-Henrik Berg, 1996. Pris: 40 kr.


