
Turistfiird Sitj an- Stiidj an-Ilede- Storsj iin,

Det var med en viss dngslan och bbfvan man vid upp-
vaknandet p5, >midsommaraftonsmorgolten) sAg pi, klockan. Ve
oss, om den varit mycket rifver tidenl Man blef lugn och glad,
att hon endast visade pfr 5, och att solen log sfl hutdt. Snart
stodo vi drirute, ifcirda turistdriikt A, la munk, rd,nsel pe rygg
och staf i hand, och bjddo farvhl. >Vb d,ro tvi kusiner med.
det gemensamma namnet >Anna.Stina>. Med raska steg biir
det iifver bergen hdn mot Falun. Tf,get diirifrAn gir kl. ?,s0,
och viigens liingd iiro vi ej sdkra om. Pi, hrijden af backarna
mA,ste vi dock stanna och se oss om rifver den leend.e Dala-
bygden med bergeu frjrtonancle i liitt solrdk. >Sommar i skog
och sommar pi ring, sommar i sjiil och hjiirta>. Rrinseln kd,n-
nes nog tung i bcirjan, men sinnet rir desto ld,ttare. Snart se
vi Valun 'framfrjr oss och anldnda till stationen i god tid fdr
tiget Falun-Insjtin. Frir fcirsta och sista gingen under fd,rden,
rcinte vi nu det <idet att bli bortmotade. n cir att slippa sitta
inpackade som sillar, brukar ndmligen Anna-Stina undvika
damkup6erna och Aka i >rcikning frirbjuden>, dii,r det vanligen
iir godt om rum. Si, ock nu. I en kup6 med endast 2 man-
folk ville vi in, men de stiingde drirren till hiilften, fcirklarande,
att det nog fans plats i damkup6en. Vi liito emellertid ej
skrii,mma oss, men erforo till all lycka, att InsjtitA,get stod
Itingre bort. Diir blefvo vi viilvilligare bemdtta. - I Borltinge
tflgombyte. Nu blefvo vi intriingda i ett blandadt srillskap,
mcidrar med spdda barn, turister med riinslar och resehand.-
bcicker, en kolportcir, utdelande bibelsprik, en skrdddare (p6
golfvet med benen i kors), utdelande kiirviinliga blickar till
allt af kvinnokcin och fcjrndmligast till en vacker Gagnefkulla,
samt en frodig landthandlare, som skd,mtade med ailt och alla
och mest med Anna-Stina. Att viigen 6r vacker, det vet en-
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hvar, som farit densamma; och alla andra bdra nred snaraste
gcira sig dhrom fdrvissade.

ErF,'n Insjiin med f,,ngf. >Gustaf Vasa> t'ill Leltsand, som

var si ijfversvd,mmadt af turister, att man miste gi ur g&rd i
gi,rd f<ir att sdka rum. TiU slut fingo vi enkelt, men snyggt

kvarter hos pSunds Brita>. Leksancl, liksom de stdrre byarne

kring Siljan, 5,r sdL kdndt, att vi icke v6,ga inlita oss pi nflgon

som helst beskrifning. - Strax vid kyrkbA,tarnes landnings-
plats iir badstiillet beld,get, som det fcirst tyckes, doldt af lum'
miga alar, men i sjtilfva verket syntigt frAn mflnga hflll. Da-

gen var het, och vattnet sig sS, inbjudande ut, att vi trots allt,
gjorde oss reclo att klifva i, di vi helt ntira fingo syn p6 en

dalkarl. Artigt bf,,do vi honom afld,gsna sig. >Ja, det skall
jag visst det>. - D6 vi i det nhrmaste vor6 fdrdiga, Aterkom
han emellertid, talade och sade: >nu fir ni allt skynda er

flickor, fdr nu vilja vi bada, och s6, ska' ni inte Yara ledsn&,

frir vi ha' nog sett folk ftjrr.>
Ffi"n Kiiri'ngberget sigo vi solnedgfingen och njcito af det

grannaste fiirgspel. Vid 9-tiden, tiinkte vi, skulle nog majstingeu
resas, och gingo diirftir mot kyrkan. Jublande smi, dalungar
kommo springande med famnen sA full af biommor, att man
knappt si,g deras smA, figurer, utan tycktes blommorna f6,tt

fdtter och rcist, men tinnu hade ej ens bindningen bdrjat. Se

smS,ningom kom den dock i gang, men fcirst klockau 12'var
stAngen fiirdig att resas. Det var ett sptiunande cigonblick, d&

den skyhciga stf,ngen gick mot hiijden, men fcir resten var mid-
sommarfesten en stor missrd.kning. Dansen fortsattes sedan pfl
bryggan, men man sig knappt dalfolket ftjr turisters skull.
VilI man se genuint midsommarlif i Dalarne, d,r det nog bdst,

ge sig af till n6gon af de mindre byarne. i skiir morgonbe-

lysning gingo vi hem6,t och krcipo till kojs, ej utan en viss

liingtan till soluppging, sedd frin Kiiringberget, men det mul'
uade till mer oih mer, och snart smattrade regnet. - Mid-
sommardagens gudstjiinst med br611op och kyrkbitar iir ju
viirldsbercimd. Efter att hafva dfvervarit densamma och kdnt
oss varmt tilltalade af den djupa andakten, de vaclira fiirgerna
och det priiktiga, ursprungliga folket, bdrjade vi vandra till
Rtittvik. Tyvrirr i smilegn, som snart f<irbyttes i hiillande.
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Vi suckade och tiinkte pA, alla vackra ord, vi hcirt om Bergs-
dngsbackar; allt lAg uu insvept i grd, dimma.

,Lyckliga att vara i det ombesjungna Rdttuilt, brydde oss

virt genomvita tillstind endast fdga; men vi beslcito att stanna
hiir, tills vi fingo se landskapet solbelyst. Helt lyckades det
icke fdi oss, endast smA solglimtar dfl och d6, men det funno
vi, att" aldrig kan det siigas fcir mycket vackert om Riittvik.
Tvfi, gflnger fingo vi se det iidla, priiktiga folket samladt, fcirst
i kyrkan och sen pf, kviillen vid prinsessan Stefanies ankomst.
MAnga bekantskaper inleddes, som man icke si liitt kan gldmnra,.
Om man gissade pA ett barns 61der, fann man, att det van-
ligeu var 2 6r yrrgre, 6n man fcirmodat. SA, blef det dans f,,

banan om kvrillen. Aldrig ha vi dansat med sidane kaval-
jerer, sfi, starka, vackra och glada; ingen dansade annat 6n
utmhrkt. I bcirjan voro vi nog djZirfva ait Uluda upp sjiilfva

Q>ro hit med dig dA,lp fick jag en gflng till svar), men senare
blefvo vi uppbjudna. Fcirst et morgonsidan kommo vi i
sd,ng.

Afven friljande dag var det mulet, hvarfrir vi fortsatte vA,r

fard utan att, sflsom vi.iimnat, se Bergsdngsbackar och Vikar-
byn. Vi togo nu vd,gen norrut 6fver Boda, med afstickare
lill Btyggforsens vattenfall, viil viirdt att beses, till Ore. Viigen
delvis leende vacker, ett par smi, trefliga byar, dels rhtt en-

formig skog. Folket i b5'arua norr om Boda ha ett dystert
uttryck och besvara knappt en hiilsning. Barnen driremot
skrattade och jublade vid vfrr 6,syn, ibland sprungo de efter
oss lflnga stycken, men vdnde vi oss dA. orn, rusade de sin vH,g

tvbrt. I Oretrakten ha de ett egendomligt sbtt att miita viig-'
Itingden. - >Ar det lf,ngt kvar till Arfvets giistgifvaregi,rd?> ->En dryg 'fjiirndel'>. Efter att ha marscherat i rask takt 15
minuter, friga vi 6ter, i hopp, att vi nu gAtt af >drygheteno.
Samma svar och det 2 gflnger efter att ha gfltt ett stycke
mellan hvar frflga. Vict 3:dje frigan, efter att ytterligare gf,tt
ett lflngt stycke, fingo vi iindtligen hcira det ljufveliga bud-
skapet, att nu hade vi endast en >n5,tt fjiirndeb kvar. Glada
blefvo vi, d6, vi sigo Arfuet, icke dess tak likviil, ty det hdll
just pfr att liiggas pi, det erforo vi arla fdljande morgon, d&

vi vd.cktes af ett vii,ldigt dunkande. S tln mil hade vi nugitt
qch dansat fdreg6ende natt. Vi kii,nde oss helt glada, att vi:

80, furbtfdreni,ngens d.rsEkri.ft 1894. 3
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ej yoro viirre triitta, hn att vi kunde sitia och spr6ka en god

stund, innan vi gingo till siings.

Dagen diirp6 hyrdes en b6,t, och rodde vi, i siillskap med

d,nnu en turist, trilI Skattungbyn. Det var ett angendmt om-

byte pfl motiou att nu ocksA, fi anvd,nda armarna. 5 timmar
tog rodden p6,. Oresjdn Det iir en hdgt beliigen sjii, mycket
djop, underbari vacker. Frin Skattunge ett par mils marsch
till Orsa, som just icke tilltalade oss. Mest slimsfolk, endast

nAgra >studdiga> karlar i hvitt vadmal s[go vi. Vi hade den

turen, att fingbi,ten en halftimme efter v6,r ankomst gick till
Mora. PA hotellet dbr fans intet rum i fdljd af landshdfdin'
gens bescik, men mat fans ddr, och det var, hvad vi i fiirstone
brydde oss rnest om, ehuLu det var ga,nska lingt lidet pA da-

gen, och -alla rum i byn sades vara upptagna. Vi hade jusi
ej iitit sedan morgonen. DA vi blifvit md,ttade, blef det ett

scikande, tills iindtligeu sent omsider en vd,nlig pastor erbjdd

oss utnrh,rkta rum.
Efter att fdljande dag hafva besett Moras md,rkvtirdigheter

togo vi pA, aftonen skjuts till Biicka fcir att genom Orsaskogen

leta oss viig tilt AUaal Denna skog utgdr Orsas rikedom och

d,r kanske en af de hiirligaste i Sverige. Viigen iir ej svA,r att
hitta, tack vare de af Turistfdreningen mdrkta trbden. Klockan

v&r 'ir10 p& natten, d6, vi btirjade uppmarscheu till X'ryksis

fiibodar. Vid en sorlande biick A,to vi v6,r kvhllsvard best6ende

af choklad, cakes och det h?irligaste vatten. Det fing shkert
intet mera stH,mningsfullt iin en juninatt i villande skog. In-
gen mtinniska visste uu, hvar vi voro, vi kiinde osq s5, fria
och lyckliga. Tysta och h<igtidliga vandra vi alltjiimt uppit,
endaet dA och d6, stannande, fcir att forska efter trd.dens rdda

rnii,rken, v6ra vd,gvisare, som nu i skymningen ej voro s6, liitta
att uppt?icka. En sofvande gArd passeras. Skogen doftar barr
och linn6a, endast en munter biick afbryter di och di det

majestiitiska lugnet. Vi undrade, om vi ej skulle ffl se skogs-

frun eller nAgon r<idlufvig liten nisse, tv-att de funnos, kiinde

vi oss sAkra om. Strax efter midnatt se vi framfijr oss de grfr

Vrglasds-st',tgorna. Vi gi in i fdrsta fiibod tiII hdger och krypa,

fcir att slippa vd,cka n6gon, in i ladan. Eu sista blick genom

dtilrcippningen ut d'fver skogstopparne och Siljan djupt diirnere

med sjri och strand inneslutna i disig morgoudager, dtirefter
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trilla vi in oss i v6,ra pl6der, krypa ner i halmen och somna
snart godt. Hiirde snart, halft i drdmmen, valljiintaus lock-
toner, samt hur regnet smattrade mot taket. Nrir man dndt-
ligen vaknade helt, var det skdnt att ffr komma in i stugan
och vhrma sig vid spisen. Stugan var innerligt hemtreflig
med sin stora dppna spis, brinkarna kring veggarne, ett par
bekvbma trristolar, den ena vid ftinstret med sina sme rutor
och utsikt dfver Siljan, samt den uppslagna bibeln pi ett litei
bord framfcir. Ddrute tiitnar dimman och regnet tar i, men
vi. finna oss s& viil med att sprika vid vir vtird OI P6rs An-
ders Erson. Mycket, fingo vi ld,ra af honom, ej minst hur
riktigt vacker svenska skall lAta. Han hade liist mycket och
tiinkt mycket. Leo Tolstoy kiinde han vhl till sant std,llningar
och fcirhillanden i Ryssland. Stanleys >I det mdrkaste Afrika>
hade han liist. Med sin dotter talte han ett fcir oss helt ofrir-
stAeligt spr6k. Fcirst fram pA, eftermiddagen klarnade det i en

haet; dimman slets pltitsligt i stycken, och hela den granna
utsikten blef synlig. Pi, aftonen beg6fvo vi oss med P6,r-Anders

som vdgvisare, till Fyriberg fiibovall. Det iir det enda stycke
af strd,ckan Becka-Alfdal, som ej iir bleckad. Det hade efter
det myckna regnandet blifvit duhtigt halt pA stockar och ste-

nar, si man fick klifva i vri,g med ftirsiktighet, men lAngt var
det icke till Fgriberg, och dH,rifr6n ledde en b5ttre stig till
Nrisbergs fiibovall, hvarest vi d,mnade cifvernatta. Med saknad
skildes vi frin Anders. Ifunna till Nrisberg, gingo vi fram
till frirsta gumma, vi sAgo, och bA,do our nattkvarter. Fcjrst
s6,g hon pi, oss helt fcirskrbckt, men lugnade sig snart och
lofvade att skaffa oss rum. Sjii,lf kunde hon ej hysa oss, eme-
dan hon just nyss yar hitkommen och ej tin i ordning, utan
fciljde oss in i en annan stuga. Dd,rinne sutto 11 stickancle
jiintor. Vi,r gumma brirjade tala till v6r fcirm6,n pA det ftir
oss obegripliga spr6ket. Stela och hdgtidliga stannade vi vid
drirren. Andtligen tycktes saken uppgjord och v6,r gumma
vbnde sig till oss s2igande, att vi fingo bo hiir hos Karin, den
af flickorna, som sig iildst ut. Ryktet om vA,r ankomst m6,tte

nu ha spridt sig i, vallen, ty den ena gubben, gumman, poj-
ken, efter den andra, kom in, stannacle en stund, si,g p& oss,

gjorde sina anmarkningar till jbntorna och aftigade igen. Bland
oss jd,ntor ridde fortfarande en hdgtidlig stelhet, tills gumman



62.
frireslog, att vi skulle bese >utsiktsberget>. Ut bar det med

oss alla tretton. Isen briits, di Stina fri,gat en jdnta, hvar-
ifrA,n hon yar, och uttydde svaret som >Mjdlkflaska> i stiillet
fcir >Bjdrkvassla>. Niir vi sfr, sprungit i kapp bide uppfcir och

utfcir berget, var stelheten bortbldst. Vid d,terkomsten till
stugan underhtillo oss jdntorna med att sjunga visor. Vi stac-

kare som ej kunna ta' en. ton, - v6,r stora sorg under hela

fiirden, - fingo besvara artigheten med att beriitta historier.

Karin gick med de andra och ijfverliit At oss sjn stora vh,gg'

fasta sing. Vi sofvo sfl, godt och khnde oss sfi hemmastadda

i Karins lilla stuga. PA,fiiljande morgon kom Karin in och

vd,ckte oss samt kokade virt te. Hon s6g just intet ut f<ir

vH,rlden, men ogonen kunde ibland fA ett sidant varmt ut-

tryck, som nd,r vi frigade, om hon tyckte om sina kor: >det

iir ju det kziraste man har>, dd, blef hon riktigt vacker. Hon
ville icke ha n6got ftir sitt besvbr, ftjrst nd,r vi bido henne

k<ipa nflgot till minne af oss, tog hon emot slanten' - Se

biir det d5, vidare in i villande skog' Stigen ftiljer >V6,m-

bricken>, hvilken brusar och skumrnar riktigt vildt, ett lingt
stycke. DA, vi kommit till en bro tifver .bticken, hro vi inne

pfl, en smal kijrvdg och mdta snart tvi. flkdon. Naturligtvis
slA, vi oss i spri,k med de ktjrande. Gubben i den ena kd,rran

vill nridviindigtvis ha oss med tillbaka ett stycke, till >Heden>

frirespeglande oss all mtijlig hiirlighet ddr, bl. a' en skomakare,

hvaraf oss gjordes stort behof. Sfl liito vi d6, <ifvertala oss och

placerades en pfl, hvar kd,rra, den ena af oss liggande frarn-

stupa fl en mjcilsiick, hvilken ibland slungades htigt upp i
luften. Nu fick man erfara hvarfcir gubben ville ha oss med.

Han var nyfikenheten sjiilf. Och fri,ga kunde han: >hur gam-

mal h,' du? hvacl hr din far? din bror? du sjiilf? hur mycket

p6,ngar har du med dig?> o. s. Y' Han visste dessutom att
berhtta, att det gick osynligt >folk> mellan fiibovallarne; en

ging hade man hdrt en rcist shga: >tag vara p6, kalfven>. PA

vfi,r frfi,ga, om det kunde vara tomten' sYarades' >ja det var

det nog>. fngen skomakare var hemma i Heden, och frirargade

att vi l6tit narra oss tillbaka en half fjiirndel, fastiin nog v6,r

gubbe yar en rolig bekantskap, skyndade vi nu p6,, ftir att
hioou Yasselncis eller Vamsele (vi htirde alddg namnet rik-
tigt) fdre den vd,rsta middagshettan' Diir bodde en gumma,
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som storligeu frjrundrade sig 6fver oss. - DAtt ni trirs gf,, sd,

htir ensamna, utan att S,tminstone ha hvar sin fdetman med
er. Men det frirstis, nii,r man inte d,r sltogsriidd, si, gflr det
nog, och vi ha dA, kritterna ute i skogen hela dagarne, och det
-hriuder dem aldrig nd,got nu frir tiden.> - Gumman hacle en

systerdotter, en dkta backfisch i sd,terjrintoskepnad. Hon flcig
ikring i rummet och slet sin moders stickstrumpa ur hennes
hand. Mor liit strumpan ligga, log bel6,tet 5,t sin vackra, mun-
tra flicka och bad henne hd,mta sin guitarr. Np afldste den
ena s6,ngen den andra. >Den trogne Kuno> >Aldrig vill jag
gifta mig> m. m. sjtings med khnsla och uttryck. Som i,hiira-
rinnor sutto dhr ett par utmhrkt vackra jdntor, de hade sA

mycket skiimt fcir sig, skada, ait vi ej kuirde frjrsti ett ord.
Denna stuga var kanske den allra trefligaste af dem vi sett,
.med hyllor kring viiggarne i milade mdnster. - Sedan vi
kimnat Vasselnds var det snart slut pi den praktfulla skogen
med sina uppfriskande kbllor och smfl trollska sjciar. Stigen
gick nu ner i dalen, men dessfririnnan hade vi, sittande pd, en

vindfiilld furustam, sett Alfdatens by djupt und.er oss. Dit
ner var dock drygare marsch, d,n vi vd,ntat oss, och stor blef
diirfcir gliidjen, dfl vi pkitsligt st<itte pi kyrkan och si,lunda
befunno oss midt i byn, helt nd,ra den utm[rkt trefliga giist-
gifvargd,rden. Styfva i lederna voro vi nog, men lyckliga rifver,
att vi haft en s6, hiirlig frird i stiillet fcir den sbkert mindre
trefliga landsvd,gen. Kanske tar denna vrig en half dag ldngre
tid, men det iir den 'ial vard.

Vi viic\tes tidigt niista morgon vid, att vi,r drirr iippnades
och n6,gon stack in hufvudet och fr6,gade: >Ar bocken hemma?>
V6l drirr gick, enligt svensk giistgifvargirdssed, icke att stzinga.

Vi stannade de! dagen i Alfdalen, dels frjr att rasta, dels fdr
att vrinta pi, skodon, som, tack vare en skomakares svek och

bedrd,geri, aldrig kommo. Turist I s?itt ej tlin lit till skomakare,
ty de iiro ena skdlmar. I handelsboden kiipte vi hvar sitt par
smertingskor, som fcir den ena af oss blef till verkliga Dsmer-

tingsskor>. X'lere g6,nger under dagens lopp kom folk och fr6,-

gade efter >bocken>, och till slut fingo vi klart fcir oss, att diirmed
menades vd,r v5,rd, hvars namn, Bakkeu, p6, blfdalsmfll liit si.

n'r6n Alfdal till Siirna visste vi, hvad vi hbde att vd,nta,

>det blir lAngsamtr, >oj, ska' ni gfl den l6,nga skogen?> hade
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vi hiirt i alla stugor. Mellan Alfdalen och Asen 6r det emel.-

lertid den mest storslagna natur, men sedan tar det ocksA, slut
diirpfl iinda till 1/, mil hitom Sdrna. 

- 
I .4,sen kommo 2 sme,

trinda gummor. rullande emot oss, bA,da lika breda, Iika fula,
lika nytra, den ena iklAdd half natignaldriikt, en rutig siden-

halsduk i liickra f;irger, rtidt lif, hvit trtija och brokiga half-
vantar. De ropade redan pA afst6nd: >God dag, god dag,-stu-
denterl. Niir vi invbnde, att vi, tyvd,rr, icke voro studenter,
sade de: >det hr ju fruntimmer sfl ofta nu fcir tiden; oj dd,

ska ni gfl sfl lflngt och d,r ni d,nda frA,n Stockholm, dA, kf,,nner

ni nog frciken B., hon iir diirifrd,n och har nu g6,tt till Siirna,
henne rd,kar ni nog, hon 6r ldrarinna hdr.>

Annu ett stycke ha vi siillskap af Daliilfven, meil sedan

svenger vbgen in i den cidsliga skogen. Nigra f6, md,nniskor

miitte vi, och alla vojade de sig dfver den lAnga vH,g, vi hade

framfcir -oss, samt frigade, om vi kiinde frtiken B. I en stuga

voro vi inne och drucko mjtilk, som >skulle kostat 5 iire, men

det sista glaset, du fick, vat icke riktigt fullt, s5, det blir f<ir

4 cire>. V6,ra slidknifvar och stafvar voro fiiremel ftir mycket
skd,mt: >ska' f till fjells och d<ida renar? hur m6nga vildadjur
ha'n I diidat? I h' viil ganske onge? Inte 20 6r h?iller? Ar
din far arbetare eller 6mbetsman?) Dessa senare frA,gor hiirde
vi sedan ofta upprepas.

I Hdllstwgam ijfvernattade vi och fortsatte foljande clag v6,r

marsch till Siirna. Den erfarenheten gjorde vi, att i Bunkris-
bodarne >kan d,tas garrska bra, i fall htan matsdck har, som

duger>. Vi blefvo nimligen diir viilvilligt inbjudna att dela

mafua'cksfrukost med ett par Akande shrtnaS6t, som samtidigt
med oss rastade dbr.

Det iir en obeskrifligt hiirlig kd,nsla, marn erfar, di iindt-
ligen vid Stenaads g&rd, skogen tippuar sig och man har en

den grannaste utsikt iifver bergen, e& olikt clet man hittills
sett. Vi gingo in p& girden och pumpade upp vatten At oss.

Stugpns inv6nare voro nog fcirsiinkta i sdmn, ty klockan var
10 e. m. Medan den ena af oss drack vatten och A,t choklad,
miste den andra h6,11a en vild kampanj mot myggen, sld, kam-
raten med lcifruskor och rijka af alla krafter. Cigaretter 6ro

en nijdvbudighetsartikel vid vandringar i dessa trakter'
Di vi iter skulle siitta i ging, hdrde vi ett angenii,mt ljucl
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bakom oss, det af rullande hjul. Det befanns vara en liten
khrra, fullpackad med en massa horn, hudar och byttor, samt
ktird af en bkta finngubbe. NAgon plats A, kd,rran var ej att
tiinka p6. En ung, miirk pcrjke kom ridande pA, en hvit hiist
strax de,refter. Gubben p6 khrran och pojken pi hhsten rgjorde
sig> s& bra i skymningen, att vi trcistade oss dfver vira svikna
illusioner vis i vis 6kning.

Audtligen, vid elfvatiden voro vi i Scirna. - Pe kartan
lflg giistgifvaregfl,rden till hdger om vii,gen, hvarfcir vi hade upp-
mdrksamheten riktad ditit och hade nog hnilit p6 att gA och
gt pfl v6,ra stela ben, om ej ynglingen p6, hvita hdsten kom-
mit till riiddning och visat om A,t viinster, diir p6 en skylt det
stod att kisa de ljufveliga orden >Sd,rna Hj?istgifveri>. Det
stiillet var bhttre iin stafningen anger.

Siirna br en ort, diir det iir godt att vara. Den hiirligaste
natur och de mest vhlvilliga angenhma mH,nniskor. Vi rfi,kade

verkligen den omtalade frriken B. och fingo med henne och
andra shllskap upp pA, Sttid,jan. Vi si,go diirifrfln den grannaste

soluppgflng.
Naturligtvis skulle vi ocksdL lill Njupeskd,r. Viigen dit

var vild och ddslig, fallet gripande stort. (Turister biira taga
noga reda pA viigen fr&n Mtirkrets g6,rd till fallet, ty vbgvisaren
iir ,rii,tt svir att upptiicka. Vi, som mflnga andra, gingo hiir
vilse ett stycke.)

Fr6n Njupeskhr togo vi vd,gen till Idre. Rodd frfi,n Hedens
by (dAr vi ofvernattat) till AtYros, diirifrfin en half mils marsch
och s6, A,ter rodd Snda fram.

X'<irut hade vi skrifvit till hdrr Paulsrud (Turistfdreningens
ombud i ldre) och bedt honom skaffa oss vdgvisare till Hede.
Vi hade i denna tidskrift ld,st en beskrifning p6, ftirden Idre-
Hede, och iiro vi den turist, som sd,lunda gaf oss uppslaget
till denna vf,r vandring, varmt tacksamma. Vi kunde ej f6,

Bamme fdrare, som han hade, utan i st?illet Drdngs Olle OlIe-

son frin Idre, och det bhsta H,r godt nog. IIan var den per-
sonifierade viilviljan. Redan samma kvd,ll dmnade vi gdra
uppbrqtt; det var yti,l varmt att vandra pf,, dagen nu.

' Efter att hafva hvilat oss grundligt, duschat i den biista

af duscher"samt bes<ikt Idres motstrbfviga skornakare, satte vi
oss i g6,ng kl. 10 e. m.
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Vi ktinde oss om mdjligt friare iin vanligt, ty O;lle bar
vAra rd,nslar. - D6, vi passerade utmed Stiidjan hade rn6n-
skdran satt sig fast i sjiilfva stddet, de rifriga fjiillen voro kliidda
i ett liitt flor. Ingen, som ej en natt vandrat tifver en hcig-

,sliitt bland fjiillen, kan gdra sig en fcirestiillning om en dy-
lik fiird.

Vid half 2-tiden kommo vi till en feibod, diir Olles dotter
vistades, och gjorde diir halt f<ir ett par timmar. Som de bflda
.stingarne i stugan voro upptagna, strdckte vi ut oss pi golfvet
med rbnslarne till hufvudgiird. I stugan lf,,go utom .vi, Olle,
en ung bonde frin trakten, Olles dotter samt 2 barn. Lyck-
Iigtvis kom frisk luft pilande in genom springor i taket och
den <ippna spisen. Golfvet var bkindande hvitt och bestrcidt
med friskt videkif. Vi insomnade, khnnande ett obeskrifligt
vd,lbefinnande. Vi vd,cktes af tassande steg och kaffepannans
puttrande. Vdl uppe, funno vi en ren duk pA bordet och ny-
plockade vackra blommor i ett h<igt glas. Lilla Karin, den
,iildsta af barnen, hade redan varit ute och plockat dem.

Sf, i viig igen, nu fltfdljda af den unge bonden, v.A,r be-
kantskap frfln fiiboden. Genom en duktigt v6t myr, ner i den
morgonfriskt glittrande .Lillfjiitdalen. Olle var inne i Lillfjiitens
gf,rd och drack kaffe, hans lifselixir. Vi hade nu blifvit rik-
tigt goda ybnner, Olle och vi. Under vi,r vandring pi natten
hade han beriittat si, mycket fctr oss om bjrirnjakter m. m.
I dag var han emellertid icke riktigt ncijd, solen gassade si,,
att han var rd,dd heiet diirhemma skulle torka bort, innan han
hunne hem att sl6 det. Vi frireslogo honom darfdr, fast med
Borgsen hflg, att frirsdka skaffa oss en annan fcirare.

I siillskap med T vuxua och 2 spiida barn roddes vi i en
liten b$,t till Striimmens ghrd, ddr allesamman bjcidos pi kaffe.
Hiirifrin bar det af upp till Joles Jonasson frin Siirna fiibod.
.Slillskapet hade nu <ikat sig till 15 personer. Det yar sdndag,
och de skulle till Joles p6, besiik. Askan mullrade, och hettan
var tryckande. Just som vi kommit under tak, brast reg-
net ldst.

Drir sutto vi nu alla kring viiggarne i ett litet ruur. Bra-
san flammade i spisen och kastade ibland rrikhvirfllr in i
tummet, karlarne och ett par af kvinnorna rcikte sina jiirn-
pipor, det lig nigot fantastiskt, zigenaraktigt cifver det hela.
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Vardinnan gick, blid och vdnlig, frAn den ena till d.en andra
med mjdlkbunken: >var sA god och drick, s6, myckct du vili
hap. Nrir regnet nfl,got saktat, bjtidos vi in i en rymligare
stuga. Efter en stund trakterades vi diir med kaffe med dopp.
Senare middag, bestflende af stekt laxriring, serverad i en gam-
maldags triiskil i form af en anka, griiddgrdt, tunubrrid, smiir
och ost, samt filbunke, ett helt bunkhaf med tumstjock griidde.
En af bcinderna, som varit i Stockholm, berdttade, att han
liist >filbunke 15 dre> pf,, en s-kylt och g6,tt in fcir att fi sig
en hel bunke, men blifvit lflngndst, dd, den lilla glasskilen
sattes fram. Afven med andlig spis blef man trakterad, sflng
ur andliga sflngbcicker, och. Anna-Stina sjring med sin falska
rdst. X'rir rifrigt hade man riitt mycket att prata om, sd, tiden
gick fort, och vi sdrjde ej alls cifver regnet.' Ftirst p& eftermiddagen, efter att i en liten skogstjhrn
undervisat nflgra triser i simning och iinnu en gAng bjudits
p6, kaffe, gjorde vi uppbrott. Med stor saknad skildes vi frin
vflrt gdstfria, viinliga v?irdfolk och frf,,n Olle, som nu cifver:
ldmnat oss e,t Mathias trfalvarsons, en af gH,sterna, beskydd.
N&gra ungdomar fciljde oss till Hd,ggberg. Ifelena, en ung tcis
frin den girden, med granna bruna cigon och guldgult hAr,
blef vdr synnerligen goda vH,n. .Ifur hou och Mathias kunde
spatsera arm i arm genom en vit myr med jiimna steg, som
om de gitt p6, ett parkettgolf, var oss en gita. FrAn Hbgg-
berg gick det i rask takt till Lofsd,alen. Stenig var vd,gen
och ganska slipprig, och myggen gjorde allt f<ir att hindra oss
att njuta af den storslagna naturen, men det lyckades dem
icke, vi bekrigade dem tapperi, piskande oss med lcifruskor.

rMathias jiiktade upp takten, hans hi,g stod visst till dansbanan
i Lofsdalen. Klockan half 11 hade vi Lofsjcin nedanfcir oss
och pi andra sidan denna, Lofsdalens by 6 en grd,nskande
sluttning. Rundt omkring allvarliga fjiill. Lofsdalen kan sH,-

kert i naturskrjnhet tiifla med minga vidt omtalade orter. Vi
roddes dfver sjdn af en hcig, allvarlig man med bruna dgon;
vi s6,go sedan rn6nga af den typen, den omgifvande naturen
har satt sin priigel pi dem. M6,nga af stugorna i byn ha bjiirt
milade frirstugor, sneda skorstenar, torftak och egendomligt
byggda uthuskingor. De af de gamla Btugorna, vi sigo, in-
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vbndigt pimincle i tak- och vAggmahingar om Bollnrisstugan
fl Skansen i Stockholm

Dansbanan var ledsamt nog tom, speleman var borta, eljes

kunde man kanske f6tt se nAgra gamla danser. Nattkvarter fingo
vi i Mtiret Olsdotters gflrd. Husbondfolket Yoro, tyvtirr, till siters,
men en piga och n6,gra raska unga drdngar voro hemma. Jag

tror ej, man kan glcimma Lofsdalen, d6, man en ging sett den.

n'iljande dag, d5 vi kommit halfviigs mellan Lofsdalen'
och R6ndalsiitern, mdtte vi n6,gra vackra bruncigda tciser i hvita
triijor, som friregflende kviil varit pi dans i sdtern. Dfl vi
frir dem uttryckte vAr fdrtjusning dfver Lofsdalen, svarade de

endast: >tycken I det?> - >tra, tycker d5, inte ni, att diir iir
vackert?.p - rJo, men hembygden d,r ju alltid det biista.>

I Rd,ndalsd,tern hvilade vi middag och gingo sen i dug'
gande regn till Rd,nd,alen. Annas skor hade nu uppnA,tt hcigsta,

stadiet af uppsluppenhet, hvilket fcirsatte henne i en alldeles

motsatt sinnessttimning. Just som vi uppnitt byn, brister ett
helt skyfall lcist, vir vanliga tur. Vi rusa in i fdrsta g&rd,

och se, dii,r sitter en bonde och lagar skorl Hans hustru bjcid

pi kaffe, och sjtilf lagade han vAra skor som en riktigt duktig
skomakare, ehuru han endast var amatrir i det yrket.

Mathias fdreslog oss nu att stanna hbr tifver natten, sfl,

fingo vi nbsta morgon siillskap med en Rflndalsbonde, som i
alla fall med hiist dmnade sig till Hede. Vi hade annars

iimnat fortsiitta dit samma kvd,ll, men voro sedan glada, att
det icke blef af. Mathias vbnde nu. Han var nog bra sorrr

fdrare, stark och duktig, vi beundrade hans fcirm6ga att finna
vbgen, d6, han aldrig g6tt den fcirr, men nog saknade vi OIle.

Vi 16,9o den natten i en liten kammare innanfcir ett kdk, a

f. n. skreddarverkstad. Skrdddarens hustru var tillika hans
gesdll, glada och hyggliga mtinniskor. Aldrig hade vi trott,
att en skrd,ddare kuncle vara se' sffitlig, han htirde minsann ej

till dem, som 96, 17 p5, pundet. Medelst hans pressjd,rn om'
fasonerade vi under stor munterhet, vira hattar. De hade af
regnet fitt lodriitt stupande britter, men till slut.lyckades det

oss ffl dem i modern pannkaksfason.
Kl. 6 nbsta morgon kom vflr bonde med sin starke fjiill'

hiist; i vidjekorgarne p6 dennes rygg, stufvades v&ra rbnslar.
Gr&tt var v5dret; ibland kom en mindre skur, och i 16,ngsam
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takt bar det fram6,t. - De vi hlade om att vid framkomsten
till Hede telegrafera till en skikting, Bom frirestiillt oss det
omdjliga fcir oss att gh dessa obanade vrigar, och n6,mnde att
adressera telegrammei till ett bolag, dd,r han var anstd,lld, frd,-
gade bonden, om vi hade betaldt af ett bolag, ftir att vi gingo
s6, hiir. Sista delen af vd,gen hade man jiimfdrelsevis sliit stig.
Vi prdfvade df,, pi, att rida hvar sitt stycke, sittancle grd,nsle
pfl v6ra sjalar midt emellan korgarne. N6gon hvila var det
icke, men ncijsamt sAsom ombyte.

IfrA,n Rindalen till Hede kan man godt undvara fdrare,
man har en stig att fdlja och dessutom telefontridar.' \

Klockan 2 voro vi i Hede, er stor treflig by med en hnnu
trefligare gii,stgifvargArd. Hundarne mottogo oss ilsket, men
mri,nniskorna yoro vhnligare. Som vi icke iitit n6got seda,n af-
fiirden, fien Rendalen fcire 6 pfl morgonen och dfl endast 3
skorpor hvar, . verkade det ytterst angendnrt p6, vflra hungriga
sinnen, di vid v6rt intrd,de i g?istgifvargirdens kcik en massa
fdrska kakor togos ur ugnen och vi pA, begiiran bj<idos att
smaka dem.

Badinriittningen H,r frir trdttade vandrare en ljuflig inriitt.
ning, dit stiilldes ocksi, strax v6r kosa. ,Badgumman frA,gade,
om vi skulle ut och taga tjrinst, hvilket betydligt smickrade
oss. Vi hade ej trott, att vf,r kostym efter alla strapatser var
nog Bnygg att fciranleda en s6,dan friga.

Gumman i giistgifvarg6rden frirundrade sig storligen iifver
oss. Ifon fick nog aldrig klart fdr sig, hvad vi kunde vara
f<ir. ena, men .behandlade oss, det oaktadt, med den inner-
ligaste vhlvilja. (t Hdgboms resehandbok stfrr om Hede giist-
gifveri rordinrirt> och om Hedevikens >godt>, sd,kert. [r detta
ett misstag och menas tviirtom.)

Viigen fr6n Hede till Eedeaiken dr den vackraste biten af
fdrden tili Berg. Ljusnan flyter liinge utmed densamma. Vid
>Donisdalen> blir den bred och forsande, darifrAn ter sig Son.
fj?illet ocksA, grannast. Nu var det lA,gt vatten, men om vf,,ren
liir det g5, lrdgt upp pA vd,gen, sfl att den flkande mflste ltigga
upp fiitterna pd, framsiitet i vagnen och undgfir iindi, inte att
bli v&t.

I rJiimtland> af Hdgbom tillrides turisten att frin Vem.
dalen f<ilja gamla landsviigen. Vi lydde ett annat rfld och
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gingo den nya, hvilket vi icke 6ngrade. Dryga 2 fjiirndelar
frhn Temd,al,en hojer sig viigen mellan 2 tvf,,rbranta bergvriggar
med underliga remnade block, belysta af solen skifta de i
m6,nga fdrger. Hdgst diir uppe liir det finnas drnnAsten, som
A,rligen skattas pi sina ii,gg.

fngen, som gAr denna vd,g fram, bdr fcirsumma Sd,ngbiicks-

fallet. Sedan man gf,it ett stycke fcirbi girden Fjiillstugan
viker man af till hciger frfr,n landsvH,gen och 5r vid fallet inom
5 minuter. Det iir icke mer rin omkring 40 fot i hdjd, men
mcd ganska stor vattenmassa d,fven denna torra sommar och
sprittande ystert. N:istan midt nedanfrir ligger en stor moss-
belupen sten. Dbr kan man sitta, i timtal och kbnna stiinket
utan att trcittna pA det skidespel, man har omkring sig.

Snart voro vi s6, inne i Jiimtland, och Jiimtland tog kallt
emot oss. Vi bjcidos pfr en obehaglig motvind, hvarfcir vi togo
ett par mils skjuts. Sista styeket, mellan Asen och Baensla till-
ryggalades dock till fots, och utanfdr giistgifvargirden skakade vi
hancl till tack fcir godt kamratska,p, rimsesidigt belAtna med
hvaraudra och vAr hiirliga fiird. Det var nu slut med sjiilfva
vandringen, vi togo &ngbA,t till Ostersund och diirifr&n jiirnviig.
Sjelfva vandringen hade varat 2l d.agar, och hade vi dn gitt
omkring 45 mil, siledes ej dfveranstrdngt oss fcir erniendet af
vacker tid. Icke den minsta fara eller fcirskrhckelse hade vi
varit utsatta fdr, vare det sagdt till de mammor, tanter och
ungdomar, hvilka anse det frir ett vigstycke f<ir 2 flickor att
vandra utan manligt beskydd 6,fven 11 mera- trafikerade leder.

Om vi, genom denna beskrifning kunde locka nAgra an-
nars tveksamma ut' i skogarne, skulle det mycket gliidja oss,

ehuru vi, tyvdrr, ingalunda pi 'minsta vis kunnat uttrycka den
frihet, skcinhet och gliidje, man fir erfara under en sommar-
vandring.

Anna-Bt'ina.
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