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Eenom den 1658 mellan Karl 10 Gustnf och Frerlrik
inlangna freden i Roskilile. Fdrut egde Sverige vid
fNordsjon iclre mera land I,n eu smal remsa, som horile
.ltill Yestergdtland ocb lAg rnellan de bAda landskapen.
O
llallauds liuster skOljas af Slragerrack ocb Kattegai.
Landskapets {lfvar ii,ro rika p{, lax, hvillren till smaken
siiges f irra dfrerliigsen den som finnes i andra sveneka
floder'; sarskildt skall detta vara fallet nrrd den som {Engas i Nissan. Storsta delen af den samme undergl.r en
egendomlig riikning, hvarigenom fisten erbdller en smak,
sorn svensliarne tyclia siirileles rnychet om. PS, kusten
- ligger en mlngd fiskelagen.
Sjostaden Hahnstad, som [r belegen vid Nissans utIopp, eger 8,000 invAnare och fl,r hnets hufvudstad. Der
stoil 1062 ett stort sjiislagrnellan danskarneunder Sveuil,
en sonson tiU Knud den store, ocb norrmiinnen uncler
konuug Harald lld,rdrdile, i hvilket ile senare segrade.
Kyrkau bygdes pA, 1400-talet, och leuruingar efter gamla
liloster och ftistningsverli finnas iinnu kvarBohusliin var i gamla ti<ler tillhflll fdr en mfl,ngil
viliingar och deras vistelscort rar i sanning rll vald.
Ofver allt p[ Lusten tr[uga djupa fiarilar iu och otaliga
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ijar af alla storlekar sli5dda derrsltnrnra,sonr iir den
farligaste i Sr-erige. Sliii,reu dtilja ftir lilicken f,.lfrarna
och vikarna, hvnrestsjdriifvarbofrlingarne
samladesina flottor uLan ati dcras fiender viste derom och frAn bvilka
tle segladetill fiirran land fiir att siilia byte. Ingen trakt
i Sknndirravieuhar att upprisa en sfrdanmii.ngdgrafvar

HOGKORET I HAL}TSTADS KYRKA.

frrln stcn-, brons- och jeru-Aldern rncd tr A,tftiljandeforneaker, och rnarr kan tillbringa lrela veckor och md.nader
med att undersdka de samna. Jag har i {tirsta delen
redogjort fiir negra af dem i de kapitel, som bebandla
nordens forn)emningar. Ilrrru tankfull bar jag icke stAtt
framliir dessa minnen frln det {tirflutna, som sfi, s]Aende
bel5sa menniskans litenbet och risa, huru fort bou tlr
gl6md, d[ de prl hennestid':.Adandesedernaoch bruken
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fiirsvunnit! Ilennes kvarlefvor, 6om .en gflng begrofvos
rnod stora heilersbetl-gelseroch innerlig andaht, hafva
oroats och.bo$fdrts som rariteter af personer frAn fitirrau
laud, bvilka platt icke bry sig orn och ftr iifrigt f(igr
blnna till de d[d, hon utfdrL
Om sor:rmarenbilda de kala, runda hdjdcrna en eg€nmotsats till den blA, himlen der ofvan. Om vindomlig
_
tern tyckas vAgorua, som af stormeu splittras mot etrauden, sjunga en lA,ug, dyster klagosflng vicl den m6rka,
grAa liusten, hvilken .dA, har Eamma fiiry som do tifver
den svlfvande molnen. Oarqa gora samma tjeust eom
ref och skydda stranden samt lemna trygga aukarplatsen
. Somliga flro bebodda, och pA, skyddade stf,,l]enser rnaB
griina lngar och s?ialesftilt samt hflr och der on v[derkvarn, eD rOdmfl,lad boudgtril eller en fiskarstuga med
rtidt tegeltak. Fiske - i synnerhet af sill och hvassbuk drifves i stor skala, och hummer och ostron fius i riklig
ru[,ngrl
DE, mau utefter Bohuslti,n farilas norr ut komura
Norges kalt liuster i sigte. Naturen blir allt mera Btorslagen or:h sliroflig samt eger den ftirut omtalade karaktlren. Yid gr'lnsen ligger Fredriksba]d, der Karl 12 stupade, dA, han var sysselsatt med beliigringen af dess fiistning. Llnets betydligaste stad nlst Gtiteborg tir Uddevalla,
som eger 6,000 iu'r'l,nare och ligger vid flnden af den 80
Iiilometcr lf,,nga Byfjordeu.
Utefter kusten finnae ntskilliga hogst angend,mabadorter, blanil hvill<a mA, nflmnas fiskehget Grebbestad; i
dettas n[rhet ligger den stora valplatsen vid Gneby, som
li,r bestrddd med en stor miingtl grafstenar, efter hvacl sagan vill veta resta 6fver skottar, hvilka efter ett plundringstAg till Bullarsjd'arne hlr upphunnos af sine fbrf6ljare och nedgjordes. En annan badort d,r den fiskeiilkantle kiipiugen .Lysekil
Guatafeberg 6r en tjusanie
plats.
De tvA, modernaste badort€rne i Sverige Hro Slrti
och Marstrand. En varm Julidag for jag merl d,ngb[t frfin
GOta alf till Sero. Oarnas antal tillytirte hastigt under
farden siiiler ut; sllar lAgo och solade sig pi, klipporna
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och itnder summo med sina ungar i all sktins lugn prl,
rattnet. Ml,sar fliigo tifver vtlra hufvuden eller hvilade
sig pfl vdg'orna, och hflr och der sA,gman pl, n:lgon title
0 nfrgra fr1r, som der slapts pfl bete {ijr sommaren. Under Augusti och September lrar man hflrstldes ftirhtifiligt
tillftille att idka stiljagt.
En hvissling frAn Angbtten tillkiinnagaf {iir invinarne, att blteu nalkades, men d,nnu sfl,g man iclie ni,gonting annat 8n klippor. fnom kort borjade dock triid
visa sig: oeh snart lade vi till vid Saro brygga. Ntlgra
frrrntimmer,. som yoro klAdda enligt deb allra nyaste modet' fdr sornmareu, viintade med sina i egendomliga badortsdrii,gter utstyrda barn pfl sina m:i,n eller bekanta. SarO
star i fOrbiadelse med fasta landet genom et chaussie
och er en i dot afseendet mii,rkviirdig badort, att icke nri,got enda hus ligger fritt meil utsigt 6fver vattnet. P[
mindre [n hundra meterg afstlnd frd,n stranden bildade
lundar af stora eliar med ll,nga, vidt utbredda grenar och
af andra triidslag en park, hvari fiirtjusande, af triidgrlrdar
omgifna villor af olika storleliar llgo spridda, bland hvilka
usga innehOllo blott tv6 rum. En stor miiugd ekar
mefte S till 3 l/s meter i omkrets. Gflngstigar leclde rlt
olika h[ll, och hvarje klippa, ja, hvar enda centimeter af
marken hade man vetat. att anviinda. Lifvet h[r:stiides
var mychet tyst, intet buller och larm rfldde och utff,rder
Yillorna hyrdes ftir
i vagn fiireliommo mycket litet.
sommaren och beboildes bufrudsaliligen af g0teborg.ue- I
Sverige bada icke herrar och fruntimmel tillsrrmmans,
och har kunde de icke ens se hvarandra, euiir de olika
konens barlstiillen rroro d,tskilda genom en hog udile.
Ilorrarues badplats iir bellgen vid en klippomgifveu bugt,
der vattnet ilr sA klart att man kan se bottnen prl, betydligt djop. Badilregt begagnades icke. Yattnet var
nflra 23o, och jag tyckte derliir att det var fdr varmt
ftir att verka uppfriskaode.
Marstrand ligger ptr, en ii i Kattegrrt vid Byfiorileus
mynning. Redan p[ lflngt hlll ser man det hoja sig ofver
hafvet med sina skansal Gustafsborg och Fredriksborg
samt sin {iistning Karlsten, hvilka yelk anslgos slsom
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mycket fruktirnsviirda innan det nutida artilleriet uppfans.
'anlades
L220 af den uorske konungeu Eikon
Staden
Etkonsson. Prl 1500-talet blef den genom sitt sillfiske
en af nortlens mest blomstrande stiider, men hiller sig
nu mera nppe entlast genorir de besijliandebadg$sterne.
Omkring 2,000 personer, af hvilka fruntimren utgdra ett
stiirre antal iin herrarne, begifva sig irligen dit ftir att
der tillbriuga somularen. Jng fano att danerna voro
iinnu mera modernt kladda d,n vid nigon af de andra
badorterna. De det var varmt, buro de merendelsljusa
eller hvita muslinsklildningar med hlnga, bredasidenskiirp
kring lifret. Natta hattar dolde till en del deras bld,a
iigon och leeude anleteu- Sideakladningar nyttjades alls
icke, t5r i Sverige anser rnan, att en badort icke tir r6tta
stiillet att begagna dyrbara tyg eniir den saltmlngda luften ftirsidr dem. Ilerrarne voro kliidda i sommardriigter
och alla sigo eleganta ui.
Badtid.en riicker frfln I Juni till slutet af Augusti.
I stadea funnos restaurationer och hotell, och hus uthyrdes undel sommaren. Afren fans en liten bal- och konsert-sal, i hvilken man dansade bvf,,gtl,ngeri veckan,niimligen onsdags- och lordags-aftnar,hvarjemte konserteroch
fiirestiillningar gflfvos i den samma af ltonstuiirer och
skfldespelare. Nashn alla badg[sterne intogo sina mlliider pi. restaurationerna, af hvilha det fans tri styekeo.
UtQirder i vagn fiirekommo icke, utan man roatlesig med
p{omelader till fots, med btXtutflygteroch fisketurer, och
pn hafsstranden egde hflrstiides,liksom Ofver allt annaustiides, kurtis rum.
Badstiillet yar egendomligt. Dct omsldts af en inh0gnad, sfl att de badande iclie liunde sesutifrl,n och var
beltiget pl en plats, der bottnen var sandig och bafvet srl,
Iugnt som en dam. Flera rum funuos ftir herrarnes
r'tikniug, men baddriigter begaguades icke. trluntimren
hade sitt eget badsttille, men sonl jag iche sig nsgra v*ta
klader upphtingda till torkuing, formoiladejag att do badade p6, samma siitt som det starkare kdnet. Yattnet
yqr 22o yarmt, sfl.ledes en liten smula kallare iin vid
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Saro. Bland badgflsterne befunno sig nftgra rys6ar, norrrn[n, danskar och finnar.
ioga"eos ankomst utgjorde alltid en stor tilldragelse
och hela Marstraud. var d[ p0 beueu. I)e sveneka fnrntimren slgo rnycket bra ut och mA,nga blanil herrarne
voro verkligt vackra. Serskiltlt {[sto jag uppmd,rksamhct
vid deras angend,masStL .
I staden fiunas en kyrka och en skuggrik promenadplats med prlktiga trld.
Blancl rn[rkvllrdigheterna p[
st$llet m[ n[mnas de e. k. jli,ttehllorn4 hvilka tvifvels
utan bildats genom vattnets inverkau. Jag hatle slirdeles
trefligt, ty de vlnner, eom mottagit nig s0 bjertligt'viil
lnin ankomst till Sverige, hade underrflttat sina hustrur
om mitt tillfi,rnails besdk och dessa bemdtte mig ytterst
artigt och {drekommanile. . De bade, ehuru meil stort besvlr, lyckats skaffa mig ett rum pi, hotellet. Ear man
icke pi, ftirhand tingat sig htirberge, s& ti.r det alla uteigter
ftir, att man fAr tillbringa-den ftirsta natten metl att vandra p[ gatorna e]ler med att beba]rta bafveL

