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hann ersättas frän Japan. Det war således icke
underligt att Japanerna woro mycket förbittrade
deröfwer. Dä nu Golownin nalkades hamnen,
stöts pä honom med kulor. Det famma stedde
sedan han hade ankrat och wille fara i land i eN
bät. Eftcr mänga fruktlösa bemödauden att wän-
stapligt komma öfwerens med Japanerna, tycktes
det ändteligen som deras misttroende wore öfwer-
wunnet; man winkade honom att tomma i land^
Han följde denna wink och lät, genom höfiigheter^
till och med locka sig in i Fästningen. Här fann
han H till 400 män, dewäpnade med böstor, pilar
och spjllt, sitta i en ring. Han fördes uti ett
tält till Kommendanten och blef i början höstigt
bemött och nyfiket befrägad» Dock snart märkte
han att blanka sablar utdelades ibland Soldaterna
och att de hwistade emellan sig. Han hade bedt
om att fä köpa Proviant och i början funnit Kom-
mendanten willig denill; men nu förklarade denne
att han först mäste inhemta högre befallningar frän
Guvernören i Matsmai, och sä länge tills desta
inträffade (hwartill han bestämde 15 dagar) mäste
en Ryst Officerare qwarblifwa i Fästningen säjom
gisslan. Detta wagrade Golownin, hwarpa

Kommendanten upphörde att längre förställa sig
och hotands försäkrade, att man stulle uppstäm
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buken pa honom sjelf, om han släppte en enda af
de närwarande Rystarne ur Fästningen. Genast
spruugo desta upp och skyndade ut. Kulor surrade
i-ftcr dem. Tre af dem grepos i sjelfwa Fästuingen.
G ! lowNin med de vstige hunno wäl till stranden,
AEn deras bät hade wid den infallna Ebben stad-
jzat pä land; dct war omöjligt att hastigt göra
den äter flott, de blefwo omringade och mäste gifwa
sig. Pä detta sätt rätade Kapiten Golownin,
Styrmannen Chlebni k ow, Midshipmannen
M dr, 4 Matroser och en Kurilst Tolk i Japansk
fångenskap. Alla bundos med täg pä ett sinnrikt,
men grymt sätt, som likwäl uttryckeligen föreskris-
wes i lapansta lagarne, och sä fördes de under
en tid af flere weckor, 102c» Werst *) till fots till
Ehakodade. Me» detta bindande war ocksä den
enda beswärlighet fängarne hade att utsia, ty under

hela wägen fingo de tillräckilgt att äta och dricka
och betjentes med en omsorg soM lhedrar Japanernas
mänsklighet. Ibland annat woro ätstilliga personer,
som med qwistar jagade mygg och flugor frän deml
dä de stulle gä genom bäckar fattade man dem
hjelpsamt uNder armarne och om de hade nägot wisst
naturligt behof att tillfredsställa, fä lånades de

") la Werst utgöra en Swenst mil.
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bundna till och med japansta händer för att besM
dom stan hindrande kläder. Äfwen bars den ut-
mattade Golownin pä en bär. Huru mänget
Europeistt folkstag stulle icke längt grymmare hafwa
behandlat sina fängar! I cn liten stad fingo de
bomulls-nattrockar, fordrade med wadd> att draga
öfwer kläderna wid regn och köld. Tre gänger om
dagen fingo de mat,.ftm bcsiod af risgröt, makron-
gryn, sist, ägg och allahauda grönsaker; hwar och
en ät sä mycket han behagade. Den wanliga
drycken war TH6, ibland singo de äfwen Sakki
(japanskt win). Endast repen förorsakade dem sior
pläga och sällan kostades de för att förvinda de sär
som gnidmngen förorsakat. Mcn ändteligcn befriade
mall dem äfwen härifrån; endast armbagarn? för-
blefwo ännu bundna och i allmänhet behandlade man
dem gansta mildt. Ofwer de mindsta wanenpussar
blefwo de burna, pä det de icke genom wäta fötter
stulle ådraga sig nägon sjukdom, och för att föres
tomma sjelfmord tillät man dem icke att hafwa
lnifwar eller dylika stadliga werktyg, och lät dem
aldrig komma wattnet för nära. De singo icke
en gäng plocka Smultron pä wägen, emedan Ia«
panerna förcgäfwo att denna frukt wore skadlig för
hälsan; men dä Rystarne försäkrade dem om mot«
satsen, sä tillaw de det germ. Hswen innewäs
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Mrne uti de byar genom hwilka taget gick, wisade
sig wäl nyfikna, men alltid gansta wänliga (i syn-
nerhet fruntimren), smädade aldrig och, om någon

af de fängna wille dricka, skyndade de att före-
komma hwarandra. Mänga badö wakten om tillä-
telse att fa undfägna de olycklige och om det läm-
nades dem, sä kommo de med win, konsityrer,
frukter och dylikt. Korteligeu: denna Nation syn-
ses redan här gansta älstwärd.

Efter ritningar eller nägot strifwit woro Ja-
panerna gansta lysina och sängarna kuude ej full-
sirifwa uog mänga solfjädrar med rysta wisor,
men alldrig twingades de denill, utan man bad.
dem alltid höfligt, och den för hwilken nägot sådant
stress, tackade alltid ödmjukt och wedergälde det
sifweu ibland genom en stänk af röktobak.

Hndteligen uppnåddes Chakodade, hwarest
de högtidligt intågade under ett stort tillopp af
folk; men detta folk war beskedligt och Golownin
märkte ej nägon illsten glädje eller nägot förolem-
pande i astädarncs blickar, utan öfwerallt blott
deltagande och medlidande,

Fängarne infördes i ett stort, nästan alldeles
mörkt lider, hwari woro burar af tjocka bjelkar;
här inspärrade man dem, dels hwar för sig, dels
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stere tillsannnan, dock alla sa nära i hop att h§
kunde höra hwarandra. En latare war anbesallh
att wärda deras hälsa och tre gänger om dagen
gas man dem mat.

Nägra dagar derefter blefwo de förda till
Gnvernören för att förhöras. Ankomne dit wäsie
de wänta en siund, men blefwo undertiden trak-
terade med god Tobak och förträffligt TH6.

Wid detta, gansta omsiändeliga förhör stagade
man dem ibland annat ont Religionen i Rystland
Nyligen blifwit förändrad, ty Larmann, som
för stere är sedan hade warit hos dem med ett

Rystt stepp, hade burit en läng harpist och haft
mjöl sirödt i häret, dä deras dercmot war afs urit.
Japanerna förundrade sig mycket dä de fingo w.ta

att man i Nystland fick bära sitt har eftcr b<'ag.

Sedan fangarne blifwit ätcrfördo sina fän-
gelse», stänkte man ät hwar ock ... i Guvernörens
namn en simlmao.nattrock aj bomullstyg och und-
fägnade dem alla,ncd Galki. Ä^-ljda

sina burar, hade de hittills icke wägat an högt
tala med hwarandra; andteliaon stagad? de om

det wore dem tillåtit, da de singo till swar: "Ni
mä tala hwad Ni behagar och sä högt I wiljcn.''
Läkaren och Tolken kommo hwarje morgon för att



7

fräga dem huru de mådde och om de behöfde nägot,
höllo dem äfwen dageligen 6 och flera timmar
sällskap. Uromdest besöktes de beständigt af Em-
bersmän som wanligt och nyfiket talade med dem.
Dä Larmann war där, hade en af dem sett
Rystarne dansa och hört dem sjunga. En gäng
bad han de fängna Matroserna dansa; men dä
Golownin sade att man i deras närwamnde
belägenhet ej borde twinga dem dertill, swarade
han: "w.oyerlMN, wisserligen; i er belägenhet

stulle wi aftoeu »cke göra det,"

Eftcr Golownins förswinnande hade Ka-
piten Ritoro, säsom den äldste Officeraren,
fmottagit befälet pä Diana och lätit föra i land
pe fängna kamraternas egendom i koffertar och
Appsäckar. Japanerna aflemnade redligt allt-

Wid första förhöret stulle Rystarne saga hwar-
före Dawidoff och Chwostow hade öfwer-
fallit, plundrat och uppbrannt de Japanske byarne,
hwilken som hade befallt dem det, hwad man
hade sagt derom i Rystland, o. si w. G olownin
swarade, att steppet icke warit Kronans utan ett
Köpmans-fartyg, dest Befälhafware hade handlat
egenmägtigt och derföre blifwit kastad i fängelse
(som ock war sannt). Till allt detta wille lapa-



8

nema ej sätta fullkomlig tro; men dä Golownin
ändteligen blef het och sade dem bitterhetcr, sä
upptogo de dct alldeles icke illa, utan skrattade
och wisade annars alltid ett beundranswärdt tåla-
mod. Detta sörhör warade tills aftonen, likwäl
med pauser, under hwilka sängarne icke allenast
singo mat, utan trakterades äsweu med win,
tobak och th« med socker, hwiltet sednare i fylls
nerhet räknas till de lapansta läckerheterna.

En annan gäng.lemnade man dem ett bref,
hwilket Officerarne pä Diana före sin afresa hade
stickat i land. Da Rystarne wid dest äsyn ej kunde
hälla sig frän tärar, blefwo alla Japanerna
gansta rörda och mänga as dem sökte att dölja

sina egna tårar.

Fängarnes behandling blef allt mera mild»
En af Enlbetsmanncn gick alldrig ifrän dem utan
att qwarlewna en gäfwa. Orsicken hwarföre hans
medlidande war listigare än de ösrigcs, wisar
äter Japanernas karakter i en förwänlig dager;
Ett fartyg hade nämligen för kerrt tid sedan gätt
förloradt, hwarpa hans bror befunnit sig, och
den tanken att denne nägonstädes kunde befinna
sig i samma belägenhet som Nystarne, förmädde
honom att wisa desta en sädan godhet.
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I ett af de följande förhören stagades fan-
garne hwarföre de i cn by wid Kunaschir hade
borttagit wcd och ris utan ägarnes tillstånd.
Emedan, hette det, wi woro i nöd, ej funno nägon
människa i byn, samt likwäl qwarlcmnade full
betaltlilig. — Nu wille Japanerna weta om det
i ett sådant fall i Europa wore tillåtit att taga.
Hos ost, sade de, dör man heldre af hunger, än
mall rör fremmandes egendom. Wid sädano före-
bräelser talade de likwäl alldrig med bitterhet, utan

alltid beskedligt och manligt och bemödade sig att
gifwa förhöret utseende af ett wänstapligt samtal.
Vlon födan tyckte Nystarne wara alltför wl^or
pch de klagade ofta deröswer.

Efter 50 dagars wisiande i Chukodade,
transporterades Rystarne till Matsmai, och
blefwo här pä samma sätt instärrade, förhörde och
behandlade. Da de fördes till förhör och dct regnade
eller war smutsigt, höllo Japanerna Paraplyer
öfwer dem och lade bräder öfwer de smutsiga stäl-
lena. Hwar stulle man i Europa hafwa wisat
sädane smä uppmärksamhetcr mot sängar af en
Nation, ur hwilken cn tygellös hop hade sä swärt
förolämpat dem och som sjelswe ännu woro gansta
Mlsttänkte för siendtliga afsigter?
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Dä man stagade Rystarne hwar de önstadtz
sitt bo, swarade de: wi hafwa endast twä önsknin-
gar, antingen att äterwända till wärt fädernes-
land eller att dö. Derpä höll Guvernören ett
längt tal som djupt rörde alla, H"n sade ibland
annat: "Japanerna äro männistor med hjertan som
Ni, derföre waren icke rädda och förtwiflen icke.
Blifwer det bewisadt att Ni har sagt ost sannilr-
gen, sä stolen I, försidde med lissmedc! och dcstutom
begäfwade, fä resa tillbaka; emedlcrtid draga wi
försorg sör Er halsa och att Ni icke liden nöd»
Skona Er! Vchöfwcr Ni nägot sä stammens icke
att bedja derom!" Härpä stänkte han dem nya
kläder, som efter behag kuude beställas efter lapaust
etter Ryst snitt. En annan gäng förmanade han
dem ster att icke östverlämna sig at förtwiflan,
utan bedja Gud och täligt afwagta utgsugen;

han lofwade att kraftigt understödja dem hos Kej-
saren. Wid slutet af hwarje förhör anbefallts han
dem förtroende pä Gud. Äfwen lät han gifwa
dem papper och bläck, pä det att de sjelfwa mätte
kunna föredaga sin sak pä Rysta spräket och med
tillhjelp af Tolken öfwersätta det pä lapansta.
Deras uuderhäll war i Matsmai mycket bättre
än i Ehafodade. Man gaf dem betjeuter som
hade warit i Kamtschatka och befallte desta att
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tillaga maten efter Rysta bruket. Da wäderleken
blef kall, fingo fängarne warma nattrockar, björn-
hudar och sängar. Till och med ställen för wissa
hehof, läco Japanerna fullkomligt ja inrätta som
Rystarne wille hafwa dem. Eu^st med onyttiga
frågor plägades desta ofta, t. ev. huru gär Ryste
Kejsare» klädd? hwad for en hast rider hau? hwad
för fåglar finnas i tragten sting Petersburg?
huru kläda stg Rysta stuntimmerna? huru mänga
fönster finnas i Kejserliga palatset? när börja Rysta
hustrurna att fä barn? när höra de upp? o. dyl.
För östigt blef deras behandlande allt mera mildt;
de fingo röta tobak i fängelset; läkaren kom ne
gänger om dagen, och om nägon war sjuk och
äkommau syntes betäntelig, sä kunde det äfwen
hända att han hade siere läkare mod sig. Andteligen
befriades de äswell frän allt fängslande, burarne för-
swunno och gäswo rum är eu läng mod nya mattor
belagd sal, hwari alla fängarne,, oätstiljde, kuude
heqwämt röra sig. De fingo n«a koppar, th6-
tittlar och tobakspipor; Embetsmännen kommo
med sina barn för att önsta dem lycka och prata
med dem; bordtyget war nytt och finare, maten
bättre och winet utdelades icke mera kopppwis, utan

i öfwerflöd; i stället för lampor med sisttran gaf
man dcm ljus; korrteligeu, de woro icke mera
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fångar, utan gäster. Guvernören stickade en C'm«
bctsman till staden, för att pästynda Rystarncs
angelägenheter. Dä wZren kom, fingo de ga oms
kring pä gärden.

Som underättelscme frän hufwudsiaden un»
derstundom woro twctydiga, och Rystarne af otä-
lighct ändtoligen uppgäfwo allt hopp att genom
Japanernas åtgärd erhålla sin frihet, sä fattade
de det förwägna beslut att fly, bemagt.ga sig ett
fartyg och gä till sjös. Alla, utom Midshipmannen
Muhr, förenade sig till detta företag, som ästoen
blef dem lättare derigenom, att man nu till och
med gaf dom frihet att gä utan för staden, och att
de blifwit flyttade ur fängelset till ett skönt hns,
hwari förut en Emöetsman hade bott. Guvernören
yttrade härw.d, an Rystarne hädanefter stulle anse
Japanerna säsom sina landsmän och bröder.

Oatladt all denna mildhet och alla Guver-
nörens löften att personligen understödja Rystarne
i hufwndsindcn, framhärdade likwäl desta i sin före-
satts och utförde den wertligen, i det de nattetid
alla (utom Muh r) krupo geuom ett under stänga
slet grästvct häl.

Nu woro de wäl fria, men det egenteliga
»lndfl jppaudet blef derföre likwäl en omöjlighet.
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Man bör i sjelfwa boken läsa den interessanta
berättelsen om de beswär, faror, behof och eländen
Mcd hwilka de hade att strida pä Matsmais
snöberg och huru de ändteligen likwäl efter io dagar
atcr fängadcs af de förföljande Japanerna. Här
wisade sig äter denna Nations karakter gansta
aktningswärd. Intet förolämpande, ingen smä-
delse wcderfors Rystarne, man wedcrqwickte dein
genast med mat och dryck och dä Japanerna fägo
att Golownin haltade, fattade honom twä af
dem under armarne och hjelpte honom att uppstiga
för hwarje höjd. Ide byar genom hwilka fängarne
fördes tillbaka, träffade dem vfwcrallt medlidsamma
blickar, och med tärar i ögonen gaf dem mången
qwinna mat och dricka. Guvernören sjelf emottog
dem likaså muntert som förut, lät ej märka nägon
owilja, utan stagade med wanlig mildhet ester
orsakerna till deras flygt, och om de wisste att

han och flere Embetsmän hade fän plikta med

sina lif om det hade lyckats dem. Ändteligen för-
klarade han: "Rystarne känna icke lapansta lagarne,
äfwen hafwa de icke flytt i den afsigt att tillskynda
Japanerna städa; blott astundan att fä äterse sitt
Fädernesland har förmätt dem dertill; men emedan
människan framför allt bör alsta Fäderneslandet,
sä hafwa wi äfwen icke andråt wär goda mening
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om El och jag stall iltl som förut söka att utweW
tillarelse för Er att fä äterwäuda till Ert Fäder-
nesland".

Hwilken Kristen Europ6 stulle hafwa kunnat
ta'a och handla wanstligare? — Wäl mäsio Ryst-
ar!!o, som hade nustbmkat sin frihet, nu äter gä
i fällgelse och blefwo äfwen däligare behalld.lade
än förut; men Golownin tillstår sjclf an, äfwen
i deuua belägenhet, lapansta lac.nluc mänD
ligare an do flesta. !^. icke alla. Europeiska staters^
Oln fängarne on: natten behöfde nugot, sä upp-
wäckte waltkarlarne genast och utau knöt betjen-
terne sör att hämta det som ästundades Wid en
hastig jorobäfnmg om llatten, tom watten genast
med lycktor för att tillfredsställa dem som till äf-
wentyrs woro försträckta. Ja, en Soldat som hade
blifwit degraderad för den icke förekomna fiygtcns
stull, och hwars bleka ansigte tillkäunagaf den
sorg som Rystarne hade förorsakat honom, emottog
dem likwäl wänligt och lät ej märka nägot tecken
till hat eller owilja utan twärtom, botjcntc dem
med ifwer; ett ädelmod som ofta rörde fängarne
till tärar.

Dä bekymmer sedan gjorde den nedtryckts
Golownin farligt szuk, tät Guvernören ömt



15

öcdja honom att gifwa sig tillfreds om blott fö»-
Nviflan wore orsaken till halls sjukdom, och tillade
att man ej wille tillfoga Rystarne nägot vndr,

att, wid den förwäntade nye Guvernörens ankomst,
äfwen deras yttre belägenhet stulle förbättra sig
och att han sedan, i förening Med sin efterföljare,
wille arbeta pä deras frihet. Till och mod Tolken
hade tärar i ögonen. Snart derpä blef äfwen
maten bättre och ibland fingo de till och mod
hönssoppa. Dä den nye Guvernören wcrkeligen
ankom, blefwo fängarne återflyttade till sin gamla
boning och behandlades lika mild! som förut och i
auseeude till födan, amm bättre. Man gaf dem
till och med förhängen emot myggen. De stickade
ett tacksägelse bref till Guvernören, hwari de ibland
annat gjorde honom den tomplimenten att det i
deras olyckliga belägenhet warit en lycka för dem
att just han warit Befälhafware. Han skrattade
wid detta ställe och menade att en annan pä hans
post stulle hafwa handlat lika sä. Werkeligeu gjorde
hans efterträdare det äfwen, tillät dem att fä frist
luft, färst frukt, och pä högtidsdagarne stickade
han dem mat stan sitt eget kök. Wakten b(ef
höstligare, gaf dem ofta win och frukt, och det icke
mera i hemlighet. En dag undfägnades fängarne
af en rik man med en owanligt god maltid i stöna
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kärk, emedan han hade tillsristnat stan cn sivär
stutdom och det wid sudano hältdelser är brukligt
att spisa fattiga och olyckliga.

Ett stöut drag bör ej förbigås: några KIU
riler, hwilka hade blifwit gripna och östvcrbewisads
att wara Rysta spioner, dömdes af Regeringen att
mista hnfwndet; meu Guvernören föreställde att
det stulle lända Japanerna till stam, om de med
döden bestraffade olyckliga, hwilka blott mast lyda
Rystarnes befallningar, och han föreslog derföre
att heldre lössiappa dem med stänker; och Rege-
ringen bewilja de det.

Till sior sotg för fängarne, dog den nye Gu-
vernören gansta snart; men äfwen hans efterträdare
behandlade dem med lika mildhet. Ännn swäfwade
de länge emellan frugtan och hopp, till dest ds
ändteligen hestiades genom Kapitcn Rik ords
kloka och förträffliga anstalter. Berättelsen om
denna intcressanta uuderhalldling finner läsaren i
följande skrift, som stall uppfylla honom med hög
aktning för denne käcke man, men äfwen med hög-
aktning för de af ost sä litet kända Japanerna,
Rörande war deras glädje dä Fängarncs öde tog
en lycklig wändning. Lyckönskningar och afsteds-
tagande wille alldrig fa siut. Till ock med de.
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puttwde frän stadens vfwcrhet öfwerlämnade dem
smä stritt, hwari dehof för resan woro inlagda.
Ända till deras fullkomliga astesa stan Mats ma st
bespisades de prägtigt frän Guvernörens kök. PH
resan hjelptc Japanerna till att gladt fira Ryste
Kejsarens dä infallande namnsdag.

Dä de Rysta gästerna blifwit fullkomligt fri<y
sade Guvernören ibland annat: "Hwarje land har
särstildta bruk, men goda gerningar wärderas öfwev
allt. Säg det, dä Ni kommen hem."

öfwerstepresien fick, pä sin enträgna bee
garan tillständ, att i fem dagar bedja i sit tempel
för Rystarnes lyckliga Zterresa. I hwilken Kristen
kyrka stulle sädant hafwa stcdt för hedningar? —

Med detta stöna drag af tolcrance öfwerensstam-
mer äfwen den förklaring, en af Rystarnes Tolkar
gjorde pä sina förmäns uttryckliga befallning.
"Tro icke," sade han, "att wi hälla alla Kristna
för dåliga människor. Wi weta att det i hwarje
land och hwarje Religion finnas goda <vch däliga
människor; de förra neka wi alldrig wär kärlek
och aktning, blott de sednare hata och förakta wt.'
Den kristna tron hafwa wi blott borrtjagat föe
det onda som efter dest införande uppstod, genom
inbördes krig."
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Lika förnuftigt ursägtade Japanerna sitt mistl
troende mot dem af deras landsmän, som en tid
lefwat i främmande länder. "Desta," sade de,
"kunna liknas wid barn som gerna borrtgifwa
hwad de aga, för allt hwad som är nytt. Om
folket far weta att nägot i stammande länder ar
bättre än i deras eget land, sä önskar dct, det nya,
utan att bedömma om det är skadligt eller nyttigt."

Huru litet hafwa wi kännt denna ädla Nation.



>^et war den n lulii iZii/ klockan 11 om
förmiddagen, och — om man börjar aret efter
fordna bruket, med September, — äfwen i nne må-

naden af aret, söm den olyckliga händelse tilldrog
sig, hwilken blifwer oförgätlig för alla ssm hafwa
tjent pä Slnpen Diana. Huru owantad olyckan
träffade Kapiten Golownin, känner läsaren
redan; ost försatte den i ängest och willrädighet.
Den omintet gjorde hoppet att snart fä nterwända
till Fäderneslandet. Wi hade smickrat ost härmed,
dä wi lämnade Kamtschatka för att kringsegla de
Kurilista öarne; men dä ödet sä förskräckligt stiljde
ost stan wär wardige, älskade Chef och femarige
kamrat, sä tänkte ingen pa att aterwanda till
slagtingar och wänner, alla förnösiade fast pä
Gud och besiöto enhälligt, säwal Officerarne som
manstapet, att ej förr lämna lapansta kusten, an
allt möjligt war försökt för att befria sina kamra-
ter, om de annn lefde, eller hamnas dem om de
woro mördade, hwilket sednare wi ibland förmodade.
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Wi hade med wära kikare följt Kapiten
Golownin ifrän steppet anda till stadsporten.

Ända dit ätföljdes han af en stor folkmängd. Af
de ntmärkta brokiga kläderna som wi deribland

blefwo warse, kunde wi förmoda att ansedda la-
pansta Embctsmän äfwen följde med. Helt och
hällit följande Golwnins förordnande, hyste jag
ej den mindsta misttanka om nägon trolöshet af
Japanerna, ja, jag trodde sa säkert pä deras upp^
Mighet, att jag till och med gjorde högtidliga
anstalter till emottagandet af de gäster, som wär
Kapite» kanste lunde föra med sig.

Under det jag war sysielsat med detta, unges
far wid middagstiden, hörde wi hastigt stött löstas
wid stranden, och ett gruftveligt strilande; wi ssgo
tn hop folö framstörta frän stadsporten och gä rakt
pä stupen som hade fört Kapltenett i tand. Mev
kikare kuude wi tydligt urskilja huru vetta, utan
all ordning framströmmande folk bemäktigade sig
slupens master, segel, äror och öfriga tillbehör.
Ibland annat tyckte wi att de buro en af wsra
roddare, en luden Kuril, pa händerne till stads-
porten, hwilken tillstöts efter dem. Genast upp-
stod en djup tystnad; ät sjösidan af Nybygget
upphängdes randigt bomullstyg, sä att wi ej



wera kunde se hwad som dar föregick, och p5
denna sidan af stiljewäggen wisade sig ingen. Wj
plägades af den grustigaste owisthet öfwer wära
kamraters öde. Den som sätter sig i wär belägen-
het stall bättre försiä, an jag kan bestrifwa det;
och den som källlner lapmrsta historien wet, hwad
>vi kunde wänta ost af detta folks hamndgnM
karakter.

Jag förlorade ingen minut, utan bcfallte att
lyfta ankar och lade^mig närmare staden, emedan
jag trodde att, dä Japanerna sägo ett krigsskepp
sä nära, stulle de uppgifwa sitt förehafwande,
kanske börja att underhandla och utlemna wärt
folk, Mn som wattnet hastigt började att aftaga
anda till 2^. famns djup, sa woro wi twungna att

äter kasta ankar pa ett tänlligt afsiand frän staden.
Wära kulor kunde wäl ännu räcka staden, men
ej tillfoga den nägon betydande städa. Under dec
wi höllo pä att sätta steppet i slagfärdigt siänd,
öpnade Japanerna pä berget sina batterier, hwars
kulor ännu stögo öfwer ost. I rättwis harm öfwer
att se mitt Fäderneslands ära och den flagga
stymfas, som annars respekterades afalla upplysta
nationer, lät jag beskjuta staden med kulor. Un-
gefar 170 gånger, stjöto wi, nädde afwen batteriet.

21
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men märkte att det ej gjorde nägon önstad wcrkan
pä Nybygget, emedan det ät sjösidan war omgist
wet af en jordwatt. Lika sä litet städade ost den
siendtliga elden. Jag höll det derföre onyttigt att
längre förblifwa i denna belägenhet, förbjöd skju-
tandet och lyftade ankar. Japanerna, som här-
igenom blefwo änuu modigare, stjöto tappcrt pä i
luftcu sä läuge wi astägsnade ost stan staden.
Som jag icke hade nog folk för att wäga cn land-
stigning, sä kunde jag ej företaga nägot åtgörande
till wära kamraters räddning. M'd Officerarne
woro wi blott 51 man. Wi hade förlorat wär
alstade och högaktade Kapiten, hwilken dä han
genomseglade de stora hafwen, undcr sä olika him-
melssirek, med sä mycken sorgMighet walat för
ost. Bedrägeriet hade stänröfwat ost käcka kam-
rater, som kanske pä dct grymmaste woro mördade.
Detta förbittrade hela manstapet pa det högsta;
alla önskade att fä hämnas trolösheten, alla
woro färdiga att med wäld intränga i Nybygget,
befria de wära, eller förskräckligt hämnas pa Ja'
panerna, om de äfwen derwid stnlle uppoffra siua
egna lif. Med ett folk som war listvadt af sädana
känslor war det icke swärt att wisa fienderna en
fruktanswärd alfwarsamhet; men steppet hade
emedlertid mäst qwarbliswa odestyddadt och stulle
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satt hafwa kunnat sättas i brand; hwarje lyckadt
eller mistlyckadt företag hade icke en gäng blifwit
bekant i Rystland, och tillika hade alla de rön gätt
förlorade som wi pä denna resa hade samlat, an-
gäende de Kurilista öarne. Wi kastade ankar sä
lällgt ifrän staden, att Fästningens kulor ej kunde
räcka ost, och bestöto att strifwa till wär sängne
Kapiten. I detta bref tillkäunagafwo w» wärt
bekymmer öfwer hans förlust och wärt misthag till
Befälhafwarens i Kunaschir, emot all folkrätt
stridande uppförande. M underrättade honom att
wi tills widare stulle wända tillbaka till Ochozk,
för att där ingifwa berättelse om hwad som före-
fallit, men att wi alla woro färdiga att wäga
wara listför hans befrielse. Alla Officerarne under-
firefwo detta bref, som lades i en pä redden wa-
rande tunna. Emot aftonen aflägsnade wi osi
gnnu längre och wore hela natten färdige till
motständ, i händelse af ett fiendtligt anfall,

Om morgouen sago wi genom wära kikare,
att allahqnda lösegendom fördes ur Nybygget,
förmodligen i händelse wi stulle försöka att sätta
det i brand. Klockan 8 om morgonen emottog
jag, säsom den äldste i tjensten, Commando pä
steppet, ehuruwal med de smärtsammaste känslor,
ych uppfordrade alla Officerarne att skriftligen upp»
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satta sin mening öfwer bästa sättet att befria wära
landsmän. Enstämmigt höllo de före, att man
borde inställa alla fiendtligheter, hwilka blott stulle
kunna förwarra fangarnes öde, ja till och med
kosta dem lifwet, om de annars ännu lefde; men
i stället segla till Ochozk och stan wär Regering
afwakta de säkraste medel för att befria wäm
olyckliga kamrater, eller hämnas deras döp,

Dä det blef dager stickade jag Styrmans-med-
hjelparen Srednägo pä en bät till tunnan, för
att efterse om det i förrgär ditlaggda brefwet war
borttagit. Han hade ej uppnätt den, da han
hörde det trummas i Nybygget, och af fruktan att<
blifwa angripen af roddarfartyg, wände han om.
Werkligen märkte wi också ett Bajdare spm stöt utz
frän stranden, men pä ett litet afsiänd frän den?
samma, utsatte en ny tunna med swart wimpel.
Genast lyftade wi ankar, för att nalkas Nybygget,
och genom ett roddarfartyg läm undersöka tunnan,
om deruti till äfwentyrs ej lag ett bref eller nägot
annat, hwarigeyom wi knnde fä förklaring öfwer
wära kamraters öde. Men wi märkte snart att
tunnan war fästad wid ett tag, hwars ända räckts
anda till stranden, och hwarigenom den omärkligt
hrpgs tillbaka för att härigenom locka bäten allt-i
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närmare och bemäktiga sig densamme. Wi kastade
genast ankar och plägades äter af den grufligaste
owisthet. Hade den Asiatiska hämndlystnaden redan
mördat wära kamrater? eller hade den lapansta
Regeringens berömda klokhet försmått att hamna
slg pä 7 sängar? Hwad blef ost ösrigt, annat än
att wisa Japanerna att wi icke twistade pä wara
olyckliga kamraters lif, och att wi ej höllo Ja-
panerna i siänd att i detta fall handla annorlunda
an andra tultiweradc makter, Derföre stickade jag
Mitshmannen Filatow tillcn wid udden liggande,
obebodd by, med de fängue Ofsiccrarnes linnen,
knistvar och nägra böcker, samt Matrosernes kläder,
hwarje paket försedt med särskild utanstrist, och
befallte honom lemna det där.

Den 14 lemnade wi, med bittra känslor
wiken, som af Officerarne pä Diana, nicd rätta
kallades: Bedrägeriets wit, och styrde rakt
till Ochozk, nästan beständigt omgifne af tjock

dimma. Men denna dimma war ocksä det enda
oangenäma pä wär resa, emedan winden för ösrigt
war gynnande och mättlig, Men i min själ rasade
den häftigaste storm, dä wi för stiltje uägm dagar
bchöllo den olyckliga ön Kunaschir i sigte.
Ibland styrkte mig en swag sträle af hopp, stm
smickrade mig med den föreställningen att ännn
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icke för alltid wara stiljd frän mina wänner. Ifrån
morgonen till oftonen betraktade jag kusten genom
kikaren och hoppades beständigt att fä se nägon
af dom, som till äfwentyrs kunde hafwa räddat
sig i eu bär. Men dä wi uppnädde den ösira
Oceanen, där wi för dimma knappt kunde se nägra
famnar långt frän ost, dä gwaldes jag af de
mörkaste tankar, som hwarten dag eller natt lem-
naoe mig. Jag bebodde samma kajnta som jag j
fem är hade delat med min wan Golownin
och hwari mycket stod och lag lika säsom han lem-
nade det den olyckliga dagen; allt detta paminte
mig sä listigt om hans närwaro! Officerarne som
kommo till mig med Rapporter, kallade mig oftaas wana, Golowniu, och hwarje gäng, da
detta misttag undföll dem, kommo ost tärar i ögo-
nen. Huru ofta hade jag icke här talat med honom
om möjligheten att med Japanerna återställa ett
godt försiänd, som blott blifwit stördt genom en
enda förwägen människas oförständiga uppförandel
Huru fägnade wi ost ej ät den tanken, att pä detta
sätt blifwa wärt Fädernesland nyttiga! och nu! -»

Golownin med twä utmärkte Officerare och
fyra Matroser, ost stänryckta af ett folk, hwilket
i Europa ar namnkunnigt för sina grymma för-
följelser mot de Kristna »» deras öde ogenomträng-
ligt doldt för ost'
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Ester en 16 dagars lycklig resa, uppsteg söv

l wära blickar stadeu Ochozk ur hastoN: Den
s Nya kyrkan utmärkte sig i synnerhet. Wi

sa länge saknat deu trösten att se eu kyrka. 'Asy-
nen af en kristlig byggnad är för hwarje sjöfarande
uppmuntrande, huru mycket mcra ännu för den
som siridde med olyckan. Angenäma föreställningar
om den nya landningsplatstns inmwänare npp-
wäckas hos honom. Den laga udden eller rånare

sandbanken, hwarpä staden är byggd, uppst es
frän sjön icke förr, än man pä en gäng ös .r-

-! ser hela staden.

För att ej förlora nägon tid^ bcfallte jag att
wid flaggans upphistandc astosfa cn kanon, och
wantandc pä lotsen, lade wi bi. Äfwen stickaoe
otz Hamn-Kommendören snart derpä Löjtllai-nn
Schachow med uppdrag att wisa ost det bästa
stället. Efter hans anwisning kastade wi antar.
Jag aflemnade nu berättelse om den olycka som
hade träffat Golownin, ät Hamn-Kommendören,
Kapiten Minitzky, som äfwen genom wänsta-
pens band war fästad wid Golownin, sedan
wi tillsammans tjente pä Engelska Flottan. Mi-
nitzky tog den warmastc del deri, och hans kloka
täd, hans driftiga medwerkan i allt hwad som
tom an pä honom, hade jag att tacka för nsgon



tröst, sä mycket mera som högsta wedsrbörande latttz
ligen hade kunnat draga den stutsatts, att jag icke
hade försökt allt möjligt för att befria G olowni n.

Som mitt wistande i Ochozk under wintern
war alldeles onyttigt för tjensien, sa reste jag,
med Kapiten Minitzkys samtycke, i September
till Irkuzk, med den söresatts att fara till Peters-
burg, för att omständligt underrätta Ministern för
sjöärendeme om allt, och inhämta hans befallningar
angående en ny resa till lapansta kusterna, för
wara landsmäns befrielse.

Den nu slutade resan hade wi tillryggalagt
med den tröstande tanke att, i det wi uppfylde
wär Regeriugs wilja, hafwa samlat ny kännedom
om aflägsna orter och att nn, i kretsen af wära
familjer, fä hwila nt; — men wära kamraters
härda öde förstörde detta hopp.

Nödwändigt mäste jag pä eu enda winter
fullända resan till Petersburg och derifrän tillbaka
till Ochozk. Derföre fick jag ej afwagta städ-
föret i lakuzk, dit jag ankom mot flutet af
September, utan mäste aftesa till Irkuzk till
häst, en resa som jag fullbordade pä 56 dagar.
Helan sträckan af Werst har jag ridande till-
ryggalagt. Jag mäste erkänna att detta ena tag

till lands, warit mig bestvärligare an alla mnm

23
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, slörcstr tillsammans tagne. För en sjöman, som
blott är wan wid wägornas rörelse, ar hastens

! vertikala stötande ytterst plägsamt. För att winna
tid, har jag ibland pä 24 timmar ridit twä länga
stationer, hwarje af 45 Werst; mcn dä war jag
vcksä liksom rädbräkad och till och mod käkarne
ttekade mig sin tjenst. För öfrigt är ocksii höst-
wagen frän lakuzk till Irkuzk, pä hwilken man
endast ridande kan komma fram, gansta farlig, ty
den bestar mäsi af fotsiigar wid branta sluttningar,
hwilka bilda stränderna af Lena. Pä mänga
ställen aro de nedstörtande flodcrne detäckte med en
hal is, af Snandboarne kallad Nakip *), och eme-
dan häsiarne stän lakuzk allmänt ej aro stödda,
sä falla de ofta pä denna is. En gäng dä jag
ej brydde mig om en farlig Nakip af detta slag,
stupade jag, kunde ej fä foten lös frän siegbygcln
och nedrullade tillika med hästen för brante». Jag
betalade min osörsiktighet med cn ur led wridey
fot och tackade Gud an jag ej brutit halsen af
mig. Jag rader hwar och en som mäste rida
denna iswag, att ej fördjupa sig i tankar, ty

desta hastar hafwa den elaka wanan, att alltid
klättra upp för branterna och om de där pä ett branf
ställe rata pa en sädan Nakip, sä kunde do
wid fallet lätt ristera det tankfulla hufwudet.

') Detta ord betyder egentligen den steniga skorpan
pä inkru^erade troppar, eller ock hwah som fasisittt'
sig i krukor.
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I Irkuzk blef jag wäl cniottagrn af Guvettj
wa^n Treskin, dä jag, i anseende till Gcmral-
Guvcrnörens öfwer Siboricn sr^nwaro, mäsic an-
mäla mig hos honom. Frän wederbörande i O chozt
hadc han redan fatt min berättelse, afwcn lnnge<l
sidan assnndt den till de högre Embctsmännen,
mod anhällan att utrusta clt ny evpcdition titt de
lapansta kusierila, str att befria de där tränande
fängarne. Denna owäntade och för mig gansta
stgnande omständighet (ty blott derföre företog
jag ju dcu beswarlign resan frän Ochozk till
P e ter s b ur g) bestämde mig att, med Guvernörens!
samtycke, i Irkuzk afwagta resultatet. Äfwen.
ha»l deltog mycket i Golownins olycka och sys-
selsatte sig tillika mcd mig att utkasta planen till
erpeditioncn, hwilken plan äfwen genast öfwer-!
sändes att genomses, till General - Guveruören
Pestel; men det bekymmer som de däwarande
politiska händelserna förorsakade, gjorde att Mo-
narkens siadfäsielfe ej ntföll, och mig blef i näder
bcfaldt att wända om till Ochozk och med we-
derbörandes tillätelse, pä Slupen Diana fullända!
do ännu äterstäende undcrsökningaruo, äfwen att)

fara till ön Kunaschir för att cftcrforsta wara I
kainratcrs öde.

Under wintern fördes lapanaren Leonsa i mo,
pa (sivil-Guvernörens uttryckliga befallning, till
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Irkuzk och emottogs där gansta wäl. Man gaf
sig all möda att öfwertyga honom om war Rege-
rings wän skapliga tänkesätt emot hans landsman;
afwcn tycktes det, emedan han tämligen förstod
Rysta, som han wore öfwertygad, och han försäkrade
ost att alla Rysjar i Japan ännu lefde och att
deras fat stulle slutas i godo. Med deune la-
panare for jag tillbaka till Ochozk, mcn ej till
häst, utan med beqwäma winter-äkdon pä den
glatta Lenasirömmeu till lakuzk, hwarifräu wi
i de sista dagarue af Mars afreste. I denna ärs-
tid blomstrar wärcn i trakter som af naturen äro
wälsignade, mell här herrstade äunu en sä skarp
winter att isstyckena, hwaraf de fattige innewä-
narne betjena sig i stället för fensterrutor, änltn
ej hade blifwit bornbytta mot manen-glas, som
slnnars ster wid töwäder. Wägen till Ochozk
war betäckt med djup snö och kunde ej pasferas
till häst. Men att wänta till dest snön hade smällt
borrt, dertill hade hwarken jag tid, eller min
lapanare tälamod; wi satte ost pä Renar, hwiltas
ägare, käcka Tunguscr, woro wära förare. Man
mäste lemna detta stöna och nyttiga, till männi-

skornas tjenst bestämda djur det wittsord. att

man rider mycket beqwämare derpä, an pa cn

hast, — ty Renen har ett jämnt lopp, stöter
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alldeles icke, vch är sä tam att den, om matt
faller, står liksom fasifäsiad pä stället. DcttH
erforo wi ofta nog, hwartill de sina och glidande
sada.rne woro stuld. De hade inga stigbyglar och
lades pä bogarne, emedan djurets rygg är för swag
att tala någon börda.

Wid min ankomst till Ochdzk fann jag
Aian a redan försedd med det oumbärligaste,
men att anståssa allt det som war nödwändigt
till utrusiu.ugcn, war ej möjligt, t anseende till
de mänga obeqwämlighcter som stöden Ochota,
i stere afscenden, har med sig. Oaktadt desta hin-
der lyckades det att, genom Kapiten Minitzkys
werksamhet, satta stoppet i ett sä förträffligt stånd,
att Vet alldrig hade kunnat blifwa bättre i de
bästa Nysta hamnar. Derföre ar det ej mer an
billigt att jag här offentligen till honom astägger
mil, tacksägelse, emedan han derigenom har mycket
bidragit till den lyckliga utgången af min resa.
För att föröka manstapet pä Diana, gafhanmig
af Ochozsta sjösoldaterna ännu en Underofficerare
med ic> man, och för att förmmdsta resans faror,
ställde han ännu ett transportstepp frän Ochozk,
en Brigg kallad Sot ik, nnder mitt befäl. Dett
kommenderades af Löjtnanten Filatow, ett af
mina Officerare.' DestutoM walde jag af minch
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p Löjtnallten lakuschkln, söt
a lomnu'V»'ra Patll, ett annat Twnsporlstepp
svm seglude till Kamtschatka med proviant.

Den 18 Juli tBi2, dä wi woro färdige att
afrcsa, tog jag ännu ser lapanare vm bord, hwilka
hade lidit st^pöb.ott wid kusterna af Kamt-
schatla och som jag nu wille föra tillbaka till
deras Fädtrncsland. Deras steppcbrott är gausta
märkwardigt. Det t'lldroq sig samma är, som
wära kamrater ja falstr t'.lisä::^alogos pä Japanska
kusten vk, lirsom ss>lÄe Försynen sa haswa bestämt
det, af hela mu.^apet rädcaoe sig just sä mänga
sbm de watas anml i Japan utgjorde. Efter
Eurooeista c gter mäste det synas lätt att utwerla
d.sta nwt dem; men det följande stall wlsa huru
vaka dr Japanska lagarne i detta hänseende are
wot wära.

Klockan 3 om eftermiddagen bett 22 Juli,
nfseglade wi, åtföljde af Briggen Sot ik. Min
föresatts war att gä den korrtaste wägen till Kuna«
schir genom Pi kowska Kanalen eller ätmind-
sione genom Defrisista Sundet. Pä denna resa
föreföll annars ingenting märkwärdigt, utom det
att wi en gäng swäfwade i stor fara. Den 27 Juli,
ungefär wid middagstiden, hade den molnbetäckte
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himmelen sä klarnat, att wi gansta wäl kunde bei
stämma hwar wi woro. Wi befuuuo ost 37 mil
norr om ön St. John. Denna ö upptäcktes af
Bil lin gs, dä han seglade frän Ochozk till
Kamtschatka med stcppct Rysslands ära.
Destgeografiska läge, efterasironomiskaobservationer,
ar gansta rigt'lt utsatt afKapiten Krusensteru.
I allmänhet tunna alla de orter, hwilkas läge
denne sticklige sjöfarande har bestämt, nästan likaså
wäl tjena till rättelse för Kronometeru, soM Gree n-
wich's Obscrvatorium. Derföre twistade wi icke
det Mindsiä pä wärt sanna läge i anseende till
denna ö, sä Mycket mer som wi pä denna dag
till och med tagit middagshöjden tämmellgen noga,
och bestöto att sä taga wär riktning att wi seg-
lade förbi On pä ett afständ af IQ mil, och
Briggen So ti k befallde jag genom Signaler att

hälla en hatf mil efter ost. Om wäderleken stnlle
tilläta det, wille jag bettagta ön St. John,
emedan den gansta sällan blifwit sedd af
pagniets fartyg eller af Ochozkska transport-
stepp, derföre att den ej ligger pä den manliga
wagen frän Kamtschatka till Ochozk.

Den 28 Juli bläste det med tjock dimma,
genom hwilken wi rakt ftamför ost bleswo warse
en hög sten, knappt 2<? famnar frän ost. N«
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war wär belägenhet ytterst farlig. Mitt i hafwetsa nära en brannt klippa att wi hwarje ögonblick
Mäste wänta att se skeppet slagit i stycken — hwem
stulle där ännu hälla räddning för möjlig? Lik-
wäl räddade ost Försynen. Wi wände pä stället,
hämmade skeppets starka fart, och fastän wi er
genast fullkomligt kunde afwända faran, sä
tunde wi likwäl mindsta den städa som det wid
widrörattdet af klippan nödwändigt msste lida.
Nl singo sälunda blott en lätt stött i fören, och
dä wi söder ut dlefwo warse ell öppen genomfart,
tupo wi il» och foro förbi denna klippa och ännu
flera som wi upptäckte i dimman. Sedan wt
hade geNoMgätt denna port, pästyndade wt atev
wär fart, följde strömdraget och kommo andtligen
i ett annat sund äterigen emellan stenar, till ett

säkert djup. Nu histade wi segel och aflägsnadi
ost frän desta farliga klippor. Briggen So tit
gsfwo wi, genom ett töcken -- signal underrättelser,
om den hotande faran, som den undgick i det att
bett höll under wittdett för ost.

Da dimman, klockan 4 om morgonett, delade
slg> sago wi först hela widdett af den fara wz
hade undwikit. ön St. John, med alla de
klippor som omgifwa den, kunde tydligen ses.



Den har ungefär en mil i omkrets och ltknäi
mindre en ö, än en ur hafwet framskjutande kä-
gelformig sten, som pä alla sidor är brant och
otillgänglig. I öster, i dest granstap, ligga fyra
stora stenar, men emellan hwilka af dem ström-
draget hade fört ost, kunde wi, i anseende till
den tjocka dimman, ej märka. Den förskräckelse
hwari blotta anblicken af denna fara försatte ost>
war större än den hwari wi woro under sjelfwa
faran, emedan skeppet dä sa hastigt mäste wan-
das, att wi alldeles icke hade tid att tänka pa

ost sjelfwa. Men under der wi gingo sä nära
förbi klipporne, att wi hade kunnat springa pH
dcm, stötte stupen hastigt 3 gånger, stötar som
gingo mig genom själen. Tillika förtog bullret
af de frän klipporna tillbakastäende wägorne, lju-
det af rösten, fä att ej nägot kommando kunde
höras. Mitt Kjerla stelnade stch min sista tanke
war att wid skeppets förolyckande äfwen de 6 Ja-
panerna stulle omkomma, pä hwilka wi hade byggt
wära kamraters befrielse. Utom vn St. John
sägo wi,dä wadtct klarnade, afwenßriggen So tik
till wäl stora glädje, pä gansta litet afsiänd frän
ost. Men sedan utbredde sig äter en tjock dimma
som ej tillät ost at se längre än några famnar
frän ost.

36
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Sedan mötte ost widare ingenting markwar-

Vigt, » motwind och dylikt äro wanliga hinder.
Ft -e om eftermiddagen, den 12 Augusti,

7 land, den nordliga delen af ön
U n kunde, i anseende till dimma och

«j förr an den 15 Augusti genvmfara
i si ska Sundet, och samma lcdsamheter uppe-

ld > au 13 dagar wid kusterna af Iturupa,
Tl^l ! l!>tana och Kunaschir, sä att wi ej
kuuoe in! pa i hamnen af den sista (densamma
som w oct förra aret hade kallat Bedrägeriets
w ik) förr än den 28 Augusti.

Dä wi förbiscglade hamnens Fastningswcrk
pä kanonsstotfshäll, märkte wi att ett nytt batteri
af 14 kanoner, i twä rader öfwer hwarqndra, war
anlagdt. Sä snart man blifwit pst warse i wiken,
hade Japanerna dolt sig, det stöts ej pä pst och
wi sägo ej den nnndsta rörelse. Hela Nybyggef
gt sjösidan, war behängdt med randigt tyg, sa ats
wi blott fuude se bakdelen af de stora Kasernerna.
Alla deras roddarfartyg woro uppdragne pä land.
Att döma efter desta yttre omständigheter, syntes
det som Japanerna hade kommit pä bättre tankar
om ost, och wi kastade ankar twä mil stan staden.
Det är ofwanföre nämndt, att lapanaren Leon-
saimo, som wi hade med ost, förstod nägot
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Rysta, För 6 är tillbaka hade han blifwit horrtZ
förd af Löjtnattten Chwo st ow, Genom honom
uppsatte wi nu ett korrt bref ps lapansta spräkct,
till öns Vefalhafware, hwars innehall egentligen
blott war ett Utdrag af en uppsats af Eivil-Gu-
vernören i Irknzk. Det innehöll orsakerna hwar-
före Diana blifwit stickad till lapansta kusterna,
och sedan det emot Kapiten Golownin begängna
förräderi war bcstrifwit, stöt det med de orden;
"Oaktadt denna owäntade siendtliga gcrning, äro
Wi förbundne, att uppfylla war Monarks befall-
ningar och föra derföre tillbaka alla de lapanare,
som undkommit skeppsbrottet wid kusterna af Kamt-
schatka , hwarutaf synes att wi ej hafwa den mind-
sta siendtliga afsigt, och wi hysa det förtroende att
man nu äfwcn stall utlemna till ost fängarne,
säsom oskyldiga människor, hwilka ej hafwa till-
fogat städa ät nägon. OM likwäl, emot förmodan,
detta ej stulle ste, emedan man kanste mäste af-
wakta lapansta Regeringens afgörgnde, eller af
andra orsaker, sä stola wi nästa ar äterkonuna
med samma begäran,"

Wid öfwersättandet af detta bref, wisade
Leonsaimo, M hwilken wi hade satt hela wärt
hopp, en uppenbar list. Redan nägrg dagar före
wär ankomst till Kunaschir, hade jag bcdt honom



sysselsätta sig med öfwersättningen; men han före-
gås alltid att brefwct wore för widlyftigt att
h.tn icke kunde vfwersätta det. "Jag," sade han
pä sin brutna Rysta, "öfwersätter hwad ni sagt
Mig och stall strifwa korrt bref. Hos ost bref icke
sär wara läng, wi icke äista komplimenter, blott
saken; hos ost Chineser sa strifwa, förlora alldeles
för,.äl<det.'' Efter denna Japanska moral
ntäste jag lemna honom sin wllja. Samma dag
som wi ankommo till Ku na sch ir, lat jag kalla
honom till mig och bad att fa brefwet. Han gaf
mig det pa ett hälft ark, som war fnllstrifwit
ruudt olllkring. Emedan i detta hieroglyfista spräk,
en euda bokstaf ofta innefattar ett hel mening, sä
n.aste wäl bladet innehälla en gansta omständlig
bcstrifning pä allt, som han trodde wärdt att med-
dela sin Regering, och kunde följagtligen wara
gansta ofördelaktigt för ost. Jag sade honom
genast att brefwet syntes mig mycket för långt
för wärt ändamäl, och att han utan twifwel^ mätte
hafwa tillsatt mycket eget. Jag fordrade att han,
sä godt han kuude, stulle uppläsa brefwet pa Rysta
för mig. Han tycktes ej det miudsta förolämpad
derigenom, utau swarade att bladet egentligett inne-
höll tre bref, ett korrt, angäende war sak, det
andra innehällande berättelse oln Japanernas stepps-
hwtt och det tredje berättelser om hans egna i
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Rystland utsiändna olyckor. llg ftde honom att
nu wore endast nödigt att sanda wärt bies; ds
andra bada ma,.e wänta pä ett annat tillfälle.
Men ont han lastade att de sirart stickades m>'d,,
sä stulle han gis.ca ln°g cn afffrist deral. Härpå
afstrcf han utan motsägelse det sörsia u>rta b^sw^t,
men dröjde med de andra, sägande atr det war

för s.Atrt. "Hliru tan det wara slr sirart," srä-
gade jag, "dä Dn sjelf bar striswlt dem?" För-
argad swamde han: "Heldre will iag s rs^ra dem."
Och gellast tog hgn en pennknif, afstar den delen
af papperet hwarpä de stodo, stoppade den i mun-
nen, började pa att tugga med li,:iga och af hamd
lagande blickar, pch efter en sekund siväljde lan
ned den i min närwaro. Hwad papperet inncl.U
dlef ost en hemlighet. Och pä denne listige bos,
Mäste wi lita! Nu war jag blott angelagen om
att fä weta, om han pä det äterstäende stycket
werkligen hade framställt wär sak. Under resan
hade jag ofta samtalat med honom om ätstiuiga
föremäs angäende Japan, och uppstrifwit mänga
frän Nystan pä Japanskan öfwersatta ord, Af
blott nyfikenhet hade jag lätit honom saga ester
mänga Rysta familjnamn, aswcn min olycklige
wäns, för mitt minne alltid narwarande namn,
Wasili Michailowitsch Golownin. Jag
Kstundade nu, att han stulle wisa mig det stället
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t brefwet där detta namn stod. Han gjorde det;
jag jcmnsörde stallet med det förr nppstrisna cch
öfwertygade mig att talet werkiigen war cm
Ga lownin. Nu uppdrog jag en af wara Ja,
panare att öfwerlemna breswet till öns Befalhaf-
ware personligen, Wi satte honom i land midt
emot war ankarplats. Genast omringades han af
ludna Kuriler, hwilka, gömde i det höga grä-
set, förmodligen hade iakttagit alla wära rörelser.
Han gick med dem till Nybygget, och knappa
hade hgn nalkats porten, förr än Batterierna bör-
jade gtt beskjuta wiken med kulor. Deste woro de
första stött sedan wär ankomst. Jag frågade
Leonsaimo hwarförc de stjöto, da de sägo att
en enda man med djerfwa steg gick till staden.--"
Han svarade: "I Japan är sä, sådan lag, icke
döda manuistor, men stjuta." Detta owäntade
uppförande af Japanerna omintetgjorde för mig
det tröstande hopp, att kunna träda i underhand-
ling med dem. I början, dä wi nalkades Ny-
bygget, stjöto de icke; men nu emottogo de wär
Parlamcntär pä detta sätt som tywärr, ej kunde
Uttydas säsom bewäget. .Pä steppet gjordes ingen
rörelse och däten som hade satt lapanaren i land
läg redan äter brcdewid ost. Wid porten om-
ringades denne af en hop folk, och wi förlprM
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honom snart «r silte. Tre dagar förflöt» under
en fruktlös wäntgn pä hans aterkonlst.

Under hela denna tid sysselsatte wi osi endast
med att frän morgonen till aftonen se ät stranden,
sä att wi kunde tydligt märka de minsta föremal,
ifrän det stället där wi hade satt lapanaren i
land, ända till Nybygget. I wär inbildningrörde
de sig stundom och dä ropade wi med förtjusning,
se dar kommer wär lapanare. Icke sällan wara?
de denna willfarelse länge, i synnerhet wid solens
uppgäng och tjock luft, dä strålbrytningen besyn-
nerligt förstorade föremälen, sä att wi ofta höllo
en korp med utbredde wingar för en lapanare, i
sin wida, nattrocklika klädnad, teonsaimo sjelf
lämnade ej kikaren ur handen flere timmar efter
hwarandra, och syntes gansta ledsen da ingen
kom. Nybygget förblef för ost en tillsluten graf,

Med nattens inbrytande höllo wi steppet bestän-
digt i slagfärdigt stäud. Den djupa tystuaden afbröts
blott af wära styltwakters signaler, hwilka, genlju-
dande genom hela wiken, underrättade wära fiender
att wi icke säfwo. Emedan wi behöfde friskt wattcn,
bcfallte jag att sticka en bat med bewäpnadt folk
till stranden, för att fylla tunnorna, och tillika



sattes ännu en lapanare i land mod lika uppdrags
att förklara Befälhafwaren hwarförc det Rysta
fieppet hade kommit till dcsta kuster, Jag önstade
gtt Leonsaimo stulle bifoga ett korrt bref, men
hgn afsiog det, sägande: "Einedan pä wärt sörsia
bref ej nägot swar har kommit, sä törs jag ej,
emot wära, lagar strifwa änyn en gäng." Der-
emot rådde han mig att uppsätta ett menwnc^
pä Rysta, som den afstickadc lapanaren kuttde
öfwersätta. Jag gjorde det. Ester några timmar
kom denne tillbaka, sade att han blifwit presente-
rad för Guveruörcn och welln till honom aflämna
mitt bref, men han hade ej emottagit det, Dcrpä
sade han mnntligeu till honom, att Rystarne hade
stickat folk till stranden för att fylla watten, Han
swarade: "Godt, lät dem tagg watten, och Du,
gä äter dit derifrän Du är kommen." Widare
sade han ej ett ord, och aflägsnade sig. War
lapanare hade wäl tillhragt »lagön tid ibland
ludna Kuriler, men som han ej förstod deras
spräk, sä kunde han äswen ej fä wcta nägon ting
as dem. Han berattade att lapallerna hade statt
pä afsiänd och ej wägat alt nalkas honom, och
ändtligen hade Kurilerna uäsian med wäld äter
fört honom tlt genom porten, Den ärlige mannen
tillstod för mig, att han hade önstat att qwarblifwa
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pä stranden, och äfwen med tärar bedt Besälhaft
warcn förunna honom att fä stanna qwar öfwcr
natten, mel» denne hade med wredc nekat honom
det, Derutaf slutade wi att war förste budbärare
ej mätte blifwit bättre emottagen, och att han af
fruktall för stryk, om han ej förde med sig nägon
underrättelse om wära kamrater, gömt sig i bergs-
bygden, eller wandt sig till något annat Nybygge
pä ön. Jag önskade att pä en dag förse mig
Md watten och stickade derföre, klockan 4 om efter-
middagen, de öftige toma tumwrne till stranden,
Japanerna, som lurade pä alla wara rörelser,
började att stjnta blindt, dä wära bamr redan
Woro wid stranden. För att uudwika hwarje
sieudtlighet,siaf jag genast signal att de stnlle komma
tillbaka. Da Japanerna markte det, hörde de upp
att fijuta. Under wärt sju dagars länga mistande
i Bedrägeriets wi k, blefwp wi blott alltför-
wäl warse, att de hyste ett afgjordt misttroende
til! ost, och Vefälhafwaren, stedde det nu af egen
wilja> eller efter hans Regerings föreskrifter, wä-
grade alldeles all gemenstap med ost. Huru stulle
wi nu bära ost ät, för att fä weta uägot om
wära kamraters öde, Wi erinrade ost, att förledit
sr hafwa fört deras tillhörighcter till den öde
fistarebyn, och önstade att weta om de blifwit borrt-
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Wgna deristän. Jag befallte derföre Löjtnanteti
Filatow. Besalhaswaren pä Briggen, att ga
under segel cch rned bewapnadt folk undersöka dyn.
Dä Briggen uppnådde stranden stiöts frän Batte-
rierna, men i anseende till det betydliga aMndet>
alldeles förgåfwcs» Efter nägm timmar raprrte-
rade löjtnanten Filatow, att han ej hade funnit
nägot i det hns där sakerna blifwit lagda. Wi
tyckte att det war ett godt tecken och den fört ställ-
ningen att wara kamrater ännu lefoe, uppmuntrade
ost mycket. Andra dagen stickade jag lapanaren
återigen till stranden, för att underrätta Befallhaf-
waren hwarföre Briggen hade landat. Jag bifos
gade tillika ett korrt bref pä lapansta spräket,
som jag endast med mycken möda kunde förmä
Leousaimo att uppfana. I det samma anhöll
jag att Vefälhafwaren matte möta mig till ett

samtal. Jag wille äfwen skriftligen förklara or-

sakerna tlll Vriggens landande wid sistarcbyn, men
den odräglige Leonsaimo war obeweklig. Mor-
gonen derpä kom lapanaren tillbaka. Vefälhaf-
waren hade wäl emottagit brefwet, men wille ej
swara skriftligen, utan sade blott. "Det är godt;
Rysta Kapiteuen mä komma till Nybygget till
ett samtal." Det war sä godt som ett afstag, ty
het hade warit oförnuftigt af mig, att samtycka
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dertill. Angående orjalcn till war landning wls
sistarebyu, hade Vefälhafwaren. swnrat: "Hwav för
sater? De bringades da tillbaka." Detta twcty-
diga fwar förstörde det hopp wi hade fattat oIN
wara sängars lif. För ösrigt hade wär lapanare
icke heller NU sätt blifwa i Nybygget öfwer uatteu,
uran hade tillbragt dm i gräset Midt elltot wärt
skepp. Att widare parlamentera genom lapanare,
som ej försiodö Rysta, tyckte wi wara alldeles
onyttigt. Pä alla wära bref fingo wi ej nägra
skriftliga swar, och sä olef ost ingenting annat
ösrigt an att med owisthctens smärtande känslor
lcmnl! denna strand. Wistrrligen förstod Leon^
faimo Rysta, men honom wille jag blott i högstck
nöden afslicka till Vefälhafwaren, emedan jag
fruktade att, om han behöll hpnoM pä ön, eller
han sjelf icke wille komma tillbaka, sa stulle wi
förlora wär ende Tolk. Derföre försökte jag ännu
ett annat medel. Jag trodde det nämligen wara
görligt och i sitt ordning, samt äfwett icke förnär-
mande wärt fredliga förhällande till lapaNema,
om wi oförmodade öfwerföllö ett af deras fartyg
som gingo fram och tillbaka i wiken, och, utan
att betjeua ost af wapen, tillfängatogo en förnäm
lapanare, af hwilken wi kunde erhälla tillförlitlig
underrättelse om wara kamraters öde, derigenom
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befria ost frän wär bcswarliga, vwerksamma be-
lägenhet ock slippa att ännu en gäng sam till
Kuna>cyir, ywiltet, efter allt hwad som före-
fallit, alldeles icke lofwade nägon banre Utgäng.
Olyckl^-twis syntes pa tre dagar ej ett enda stepp
i hafswiten, och wi trodde att, i anseende till den
utfallna hösten, deras sjösart redan wore slmad.
Hela wärt hopp hwilade således pä LeonsaiMo.
För att utforska häns tänkesätt innan wi stickade
honom till stranden, sade jag honom att han stulle
strifwa ett btef höm, ty i morgon ämnade wi att
äter ga till sjös. Da stiftade hall färg. Med
Märkbart twäng tackade han mig för underrättelsen
och sade: "Gddt, jag stall endast strifwa att man
ej mera stall wänta mig heMMa." Sedan fortfor
han med stor rörelse: "Will ombringa mig sjelf,
gär icke mera tlll sjös, mäste dö ibland Rystarne"
En människa i denna stamning kunde icke mera
wara ost ttll nägon nytta. Häftigheten af hans
känslor mäste wi billiga, efter de swära lidanden
han utsiätt i Rystland. Jag mäste frukta att han,
beröfwad allt hopp att fä äterwända till sitt Fä-
dernesland, i ett anfall af förtwistan stulle om-
bringa sig, och bestöt derföre att sätta honom i
land, för att ännu en gäng föredraga Vefälhaf-
waren war begäran, och forma honom till ett sam-
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tal. Dä jag gas honom mitt beslut tillkalM/
swor han att oförtöfwndt återkomma, hwad hatt
ock skulle fä weta, sa framt man icke qwarhölle
honom med wäld. För detta möjliga fall, betjrnts
jag mig gf följande försiktighets reglor: Jag
afsände tillika med honout, ännu en lapanare, och
förlag Lcoilsaimo med tre sedlar. Pä den ena
stod: "Kapiten Golownin och de öfriga äro t
svunasthir." Pä dm andra: "De aro afförda till
Matsm a i,' 9iang asa k i caer leddo." Pä den
trcoje: "De aro döda." En af dem stulle Leou-
saimo, ifall det ej blef honom tillätit att komma
tillbaka, lämna till lapanaren, och allt som de
erhållna nndcrrättelserna fordrade, stryka ut elles
sätta till.

Den 4 September blefwo bada satte i land,
och redan andra dagen sago wi dem till wär stora
glädje komma tillbaka stan staden, och stickade
genast bann emot dem, under dct att wi smickrade
ost med de basia förhoppningar. Emedan wi,
wäpnade med wära kikare, ej lemnade dem ur
sign, sä blefwo wi warst att den andre lapanaren
wände sig at sidan och gömde sig i txt täta gräset.
Lconsaimo tom ensam. Pä min staga hwar
Ven andre tagit wagen, swarade han, att han
wioste det icke. Med spänd wantan stodo wi
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alka omkring honom, för att fä höra hans buV-
stap; meu hal» bad att fä gä med mig i kajntan,
hwarest han i min och Löjtnanten Rudakows
närwaro berättade huru swärt det warit för honom
att fä företrade hos» Vefälhafwaren, hwilken,
utan att gifwa honom tid att tala, hade stagat
hwarföre Kapitenen sjclf icke tom i land. Leon-
sa imo swaradc att han icke wisste det, utan wore
sänd för att staga hwad som hade blifwit af
Golownin och de östige fängarne. Emellan
frnktan och hopp wantade wi att fä höra swaret,
men Leonsaimo började pä att uuderrätta sig
om jag äfwen icke stulle tillfoga houom nägot
ondt, om han sade mig sanningen. Sedan han
hade erhällit försäkran om motsatsen af mig, sade
han de förskräckliga orden: De är o alla döda?
Detta bndstap försatte ost i den djupaste sorg,
vch med mindre lugu kuude wi se ät strauden,
hwarest wära wänners blod blifwit Utgjutit. Som
jag af mina Förmän alldeles icke hade nägon före-
strift huru jag i ett sädant fall stulle förhälla
mig, sä höll jag för rätt, att af alla krafter
möfwa hämnd pä bofwarne, öfwertygad att wär
Regering ej stulle lämna Japanernas ogerning
obemärkt. Hnnu behöfde jag ett mera tillförlit-
ligt bewis, an Leonsaimo's blotta ord. Der-
före stickade jag honom ännu en gäng i land>
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för att utbedja sig eu striftlig bekräftelse af Befäl-
bafwaren. Tillika läfwadc jag honom och de ännu
öfrigc Japanerna fullkomlig frihet, i fall wi
stulle besluta att försara ficndtligt. Emedlcrtid
gaf jag befallning ät bada skeppen att hälla sig
färdige för att angripa lapansta Nybygget.

Leonsaimo hade läfwat att tillbaka
samma dag, men wi säg» icke till honom. Äfwen
den följande dagen wisade han sig icke, och att
längre wänta pä honom war osäkert. Genom
hans nteblifwande blef ost emedlertiv de» förskräck-
liga underrättelsen äter twifwelaktig, och jag fat-
tade det fasta beslut att ej lemna Vayen förr ätt
nägon lapanare eller nägot stepp fallit mig i
händerna, hwarigenom wi kunde fä weta rena
sanningen.

Äen 6 September om morgonen blefwo wi
warse en lapanst Bajdar. Genast stickade jag
Löjtnanten Rudakow med twä roddarfartyg för
att bemäktiga sig den, och ställde ännu twä Offi«
cerare, Srednägo och Sawelieff, under hans
befäl. Bada hade friwilligt erbjudit sig till detta
första siendtliga företag. Wärt detachement upp-
nådde snart Bajdaren och tog den nära stranden.

Det dcrpä warande folket sprang deristän,
Endast twä lapanare och en luden Kur il fän-
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tzädes af Sawelieff i den täta småskogen wid
stranden. Men dcsta kunde ej upplysa ost det
Mindsia. Dä jag wille tala med dem, föllo de
pä knä, och pä alla mina frägor swarade de
endast: Che! Che! Ingen wanlighet war i siänd
att af dem göra talande djur. Min Gnd!
tänkte jag, .-af hwad för besynnerliga medel stola
wi ännu bctj^na ost, för att af detta obegripliga
folk fä nägon upplysning!

Andra morgonen sago wi ett stort lapanstt
stepp komma frän sjön och styra rakt mot Vayen.
Genast stickade jag Löjtnanten Rudakow emot
det, med sträng befallning att ej betjena sig af
wapcn utan endast genom strämande bemättiga sig
fartyget och föra dest Vefälhafware till Mig.
Efter nägra timmar sago wi att skeppet utan
Märkbart motställd war i wära händer, och att
det bogserades till wär ankarplats. Löjtnanten
Filatow kom och raporterade Mig följande: DH
wära bätar nalkades det lapansta skeppet, sägo de
mänga, som det tycktes, bewäpnade människor,
och dä det efter gifwet tecken ej drog in segel,
sä woro wi nödsakade att ett par gänget stjuta t
luften. Dä drogo Japanerna genast in segel, och
emedan stranden war gansta ttära, störtade sig
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Några i waltnet för att rädda sig genom simmande.'
De som woro wära bätar närmast, uppfistades afrod-

darne, de andre simmade till stranden eller omkommo.
bo man utgjorde besättningen pä det lapansta far-
tyget, hwars ägare ml fördes till mig. Hans dyr-

bara gula klädning', fabeln som han bar och andra
kännetecken, bewisadc att han war en betydande man.
Jag inbod honom genast i kajutan. Hal: halsadepH
mig efter sitt lands scd, gansta ödmjukt. Dä jag
bad honom wara lugn, satte han sig helt manligt
pä en stol. Jag begagnade mig af de lapansta
ord jag hade lärt afLconfaimo, da jag stagade
honom. Sälnnda erfor jag att han hette Taka-
tai-Kachi och hade Rang säsom Sindofna-
motsch, det will saga, Befälhafware och ägare
af flera stepp. Han sade sig wara ägare af tio.
Han kom med sitt stepp frän ön Iturupa och
ämnade sig till hamnen Chakodade pä ön
Mats ma i. H^ns last bestod af torkad sist, och
motwind hade nödgat honom att löpa in i Bayen
af Kunaschi r. För att genast uuderrätta houom
«m allt hwad ost angick, gaf jag honom det dreft
wtt att läsa som Leonsaimo hade strifwit till
öns Befälhafware. Sedan han hade genomläst det,
sade han hastigt: Kapiten Mnhr och fem Nystar

befinna sig i staden Ma tsma i. Sedan berättade
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han, i hwilken mänad de blifwit ditförda frän
Kunaschir, genom hwilka städer de gätt, och
huru länge de nppehällit sig pH hwarje ställe;
hestref äfwen Muhr's wärt, och hwad som ut-
märkte honom; korrtligen, blott en omständighet
hindrade ost, att fullkomligt öfwerlemna ost ät
glädjen, nemligen, att ej ett ord nämndes om
G olowni n. Det tycktes wara naturligt att han
i sin belägenhet sökte öfwertala ost, att wära lands-
män ännu lefde; men huru kunde han i hast
uppdikta sa mänga sarstildta omständigheter? Ä
andra sidan blef ost Levnsaimo's berättelse vbe«
griplig. Hwad kuude forma honom att berätta
ost en sädan osanning? Kanste hämnd för de af
Chwostow pä lapansta kusten föröstvade wäld-
samheter? Eller fruktade hau att, om han gafosi
underrättelse att wära kamrater lefde, blifwa gwar?

hallen pä skeppet. Men han hade ju blott behöst
att sticka en af de tre biljetterna och blifwa qwar
pa stranden. Det knnde också hända, att den
elake Vefälhafwaren pä ön, werkligen gifwit
honom ett sädant swar, för att pä en gäng blifwa
af med ost, och till äfwentyrs utcblef Leonsaimy
pu alldeles af fruktan.

Fastan man af allt detta ej kunde sluta nsgon-
ting med säkerhet, sä war det likwäl nu sannyr
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likt att wära kamrater ännu lefde, och derföre
uppgaf jag gerna hwarje tanke pä hämnd; mcu

swärare war det att stilla manskapet, som genom
det olyckliga budskapet nu eu gäng hade kommit
j gäsning, En af dem berättade for den wakr-
hafwande Officeraren, att de i agaren af det Ja?
pansta skeppet, hade igcnkannr samma Embcts-
man, som war pä ön Itnrllpa dä wi förledensommar hade första sanmiankomstnt med Japanerna.
Dä woro Hcrrarne Muhr och Nownzky liär-
warande, och den siste försäkrade likaledes att han
fann stor likhet emellan wär fänge och den Em-
bctsmannen, erinrade sig äfwen tydligt att han dg

hade uppstriswit namnet Muhr, "Följakteligcu,"
sade manstapct, som pä min befallning hade för-
samlat sig pä stantsen, "följakteligen bör man cj
undra öswer, att han känner Muhr och ej wct
nägot om wär älskade Kapiten. De wära aro säkert
döda, derföre aro wi alla färdiga att utgjuta
wärt blod sä snart Ni befaller." — Fastän jag
innerligen gladde mig as desta känslor, sä sörc-
ställde jag dem likwäl, att hoppet, att wara kam-
rater ännu lefde, hade äter wuunit i sannolikhet;
i motsatt fall stulle wära högsta Vcfälhafwaude,
säkert utomdest, gistva ost tillfälle att wisa wär
ifwer. Sedan detta ögonblick, afstod jag stan
stlla siendtliga demonstrationer, och bcstöt att taga
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Md mig till Kamtschatka den mig af Försynen
sände lapanaren Takata i-K a chi, i det dopp
att under wintern grundligen utforska af honom,
sä wäl wära kamraters öde, som ock lapansta
Regeringens förchafwande. Han syntes mig ej

höra till antalet af sädane lapanare som wi hade
haft hos ost, utan wara af högre ständ, och följak-
fc^en erfaren i sitt Fäderneslands angelägenheter.
Eslvmt fmgo wi weta att han war en gansta rik
pa, cmjedd köpman, men såsom Befälhafware af
sina stepp, hade han lika rang med statens Em-
betsmän; derföre kallade wi honom äfwen Na t-

sch aln i k. (Befälhafware, Förman.)

Dä jag gaf honom tillkänna att han stulle
hälla sig färdig att följa med till Rystland, och
förklarade houom orsakerna som nödgade mig att

handla pä det sättet, begrep han mig fullkomligt,
men afbröt mig några gånger, (dä jag pästod att
Golownin, Muhr och de öfrige woro, som
öns Befälhafware sjelf hade förklarat, samteligen
mördade) med de orden: "Det är icke sant! Kapi-
ten Muhr och de öfriga äro frista, och lefwa i
Ma tsma i, blifwa wäl hållna, och hafwa frihet
att gä omkring i staden, blott ätföljde af twa
Cmbetsmäu." Dä jag sade att han stulle borrt
Md ost, swarade han med ett beundranswärdt
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lugn: "Godt, jag är färdig," och bad blott att
han icke i Rystlaud stulle blifwa stiljd frätt mig,
hwilket jag läfwade honom, och att jag nasia är
stulle föra honom tillbaka till sitt fädernesland.
Harpa fogade han sig fullkomligt i sitt öde.

De fyra lapanare som wi ännu hade hos
ost, förstod» ej ett ord Rysta, kunde siiledes ej
wara ost till uägon nytta. Destutom woro de
angripna af störbjngg och stulle sannolikt hafwa
dött, om de återigen mäst tillbringa wintern i
Kamtschatka; jag höll det derföre för billigt att
lika med deras Kamrater, sätta dem i frihet, för-
sörjde dem med allt uödwandigc och stickade dem
i land. Jag hoppas att de af tacksamhet hafwa
bibringat sina landsman en bättre tanke om

Rystarne. I deras ställe beslöt jag att taga fyra
andra frän det lapansta skeppet, för att pasta
upp deras herre, och jag öfwerlämnade ät honom
att wälja. Men han bad mig enträget att ej
taga nägon Matros, emedan de woro dumma,
utomordentligt fruktade Nystarne och stulle sörja
för mycket. Hans häftiga böner gjorde mig nägot
»vacklande i den tron att wära kamrater werkeligen
lefde i Mats ma i, och derföre förklarade jag
bestämyt, att jag stnlle taga' fyra man med mig.
Härpä bad han mig ännu att jag sjelf stulle fara
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med honom till hans stepp. Dä wi ankommo dit,
församlade halt hela sittkommando i kajutan, satte sig
med sönerna under sig, pä en läng dyna som lag pä
en enkel ren matta, och bad mig sitta bredewid sig.
Matrosernc föll» alla pä knä för osi. Han höll ett
längt tal, hwari han förklarade att nägra af dem
mäste följa med till Rystland. Här börjades ett
gansta rörande upptrade: mänga af matroserna nal-
kades honom med sankta husivuden, och hwistade nä-
got gansta isrigt till honom; nästan alla hade tärar
i ögonen. Han stelf, som hittills hade wisat lugn och
själsstyrka, började pä att gram. Jag war willra^
dig om mg stuue tttsöra mm förcsatts. Endast nöd-
wändigheten kunde bibehålla mig dcrwid, sör att?
sedan af hwar och en särstildt msorsta ont wära
kamrater werkligen lefde iMa ts ma i. Till mitt
icke ringa nöje hade jag ingen orsak att ängw det;
ty Natschalniken (som jag hädanefter will
kalla honom) som efter sitt stånd war wan wid
ett wistt lefnadssält och wid weklig Asiatist lure,
hade, utom sina lapanare, fän umbära mycket.
Twä af dem woro sedan tnrwis beständigt hos
honom. Emedan han nn wistte hwarförc jag tog
honom med till Rystland och hwad Leonsaimo
pägra dagar före hans ankomst hade berättat mig
i Befälhafwarens namn, sä bad jag honom att
omständligt tillstriswa den sednare om allt. Han
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stref ett längt bref, sedan han ännu en gäng hadtz
stagat mig om alla omständigheter, skeppets
namn, tiden dä wi reste till Kunaschir, hwar
Leonsaimo wore, o. si w.

Sedan uppförde sig Takatai-Kachi och
halts Matroser likasom wärt stepp warit deras
eget, och wi pä war sida anwande allt för att
öfwcrtyga dem att wi ej höllo Japanerna för
nägon elak, utan för en fredälstanoe Nation, med
hwilken blott af en händelse det goda förhällandet
blifwit afbrutit. Samma dag fom, pä min in-
bjuduillg, äfweu ett fruutimmer ombord till ost
frän det eröfrade skeppet. Hon war T a kåta i-
Kachi's beständiga följesiagersta pä hans resor
frän Cha koda de, hans boningsort, till Itn-
rupa. Hon war gansta nyfiken att fä se wärt
stepp, de stammande människorna och de artiga
fienderna, hwarföre hon ansett ost och deras wan-
stapliga umgänge med heuues landsmäu. Icke
Mindre war ett lapanstt fruntimmer för ost en
märkwärdig sylt. Da hon kom pä skeppet märkte
wi att hon war gansta rädd och förlägen. Jag
bad genast Takatai-Kachi an föra henne till
kajutan och fattade henne sjelf wid andra handen.
Wid dörren wille hon, efter lapanstt bruk, aftaga
sina halmstor; men som i mitt kajuta hwarfen
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smmos mattor eller tapeter, sä gaf jag henne
genom tecken tillkänna att hon hos ost kunde wara

sri stan denna besynnerliga höflighet. I kajman
lade hon häda händerna pä hufwudct med statstdan
af hauden utät och halsade ost nwd en djup bug-
ning. Jag förde henne till en stol, och Kachi
sade ät henne att hon stulle satta sig derpä. Till
lycka för detta owäntade stemmande, besitnn sig
pä skeppet ett ungt remmligen wackert fruntimmer,
wär yngste Fältskärs hustrll. Da Japanskan fick
se denna, tycktes det göra henne mycket nöje;
hon blef munter och gjorde sig genast bekant med
henne. Wär Rysta sökte att roa den stemmande
med det som hela werldens qwinnor sinna nöje
uti; hon wisade henne uemligen sin granlät. O-
stridigt war Japanskan en dame efter modet. Hon
bestädade alla herrligheterna med stor nyfikenhet,
proberade nägot och uttryckte siu förulldrau gellvm
ett angenämt leende. Men mäst förundrade hon
sig likwäl öfwer- wär Rystas hwita färg. Hon
for med händerna öfwer hennes ansigte liksom
misttänfte hon smink, och utropade ofta det ordet:
jooy! jooy! det will säga: bra! Som jag märkte
att lapanstan tycke om dell nya grannläten, sH
höll jag en spegel framför henne, pa det hon
nzätte tunna se huru den ausiod hennes ansigte.
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Ryskan war just bakom henne, liksom hade hon
med flit ställt sig dar för att wisa henne skillnaden
i ansigtsfargen. Saktmodigt lade hon borrt spegeln,
sägande: warii! war ii! (ej bra). För öfrigt
war hon siclf ratt wackcr; hennes bruna owala
anssgie hade regclduildna drag, en liten mun med
swarta lakcmde glänsande tänder; ögonbrynen,
smala, sivarta och Miom dragna med en pensel,
bestuggade ett par eldiga, ej för djupt liggande
ögon af samma färg. Det sivarta härer war upp-
buudet som en Turban, utan annan prydnad än
nägra smä stöldpads? kammar. Hon war af me-
delmåttig storlek, fint och wäl wärt. Hennes
klädnad bestod af ser siden,fint wattrade, wida rockar
lika wära nattrockar; hwarje af dem war med ett
särffildt band bunden långt ned pä lifwet, der?
istän anda nch, woro de härdt ätdragna. De
woro alla af olika färg och den öfwersia swart.
Hennes tal war siapande, hennes ryst swag, Allt
detta, förenadt med en uttrycksfull fysioguomie,
gjorde ett angenämt intryck; hon kunde wara wid pasi
18 är gammal. Wi trakterade henne med godt
M och pepparkakor. Hon ät och drack med behag.
Da hon tog afsted gäfwo wi henne nsgm stänker,
hwarmed hon syntes gansta nöjd. Jag bad wär
Rysta omfamna henne. Dä Japanskan märkte
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hennes afsikt, kom hon emcr henne och kysste henne
skrattande. Hon stickades i land med samma Baj-
dar som öswcrförde Kachi's bref. Jag trodde
säkert att öns Vefalhafwsre nu äudtligen stnlle
striftligen swara, om icke mig, likwal Takatai-
Kachi, och hoppades redan att man stnlle sanda
mig, den kanske qwarhällne Leonsaimo såsom
Tolk, emedan Kachi uttvyckligen hade nämnt
honom. Men till swar stjöt man dagett derpä,
pa wara bätar so:u gingo efter watten, nr 4
kanoiwr, med bilor, och således kuude wi uu icke
tro annat än att Vefälhafwaren af sin Regering
wore uttryckligen förbjndcn att inlam sig med ost.
Jag föraktade likwal deras tomma skjutande och
föresatte mig att i Kamtschatka grundcligcn uts

första allt af mina fängar, och ej genom nägot
förhastadt steg förderfwa hufwudsaken.

Wid fortfarande god wäderlek bcsallte jag att
lyfta ankar. Förut bad mig Takatai-Kachi
tilläta sina matrofer att best skeppet. De fördes
omkring efter hwarandm och woro gansta begärliga
att fä weta bruket af hwarje sak, som förekom
dem ny. I synnerhet förundrade de sig öfwer
wärt taklage, det djerfwa klättrandet pä nmsi kor-
gen, och det ännu djerfware, högt öfwer densamma.
Jag lät äfwen föra dem i min kajuta, hwarest
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de wiftde sm wördnad pä samma sätt som önt
jag sjelf warit närwa^alldei Man gaf dem där
i silfwerstalar rystt bränttwin hwarigenom de blefwo
ännu rastare och muntrare. De började att komma
öswerens med wära matroser sch tyckte mycket
om wara klädesrockar, wära blanka knappar, och
färgade halsdukar, hwitka de tillbytte sig af matro-

serna mot sina lapansta fmäsaket. Dä Taka taie
Kachi säg några toma fat pä stansen, förestog
han att lata fylla dem med watten pä sitt fartyg,
och genast togo hans matroser alla wära toma
fat och förde dem tillbaka fyllda med godt friskt
watten. Det war gansta fägnande att se personer
hwilka wi Nyst allsägo säsom wära fiender, nu
omgäs med ost sä wänstapsftillt. De togo afsted
af ost och wände sjungande om till sitt fartyg.

Mot aftonen gingo wi titt sjös och genast
stöts pä ost frän alla batterier Med kulor, förmo-
deligen trodde de att wi hade ondt i sinnet och
wille nalkas Nybygget. Deras onyttiga stjntande
war, i anseende till det stora afständet, blott att
stråna ät. Wär gast skrattade ocksä, sägande:
"Kunascir är en ond ort för Rystarne, Nan-
gasak i ar bättre." För motwind blefwo wi
söl.mwe dagen i hafswiken för ankar, ej mindre
än 5 mil frän Nybygget, och sago flitigt genom
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tvära kikare om den afstickade Bajdaren ej stulle
komma tillbaka. Mcn Kachi sade: "Förr än
Rysta skeppet fullkomligt astägsuar sig frän ön,
slappes icke Bajdaren." Den n:te September
lofweradc wi, ställande wär kurs rakt till Kamt-
schatka. Pä denna öswerfart utsiodo wi mycket
af hastiga stormar, hwilka i denna sena årstid,
här, sä wäl som pä andra orter Under samma
bredd, äro gansta farliga. Tolf timmar swäswade
wi i en sior fara, hwarur blott Försynens hälld
kunde rädda ost. Ungefär wid middagstiden samma
dag började en stark wind att blåsa, som sedan
öfwergick till den häftigaste storm. Under windcn
hade wi dä, de laga öarne sinn ligga emellan
Matsmai och Tschilotaua. Det tycktes som
wärt stepp wäl kunde siä ut med de siora seglen
och det gick raskt framåt, mcn wi drogos gansta
märktvart genom strömdraget ät öarne. Ankra
wagade wi icke, för de wäldsamma wägorne;
wi gingo efter windens rigtning frän öpna sjön

emellan Kunaschir och Tschikotana, och
woro i stor fara att förolyckas. Mcd hwarje minur
märkte wi pä sänklodet att wi allt närmare nal-

kades de fruktade laga öarue. Klockan half till 4
aftog djupet, stan 18 famnar till 13; wi drefwo ät

sidan till en ö. I denna förtwiflade belägenhet



64
besiöto wi att tillgripa det sista medlet till wär
räddning. Wi kastade ankar, det fattade ej tag;
djupet aftog äter 2 simmar, bottnet bestod af
sand och sten. Wi kastade det andra ankaret.
Likawal lag skeppet emot de häftiga wägorne pa
sidan och ankarne släpade pä bottnet. Genast
togo wi ned spristakarne och alla segelstängerne.
Titt wär stora lycka fattade nu ankarne och stcppet
stod stilla. Salnnda räddade Gud ost för andra
gängen frän en oundwiklig synande uudcrgäug.

Emedan Takatai-Kachi bodde i min kas
juta, hade jag det bästa tillfälle att lam honom
bcrätta för mig. Länge bemödade jag mig för^
gafwes att fä weta någonting om Golownin.
Han war alltid uppmärksam pa haus rang och
familj, men sade alltid: "Jag känner ingenting
om honom.!' Som jag wäl wistte hnru fremmands
de Rysta familjnamncn lata för ett lapanstt öra,
sa bemödade jag mig att nttala namnet Golow-
nin pä ätstilliga satt, och ändtligen till min
obeffrifliga glädje, hörde jag honom saga: "C ho-
worin! jag har hört talas om honom! han ä»
likaledes i Matömai. Japanerna hälla honom
för en D anm io" (det will säga en Embetsman
af första rangen) och nu fortfor han att berätta
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hwad han fatt weta af personer som sett Golow-
nin, att han war stor till wä.rten, säg bra ut,
ej war sä munter som Muhr, tyckte ej om att
röka tobak, fastall man hade gifwit honom af
bästa sorten. Mu hr, sade han tycker om att röka
en pipa, och förstär wärt spräk tämligen. Denna
omständliga bestlifning undanröjde hwarje twifwel
hos ost, och wi tackade Försynen, som i denna la-
panare sandt ost ett sä glädjcfullt budskap. Nu
war jag dubbelt nöjd, att ej hafwa trott Leon-
saimo, och cj börjat nägra ficndtlighetcr. Jag
fick weta att wär fånge hwarje är reste till Itu-
rupa för an ditföra ätstilliga waror frän NifoN
(Japan) och wände tillbaka med sist; men det
föruudrade mig mycket, att han ej kände Le su-
sa lm o. Jag förmodade att jag oriktigt uttalade
haus namn och wisade houom derföre i Min min-
nesbok det namn, som Leonsa imo sjcls tillika med
nanmet pä sin födelseort Mats ma i hade ditstrif-
wit. K a chi läste och förklarade att det alldrig hade
funnits nägon köpman med detta namn i Itu-
rupa. Han sade sig känna alla som nu woro
och hade warit dar, sade mi^ äfwen deras namn.
Nu upprepade jag alla dem som Leonsaimo
hade tillägnat sig, nemnligen Nagatschema,
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Tom3 ss c ro, C h orod si. Wid dct sista uttos
pade h^n andNligen förilndrad och skrattande:
"Chorodsia! Den känner jag; och han har i
Rystland giswit sig ut för en Ojagodo (ett öf-
werhnfwud för Kurilerna)?"-— Ja, swarade jag,
och för eu rik man. — "Han har alldrig ägt den

usla ste Bajdar," swarade K a c h i, "hall war B anin
(dct will saga uppsyningsman öfwer sisihandeln)
och besörjde de stristlia.a gcromalen, emedan han
kuude strifwa wäl. Han ar cj stan Matömai,
utan frän Fursiendömet Nambu och har gift sig
med dottern af en lude n Ku r i l." De sista orden
uttalade han med förakt, och gjorde med handen ett
tecken ät halsen, för an gifwa tillkänna att om
man i Japan stnlle sä weta hwillen rang Leon-
saimo hade tillwällat sig, sa stnlle det kosta ho-
nom hnfwudet. — Dcnna oförmodade upptäckt kom
mig att tro, att Japanerna som jag afsändt till
vns Befälhasware, pä hans swekfnlla tillställning
och sör att tillfredsställa hanS hämnd, wäl kunde
hafwa handlat förradistt. Nu wisade dct sig att
jag orätt hade tron, att fruktan för an wända om
till ost hade förorsakat lapanarcnö utebliswade
med brefwet och Leonsaimos astägsnande, som
följde honom till Nybygget. Efter Taka ta i-
Ka cl) i's berättelse förbjöds lagarne lapanssg
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nndcrsälare, hwilka längre an ett är wisiats Utomi
lands, att wid deras återkomst till Fäderneslandet,
under hwad fvrewändning som häldst, begifwa sig
till sina familjer, utau man stickade dem till I ed do,
för att undersöka deras uppförande, där de mesta-
dels mäste qwardlifwa hela sin lifstid, utan hopp
att fä äterse de sina. Wära lapanare hade blott
ett är warit i Kamtschatka, följakteligen mäste
man tillstrifwa deras uteblifwande denna enda orsak.

Wi lcmnade de stormiga lapansta kusterna
och bcsunno ost pä höjden af Knrilista öarne midt
emot Sundet Bus solc, sä kalladt af den nam«H

kunnige la Perouse, och wädret war tillräcke-
ligeu klart för att kunna göra nägra astronomiska
observationer. Wi gingo med föresatts igenom detta
breda sund till Okoztsta hafwet och observerade den
westliga dclen af nägra norrät liggande öar. Sedan
gingo wi äter till östra Oceanen genom ett nytt

sund emellan öarne Roikoke och Ma tan.
Som det ännu icke ar upptagit pä nagvt sjökort,
sä kallade wi det Golownin, till wär olycklige
Kapitens ära, som sä berömligt hade medwerkat
för ändamålen af war resa i desta hast

Den 22 September upptäckte wi spetsarue af
tzcn utbrända Vulkanen pä Kamtschatka. De
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woro redau bctäckta med snö, men i dälderne wav
det ännu grönt och lusten tämligen warm. Wär
Kachi omtalade att han pä sina resor till Itu-
rnpa och Urnpa wid denna ärstid sett mycket
mera snö pä kusterna och att kölden warit starkare.
Med god wind nallades wi Awatschinski-
Baycn och snickrade ost med hopp att följande
dagen kunna inlöpa iP e ter - Pauls - ham nen;
mcn winden wattde sig och drcf ost äter ut i öppna
sjön, och dä wi med stor möda för tredje gängen
sökte att komma fram, sä hade wi sä när lidit
skeppsbrott. Först den 3 Oktober lnpo wi in i
hamnen, hwarest wi funno tre stepp: ett som
förde proviant stan Ochozk; de bada aNdra undcr
Amerikansk slagg, tillhörande medborgaren i de
Förenta Staterna, Dobell. Bada hade dels la-

stat i Can ton och dels i Man illa. Pä ett af
dem war Dobell sjclf Kapiten, och hade uppgjort
den wälgörande planen, att iständsätta en länge
önskad handel, emellan desta trakter af C Hill a och
andra närgränsande wälförsedda länder.

Mitt första göromäl blef att satta wär gode
lapanare i land. Han tycktes wara ganska ned-
slagen och bekymrad, som jag trodde, af de ut-
ständna beswärligheterna pä resan; men det hade
en helt annan orsak. Officerare och wänner kommo
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frän stranden för att önsta ost lycka till den slutade
resan, och nu började wär Kachi att oroa sig
oswer sitt öde. Han kom ihäg sitt Fäderneslands
lagar och trodde att man här stulle lika härdt
inspärra honom som man hade gjort med wära
landsmän i Japan och förundrade sig mycket, dä
han icke allenast inqwarterades i samma hus som
jag, utau fick till och med bebo samma rum.

Sedan wi den 12 Oktober hade firat en tack-
sägelse-fest för wär tredubbla rädduing, gingo wi
alla i land, och sä slutades wär första resa till
lapausta tusierne. Resultatet deraf war den öfwer?
tygclse att wära kamrater ännu lefde och detta
ausägo wi för en rit belöning för wära mödor.

Takatai-Kachi, som i 20 äts tid besökt
alla sitt Fäderneslands hamnar, drifwit en wid?
sirätt halldel och samlat mänga kunskaper i sjö-
farten, knnde ej wara obekant för sin regering.
Hans utmärkta hysssning bewisade alt han hörde
till den bättre folkklassen. Dä jag emot min
wilja war orsaken till halls nuwarande öde, sa
lände det mig till tröst att han ej syntes wara
det mindsia bekymrad. Twärtom; han hyste med
sinneslugn den patriotiska tanke, att wid sin äter^-
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komst till Fäderlleslandet klllllm intyga att was
Regerillg alldeles icke hyste nägra siendtliga planer
mot Japan och gick med sitt lif i borgen för att-
wära landsmäns frihet ofelbart stulle utwerlas
genom ett sändebud till Naug asak i. Att äga en
sa upplyst och ost sa werkeligcn, tillgifwen man med
sp, och ej hafwa Japanske Tolken frän Irkuzk,,
hwilken omöjligen förr än nästa är kunde inträffa,
war mig gansta oroande. Men som wi bada
hyste den önskan att kunna första hwarandra, s«
lärde Kachi Rysta under wintern och wi kunde
utan möda samtala till och med öfwer abstrakta
ämnen. Jag berättade honom alla de odetänk-
samheter som förorsakat Japanernas owilja, wär
mistlyckade beskickning till Nangafaki, o. si w>
Han sade, an dä matt i Nan gasak i fatt weta
Rysta skeppens ankomst, hade alla lapanare ifrigt
vnstat att se en handelsförbindelse med Rystland
knuten, och dä wista händelser (han kallade dem
en härd brytning) hade haft sändebudets borrt-
wisande till följd, sä hade hela Japan warit mist-
nöjdt med Regeringen. Han gaf ost underrättelser
om sitt Fädernesland och yttrade den önskan, att
se en handel öpnad emellan Rystland och Japan,
samt upprepade ofta: "I min olycka ser jag
Guds finger som utwalt mig till sitt werttyg.
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Det war alldeles ingen wiktig orsak som förmådde
mig att inlöpa i Bayen af Ku na sch ir, det
steddc af en stump; jag hade pä sär icke warit
här: och hindrade genast Edert siendtliga anfall,
hwarigenom jag har räddat lifwet för ett dustin
Rastar och ett par hundrade lapanare. Denna
tanke upplifwar mig, och jag hoppas att oaktadt
min swaga hälsa kuuna fördraga det källa klimatet
i Kamtschatka." Den uppmärksamhet och del:
Medlidande som wisades honom af alla Nystar,
werkade sa starkt pä denne beskedlige mannens
hjerta, att han dag och natt ej tänkte pa annat an
huru han stulle kuuna göra en sädan berättelse i
sitt Fädernesland, om den Ngtion som tagit honom
till fänga, hwarom ännn ingen lapanare hwilken
warit i Rystland, hade lämnat. Genom upp-
fostran och förstånd längt öfwer alla sina foregän-
gare, insäg han tydligt att hans Fäderneslands
fördel, hwarpa han alldrig tänkte utatt rörelse,
fordrade ett fredligt biläggande af de uppstandna
Misthälligheterne, emedan wär Regering ej haft
mindsta del i desammas orsaker. Han förstod att
om de fortfor», stulle hans Fädernesland lida mest
derwid. Derföre hemödade han sig att förklara
Japanernas besynnerliga och obegripliga uppfö?
Wnde sa godt som möjligt, sa wäl som derO
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lagar och bruk, hwilka lätt kunna förleda frems
lingen till falska slutsatser. Han försäkrade att
de ingalunda hade welat börja en fullkomligt onyts
tig twist med ett närgränsande stort Rike, utan
blott nägra af wära landsmäns bekanta ogernmgar
hade förmatt dcm dertill, och uppwäckt hos dem
den öfwertygelse att Rystland wille börja siendt-
ligbeter emot dem, Men det stulle snart haswa
Upphört om Japan, säsom andra makter, siode i
halldelsförbindelse med sina grannar. Da likwäl
en sädan genom deras lagar är förbjuden, sa hade
de äfwen icke kunnat fa weta om de obetänksamme
handlat pä sin Regerings befallning eller ej, och
derföre hade i hela Japan krigiska mätt och steg
blifwit tagne, mcn hwilka blott grundade sig pa
den önstan att af Nysta Regeringen erhälla för-
klaring öfwer wäldsamhetcrne. "Jag är säker om,"
sade han, "att endast en intygan af Guvernören
i Irkuzk om dest odelaktighet i Chwostows
handlingar, stall wara tillräcklig att befria Edra
laudsmäu." Allt hwad denne gode ärlige Kachi
sade, war ej toma ord, tilläfwcntyrs blott upp-
tänkta för att sjelf winna frihet; wi hafwa sedan
erfarit sanningen deras, och han har warit medel
till nvänne makters förlikning, till wära kamraters
befrielse och till fastställandet af nägra punkter,
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hwilka, om just icke i och för sig sjelfwa mycket
betydande, likwäl derigenom aro markwärdiga att
de strida emot lapansta rilets lagar.

Jag underrättade wär förman i Ochozk om
ftllt och bad honom förstassa mig ett ofsiciclt bref
frän Guveruöreu i Irkuzk till Guveruören i
Ma tsma i. Jag ämnade att sjelf fara till
Ochozk för att afhämm detta bref, som Taka-
tai-Kachi läfwade att personligen öfwcrlemna
till Guvtruören i Matsmai. I Kunaschir dit
Wi hade läfwat att föra honom, wille han för-
skaffa ost bestämdt swar och underrättelse om wara
kamrater. Det war wär plan för nästa fälttyg.

Anda till dest halstra wintern war förstnten,
befann sig Kachi rätt bra; men sidan twä af
hans matroser dödt istän honom, blef han swär-
modig, knarrig, började att klaga öfwcr swag
hälsa och försäkrade läkaren att han hade störbjugg
i fötterna och att han stulle dö deraf. Mcn halls
egentliga sjukdom, war längtan att sä komma
hem och fruktan att man wille gwarhäila honom
i Ochozk dit han stulle medfölja. Hau upptäckte
ändtligcu för mig denna misttanke. Emedan den
lyckliga utgängen af alla wara företag berodde af
halls lyckliga återkomst till sitt Fäderneslaud, sa
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bcsiöt jag att föra honom direkte tillbaka till
la.^an, utan att aswakta swar frän Ir kuzk. Dä.
jag meddelade honom detta beslut, kallade han,
genast sina bada ännu ösriga matroser, berättade
dem den glada nyheten och bad mig stdan att ett
ögonblick lemna honom ensam med matroserna..
Jag gick till andra kammaren och trodde att han
wille bedja utan winncn; men dct dröjde icke
länge siar än han kom ut i fm siatsdragt med
fabeln wid sidan, matroserne bakom honom och
höll ett tacksägelsetal till mig. Jag war öswer-.
rastad och rörd samt laswade honom ännu eu gäng
att uppfylla mitt löfte.

I April Mängd, dä wi höllo pä an göra.
sieppct färdigt till resan, fick jag frän Guveruö-
reu i Irkuzk der uppdrag att, säsom Befälhast
ware pä Kamtschatka, där införa den allernädigst
stadfästade nya ordningen och ifall jag äter stulle
fara till lapansta kusterna, qwarlcnma Löjtnanten
Nudalow i mitt ställe; till uppfyllande af hans
plats, tog jag Löjtnanten Filatow, som hade
kommenderat Briggen So ti k. I förbigående an-
märker jag att wi nndcr den häftiga stormen wid
Ku na sch i r sisilcdne höst, skildes ställ denna
Brigg, som led skeppsbrott wid kusterna afKamt-
schatka. Manskapet och en del as laddningen
räddades genom Filatow's wertsamhet.
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Den 6 Maij höggo wi ost genom iscn och söide
Diana pa redden i Bayen wid Aw a tschi usky,
hwariställ wi afseglade dell 23 Naij. Efter 20

dagars lycklig resa, kastade wi ankar i Bedra?
geriets Vay, pä samma afsiäud frän lapansta
Fästningswerken som förra ärct. Pä Takatai-
Kachi^ rad mäste hans bada matroser göra sig
färdiga att gä i land. Nybygget war säsom förut,
bchängdt med randigt tyg. Dct stots icke, och
pä hela stranden syntes ingen lefwande warelse.
Innan matroscrne gingo i båten, kommo de ännu
en gäng till mig i kajutan för att tacka mig och
emonaga sin Natschalnik's uppdrag till öns
Na t sch alnik. Nid detta tillfälle stagade jag
Takatai-Kachi om han hade uppdragit sina
matroser att stassa utförlig underrättelse om wära
kamrater, om han gick i borgen för deras åter-

komst. -" Han swarade. Nej. Jag studsade. -^

"Liksom wära lagar wore Dig obekante," fortfor
han. — "Jag känner dem icke alla," swarade
jag, "och om det är sä" (här wände jag mig
till manosernc) "sä hälsa Vefälhafwaren i Kuna-
schir frän mig, att om han gwarhallcr Er och
lemnar mig alldeles utan underrättelser, sä stall
jag föra Er Natschalnik tillbaka till Ochozk,
hzparistän man aynn i ar larer utrusta nägra
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krigsfartyg för att med wäpnad hand fordra M?
garues frihet. Ej längre än tre dagar wäntar
jag pä swar,"

Wid desta ord stiftade Takatai-Kachi färg,
sade likwäl med tämligt siuneslugu: "Kommendör
af det Kejserliga sseppet!" (sä kallade han mig
alltid wid wiktiga tillfällen) "Du blir het. Ditt
uppdrag till Befälhafwareu iKu na schir inne-
häller mycket, men efter wära lagar, litet. För-
gäfwes är Din hotelse att föra mig till Ochozk.
Om mina matroser gwarhällas, sä kunna icke twä
och icke twätuseu matroser ersatta mig. Derföre
ger jag Dig i förwäg tillkänna att det icke stär i
Din magt att föra mig till Ochozk. Dock der-
om sedgn. Säg mig nu, om Dn wcrleligen endast
tlndcr desta wilkor will sticka miila matroser i land?"
— "Ja," jag, "såsom Kommendör af
ett krigsskepp kan jag i denna dclagenhet ej handla
annorlunda." — "Godt," sade han, "tillät mig
dä, att gifwa mina matroser den sista instruktionen,
som är gansta nödmat'a och hwilket de ord frän
ord stola upprepa för .^ .il chvarcu i Kuna-
schir; ty nu stickar jag hwarken det läfwade
brefwet eller nägot am.at strlftligt med dem." -^

Han satt uuder dcna sa::.tal, efter lapanstt brllk,
Md fötterna uuocr jlg, rattade sig nu nägyt
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mera upp, tog en alswarsam min och fortfort
"Du kan tillräckligt lapansta för att första allt
dct fom jag med enila ord ämnar saga dem. Jag
will ej att Du stall hafwa rän att förmoda att

jag umgås med elaka föresattser." — Halls knä-
böjande matroser nalkades honom med sänkta hus-
wudcu, och borde uppmärksamt pa hans ord. Först
ulldcrrättade hau dem om de bruk som de hade
att iakttaga dä de kommo till Vefälhafwaren i
Kunaschir. Sedan npprepadc han omständligt
pä hwilken dag de blifwit förda pä det Rysta
skeppet, huru de bott med mig i samma rum och
blifwit wäl behaudlade; widarc att de bäda andre
och den ludue Kurilen dött, oaktadt läkarens
bemödanden; att skeppet för hans hälsas skull
styndsamt seglat rakt till Japan o. si w. Allt
det stulle de uoga berätta och han stöt med ett
längt läftal öfwer mig, päminncmde sig huru om-
sorgsfull jag hade warit om houom sä wäl pa
sjön som i land, och huru jag alltid uppfyllt
hwarje af hans önskningar ester mina bästa krafter.
Härpä öfwcrlämnade hall ät den matrosen som
han mäst tyckte om, sin b^d s «- att gifwa den
at hans hustru, och sin siore sabel som lM kallade
sin faderlige, för att lemnas at hans ende son
och arfwinge. Sedan han afgjort allt detta, bad



78
han m'g med ett lugnt, ja gladt ansigte om
nägot dranwin, sör att ännu en gäng traktera
sina matroser wid asstcdet. Han drack med del»
och följde dem sidan upp pä fördäcket utau att
lcmna dcm nägot widare uppdrag. Wi satte dem
i Kmd, och de gingo obchiudrade till Nybygget.
Mt l^''ad Takatai-Kachi hade företagit sig
med de afgängne manoserne, och de bclydallds
orden:" dct st.nl ic?c stä i Din makt att föra mig
till Ochozk/' oroade m,g mycket. Manosirncs
återkomst syntes lliig gansta »wist. Wäl tnNde
jag qwarhälla deras förolämpade hnobondc såsom
gistlan, men ej hindra honom att genom gcrttin^
gar bewisa sitt öfwerdädlga Ml. Att sätta honom
i land war äfwen betänkligt; elnedlcrtid dä alla
omständigheter sammanlwes, syntes mig likwäl
dct sednarc wara dct fördelaktigaste för wära fäng-
ne kamrater. Skulle han ej äterwända, sä war
det min föresatts att gä rakt stam til! Nybygget.
Jag kunde tillräckligt lapansta för att utan möda
göm mig begriplig; och äfwen betänkte jag att,
om wära kamrater ännu lefde, deras öde ej dm-
genom stnlle försämras, och om de woro döda,
sä stulle hela saken tillim med minn lidanden, ders
igenom fä slut. Jag meddelade desia rankar ät
min äldste Officerare, emedan det för tjensten war
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nödwandigt att i tid göra honom underrättad, 5
anseende till utförandet af några ännu ouppfyllda
tjensteplcktcr. Dä han styrkte mig i min mening,
sä sade jag ät Kachi, att han kunde fara i land
när hait wille, emedan jag fullkomligt förlitade
mig pä hans ädelmod. Om han ej iomme till-
data sä stnlle det kosta mig lifwct. — "Jag for-
slar," swarade han, "Du far ej aterwanda till
Ochozk utan ett skriftligt bcwis om Dina lands-
mäns öde; men för mig är det omöjligt att det
mindsta bestäcka min ära, äfwen icke om det stnlle
kosta mitt lif. Jag tackar Dig för Ditt förtro-
ende; redan förut hade jag beslutat att ej sina i
laud pä samma dag som mina matroser, dct
pastar sig icke för mig efter wära bruk; men om
Du behagar, sä lät i morgon bittida sätta mig i
tand." — "Jag stall sjclf föra Dig dit," swa-
rade jag. — "Nä!" utropade han med glädje, "sä
aro wi dä äter wänner! Nn will jag förklara för
Dig hwad afsandandct af min bild och min fa-
derlige sabel betydde. Dock först mäste jag bekänna
för Dig med samma stimodighet som jag uudcr
desta ZOO dagar i allt har wisat emot Dig säsom
wä>l, att Ditt budskap till Vefälhafwaren i Ku-
naschir gansta mycket stött mig. Din hotelse
«N ännu i ar krigsskepp stulle komma hit, angick
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Mig icke; men dä Du hotade att äter taga Mig
med till Ocbozk, da säg jag att Du höll mig
för en lika sådan sturk som G orodsi n (L eo u-
saimo). Sannerligen? Jag kunde tnapt öfwet-
tyga mig att detta kränkande af min ära kommit
frän Dill mun. Jag förmanades att Dn pä Zc-o
dagar ej hade sagt mig ett enda owänligt ord,
under dct att jag ssiuf, efter min hetsiga tem-

perament slere gånger, nästall utan orsick, have
rakat i häftig wrede; men nn, wid d^lta wittiga
tillfälle, öfwerwaldigade wrcdeil Ditt förnuft, och
sa besiälnde du mig pä en minut att blifwa mist-
gerningsman och sjclsiuördarc. War national-.wa
tillåter ej en man af mitt ständ att lestva i ftcnu
mande land säsom sänge. Till fänge wille Du
göra mig. Till Kamtfchatka följde jag Dig fri-
willigt, hwilket äfwen war Regering känner, ty
jag har stickat en omständlig berättelse till Kuna-

sch ir, hwarföre Ni bcmäktignde Eder mitt fartyg.
Blott manoserne medtog Du emot deras wilja.

Du war den starkare; jag war i Dina händer,
men icke mitt lif i Ditt wäld. Nu will jag Upp-
täcka för Dig mitt hemliga förehafwande. Om
Du framhärdat i Din föresatts hade jag fast be-
stutat att döda mig. Till bewis dcrpä afstar jag
mit! barpista ställ huswudet (han wisade mig det
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kala stallet pä sitt hufwud) och lade den i samma
lada hwari min bild befann sig. När nägon
stickar sitt eget här, sä betyder det, efter wärt
bruk, att han har dött med ära, det will sägck,
Uppristat duken pä sig. Sedan begrafwes hans
här med samma ceremonier, som man stulle hafwa
iakttagit med hans tik. Du kallar mig wän och
derföre döljer jag ingenting för Dig. Min för-
bittring gick sä längt, att jag till och med wille
ombringa Dig och Din äldste Officerare, för att
hafwa den trösten, att sedan kuuna förkunna det
för Ditt manstap." Hwilken retbar hederskänsla,
efter Europeiska begrep! Sädant anse Japanerna
för den största hjeltebragd. Minnet af en sådan
hjelte förherrltgas och sträcker sig till hans efter-
lemnade familj. Har han deremot icke handlat sä,
sä borrtdrifwas hans barn frän deras födelseort.
Md sadane förskräckliga tankar hade en människa
bott med mig i samma kajuta; bredewid honom
hade jag sofwit lugnt! Djupt stakad genom upp-
täckten af den närawarande fara, som jag hade und-
kommit, stagade jag honom hwarföre han welac
inskränka sin hämnd, dä det likwäl statt i hans
makt att ombringa ost alla om han pätändt kruts
kammaren. — "Nej," sade han, "hwad hade
det warit för en djerfhet! blott ett feg utöfwap
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sin hämnd i hemlighet. Menar Du att jag skulls
hafwa mördat Dig i fömneu, dä jag högaktar
Dig som en tapper Natschalnik? Nej! öppet
stulle jag hafwa gän till waga."

Sällsynta mäuuista! Efter allt detta mäste
jag ännn högre wärdera honom.

Andra dagen for jag i land med den försonade
Takatai-Kachi. Dä wi nalkades stranden
sägo wi twä lapanare komma frän Nybygget,
hwilka wi till wär stora glädje igenkände för
K a chi' s matroser. Wi landade och wäntadc dem
wid bäcken som war midt emot wärt stepp. De
berättade att Vefälhafwaren i Kuuaschir hade
wäl emottagit dem och bifallit mm begäran att fa
fylla watten här, med det wilkor, att mitt folk ej
stulle beträda den sidan af bäcken som war ät Ny-
bygget. De berättade widare, att för wsr skuld
hade tre förnäma Embetsmän, hwilka de nämnde,
kommit till Ku na sch ir, och Takatai-Kachi
igenkände i de bada äldsta, sina goda wänner.
Widare wisstc de ingenting. Blott den önstan
hade Vefälhafwaren ännn yttrat, att sä snart som
möjligt, fa tala wid deras herre. Nägra smäsaker
af mina stänker, som de hade fört med till stran-
den, genomsäg han, men tillät dem icke att be-

hälla något deraf. De förde alltsammans tillbaka
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i en bundt. Jag trodde att det bewisade en
gansta siendtlig stämning, men Kachi tillfreds-
ställde mig, sägande alt dct i deras lagar wore
förbjndit att emottaga stänker.

Härpä öfwerlemnade mig en af matroserna
rn liten lada med papper som Guvernören af
Matsmai hade stickat. Full af glädje hoppades
jag att deri finna wära tammtes bref och wille
genast öpna den; men den förstäudige Takatai-
Kachi höll mig tillbaka. "Dampa din Nyfiken-
het," sade han, "denna lada innehåller säkert
wiktiga papper frän min Regering till Din.''
Han tog den ifrån mig och, för att wisa sin wörd-
nad tystade han den tre gänger öfwer hufwudet,
sägande: "Allt är ost gynnande! jag säger o ss, ty
efter mina känslor är jag en half Ryst. Det wore
gansta wäl om Du tillät mig att föra ladan till-
baka till Vefälhafwaren. I morgon stall jag ej
dröja att öfwerlamna Dig den. Wara bruk for-
dra det sä*)."

Ett ögonblick war jag willrädig, men fattade
mlg genast utan att förändra färgen och bestöt

") Förmodligen emedan det stulle förrada brist pH
aktning emot Rilord/ om en blott matros öfwerlemnadehonom papperen.

Tyste öfwets. anm.
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att följa hans räd. Wi stiljdes. Jag ref i tl<
min lläsduk, gas honom den ena hälften och sade:
"Den stall jag erkänna för wän, som efter en,
eller twä, eller högst tre dagar, citerlämnar mig hälst
ten af denne näsduk." Med stadig röst swarade han
att eudasi döden kunde hindra honom frän att upp-
fylla detta. Andra morgonen wille han äter komma
ombord, emedlertid bad han att jag stulle tilläm
hans matroser att följa honom tillbaka. Jag
gjorde det, for till skeppet och lat under natten
hälla det i slagfärdigt stånd.

Andra dagen rapporterade wakten att den säg
twä män komma frän Nybygget och att den ene
lät fladdra nägot hwin. Det war war Kachi.
Jag stickade genast bären emot honom, hwarpä han
med en af sina matroser kom till ost och förde
med sig det glada budskapet att, enligt bref frän
Matsmai, alla wara kamrater woro friskas
utom Styrmannen som stulle wara farligt sjuk.
Han hade ej njutit nägon föda pä io dagar och
wille icke lyda nägon lapanst läkare. Likwäl
hade han i dct ögonblicket befunnit sig nägot bättre.
Harpa öfwerlamnade han mig i kajutan Guver-
nörens af Matsmai officiella bref till Vefälhaf-
waren i Kuuaschir, pälapausta medNyst öfwer-
sättning. Detta befanns i den ofwannanmda lädan^



85

Ofwer riktiga emottagandet gaf jag war gode
Kachi ett skriftligt intyg med sig till Kunaschir,
och pä hans.rad förklarade jag mig färdig att
segla rakt till Chak oda de, om man lämnade
ost twä lapanare, medelst hwilka wi där kunde
knyta den första förbindelsen. Kachi ätog sig
att uttyda innehållet af der i bref för Bcfälhast
waren och emot aftonen satte wi honom i land.

Följande dagen kom han, oaktadt regnwädret
tillbaka och berättade, att Bofälhaswarcn funnit
min begäran billig, mm att han ej fjols kunde
besluta nägot derom, uran hade derföre stickat en
furir till Matsmai. Ät denne hade han lämnat
Mitt bkef, och mitr förra, som hall fick samma dag
wi ankommo, hade han redan stickat dit. "Där
finnas Rysta Tolkar," sade Kachi. Han för-
säkrade att Posten stulle ätorkomwa om 20 dagar.
Under desta gynnande omständigheter bestöt jag
att afwakta Guvernörens af Matsmai för ost
sä högst wiktiga swar. Denna mellantid önstade
jag att kuuna nyttja till författandet af en bestrift
ning öfwer Bedrägeriets B ay; för att kunna
fullgöra detta, war det nödwandigt att roddar-
fartygen fingo fara stam och tillbaka i densamma;
jag bad Vefälhafwaren om tillställd dertill, men
han afstog det gansta höfligt, säsom stridande emot

hans förestlifter. Wi fingo under ingen förewänd-
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Ning ga till nägot annat ställe än till den ofwam
nämnde bäcken och det blott med det anförda wil-
korct. Wi wore nöjda dermcd att dct nekande
swaret ätminsione war hösligt. Emcdlertid uudcrlät
icke dcu bcstedlige, deltagande Kachi, att hwar?
tredje dag underrätta ost om allt. Hans goda
matroser förde ibland, i hans namn, nägra sistar
till ost, hwilka jag alltid utdelade i lika portiouer
ibland manstapct. Han hade strängt förbjudit
att emonaga nägot säsom betalning och urskuldade
för ösrigt gäfwanö ringhet med don dåliga fångsten.
I sjelfwa werkct singo wi öfwerhnfwnd under
hela tiden ej mer au 17 sistar. Halls första be-
föt, som alltid war en Högtido'oag för ost, stcdde
den 14 Juli. I ett förtroligt samtal sade jag
honom da, att jag siere gängcr uppmärksamt hade
genomlast brefwet s.au Matsmai, och förundrade
mig att alldeles icke siuna den wiktiga händelse
omnämnd, hwarigenom han blifwit wär fänge.
I början förnndrade han sig sjclf deröfwer och
betjenade sig ofta af det i Japanskan betydel-
sefulla ordet: Fissingi. Men sedan han
moget tänkt efter, sade han: "Nej; det ar ändock
icke uuderligt. Efter wära lagar war Ni berätti-
gad att förfara fieudtligt, sedau man hade sagt
Eder att Edra kamrater woro döda. Ja, om Ni
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pcksa hade dödat mig och alla de mina, sa stulle
likwäl wär Regering, som under nuwarande om-
ständigheter är benägen till wänstap, ej hafwa
brytt sig derom; ty jag har sätt weta an Go-
rodsiu icke bedragit Eder, utan att Vefälhaf-
waren, af hämnd och wrede öfwer Chwostow's
anfall, werkligen gifwit honom detta swar. Han
brann af begär att fä mäta sig med Eder pck
wäntade otaligt det ögonblick dä Ni stulle anfalla
Nybygget. Hela garnisonen, öfwer zoo lapanare^.
hade swurit att endast dö med wapnen i hand.
De begrofwo sig derföre ,lefwande efter krigsbruk,
i det att hwa. oc./ afstar sin härpista. Alla
desta härpistor luoos t eu kista, hwar för sig in-
wicklad i ett papper, hwarpä swd ägarens namn.
Denna kista stulle, wid den första rörelse frän
Eder sida, stickas till Matsmai. Som jagkän-
ner Edert mod, fä stulle blodsutgjutelsen blifwit
grustig. Ofwerlägseuheten af Edert Artilleri kunde
gifwa Eder segren, men blott pä torrt tid. Fa
af Eder stnlle undslnppit döden, ty Japanerna,
som af Chwostow's och hans följeslagares upp-
förande känna att Edert folk är böjdt för drycken-
skap, woro färdiga att förgifta drycken."

Han berättade äfwen att det gjorde Vefäl-
hafwaren mycket ondt att ej kunna sticka ost nägot
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godt att äta. Fastän tiden till fiskfångsten amw
ej war inne, sa hade han likwal utsändt twä
bätar i detta ändamäl. Kachi sjelf läswade att
stynda till ost uted den första lyckliga fångst och
dä wi badö honom att ej. göra sig förmycket be-
swar, sade han. "Ej förmycket! ät wänner måste
förstlingen bringas." Nl satts honom äter i land
wid bäcken, hwari stim han både att ga atmind-
stone 2 Werst till Nybygget.

I anseende till oblid wadorlcc kom han ez
följande dagen- men don ib kom han redan sä
tidigt, att wattema ej blefwo honom warse förr
alt han redan wantade wid backen pä wär bät^
hwilket war m'g gansta oaligcnänlt. Dä han kom,
bad jag honom om ursakt derföre och sade att wi
ej hade myntat art han sä stulle uppoffra siu ro.
Hau till.' -»d llug frimodigt att han blifwit stött.
"Istän Nybygget," sade han, "har jag oupphör-
ligt wiftat med deu hwite duken och hade bäten
dröjt blott ännu litet till, sä hade jag wändt om."
Jag nödgades att inför den äregirige gudben gif»
wa watten förebråelser. — "Du förundrar Dig,"
började han, "att jag kommer sä bittida? Vefäl-
hafwaren har äfwen afradt mig dcrifrän, mcn
man mäste hälla ord. I gär öfwcrlefde jag cl»

pangenäm dag. Det war redan för sent att lomma.
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emedan jag hade wäntat pa fiskarenas återkomst.
Jag kunde ej sofwa roligt, emedan jag ej upp-
fyllt mitt löfte. Sa snart det blef dag, stod jag
upp, drack hastigt blott en kopp thä och begaf
mig till Nybygget med hela gärdagsfängsicn,
hwilken, som Du ser, blott bestar af 14 sistar. I
dag stall jag hafwa det nöjet att äta del» första
färska sist med Dig, Sä nöjd har jag ännu icke
warit i land." Hwilken hjcrtlighet! Jag förmädds
ej att tacka honom, utan sade blott: "Du är min
lyan, och wänner första hwarandra."

Wddagsmältiden war färdig tidigare an wan-
ligt, ty han nämnde ofta om sin förträffliga
matlust. Han satte sig med ost till bords, Fisten
kokad med manliga lapansta gryn, war wär
första och sista rätt. Han ät owanligt mycket,

Äfwen jag hade pä läng tid ej njutit uägou mcr
wälsmakaude sist, cmcdan den kryddades af wän-
stapen. Wid mältidens slut drucko wi den
gode Kachi's stäl och mot aftonen satte wi
honom i land.

Den 18 infann han sig äter, beklagade sig
öfwer ledsnad pä stranden och öfwer dålig föda hos
sin wärd, kommissionäreu för de köpmän, hwilkq
Arrenderat ön. Han hade trätt med honom och
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derpa utbedt sig af Vefälhafwaren zc? Kurile^
och wirke för att bygga sig ett eget hus af bräder,
där hau uu, som han försäkrade med en slags
triums, lefde i lugn med sina bäda matroser. Om
kommlssionären och köpmännens kompagnistap,
talade han med förakt, och stöt med det korrta
lapansta ordspräket: "högmodiga människor, men
inga pengar."

Den 2G underrättades jag att wär Taischo
wisade sig. Under dcna namn war han mäst be-
kant för alla wära matroser. Pa lapansta betyder

Taischo eu Kommendör; sa kallade han mig
i början, och jag wisade honom samma höstig?
het tillbaka. Alltsedan fick han bohälla namnet
Taischo. Twnm gäng förmodade jag att hans
fä tidigt förnyade besök, före dolt öfwercnökomna
tiden, hade ledsnad till grund,jag wisade ocksä ingen

förundran dcröfwor, utan förde honom i kajntan.
Han satte sig brodewid mig, tog stam ur barmen
ett papper med en uppsyn som just icke tycktes
förutsäga någon ting synnerligt. "Detta ögon-
blick," sade han, "har detta oförseglade bref
kommit frän Matsmai, som det tyckes, med Ryst
utanskrift," Löjtnanten Filatow, som war inne,

kastade en blick pä bladet, och utropade med glad
förwäning: "Wär Wassili Mi cha ilowi tsch' s
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siyl! Osiverrastad af glädje, tog jag tigande

brefwet ur miu wän Taischo's hand, igen-
kände Golownin's siil och trodde, att dömma
efter brefwets yttre storlek, att sinna en widlystig
berättelse om hans twaariga fängenstap: mon dä
jag öppnade omslaget, sann jag blott söljande:

"Wi alla. Officerare, Matroser och äfwen
Kurilen Alerei, leswa och besinna ost i
Marsmai, Dm io Maj iBtz.

Wassilt Golownin.
Fcdor Mnhr."

Desta glädjande rader, hwilka fullkomligen
tillintetgjorde hwarje hittills warande twifwelsmäl,
upplästes af mig sjelf pä stansen, för hela man-
stapet. Mänga, hwilka kände sin tillbedde Chefs
handstil, läste dem sjelfwa och tackade wär Ta-
katai-Kachi med jubelrop. Ät hela manskapet
utdelades bränwin, att dricka den, för förlorad
ansedde wännens stäl, för hwilken wi alla i för-
lidit ar warit färdiga att dö pä desta kuster.

Wid detta tillfälle berättade mig Taischo
en stor glädje som äfwen wederfarits honom.
Frän sin son i Chakodade, hade han fän ett
bref, som Vefälhafwaren öfwerlämnat honom pä
följande besynnerliga sätt. Efter lapansta lagar
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umgäs med någon; derföre lat Vefälhafwaren
kalla honom, liksom wille han blott gifwa honom
Golownin's bref, för att tillställas ost; dcr-
emot talade halt ej cn ord o;n brefwet frän Kachi's
son, lltan, llndcr dot halt gick stam och tillbaka
i rummet, fällde han det, liksom af en händelse,
säsom onyttigt papper ur fickan och wände sedan
ryggen at fadren för att lämna honom tid att
upptaga den De« kloke Kachi förstod hynom i
ögonblicket och satte honom ej i don mindsta för-
lägenhet, utan upptog hastigt brefwet och stoppade
det hos sig. Sonen berättade honom att hans
handel drefs pä det fördelaktigaste. Antalet af hans
stopp hade ökat sig uwd siero, alldeles nybyggda»
Hans mor och Kachi's alstade maka, pä hwars
lif ha,l tn-»siade i Kamtschatka, woro bada stista,
mel! don soonare, nedtryckt af bekymmer öfwer
hans olycka, hade gjort ett löfte att, säsom pil-
grim, genomwandra hela Japan och besöka ds
namnkunnigaste helgon. Pä denna resa war hon
yu stadd, En rik man, hans häste wän, hade,
sä snart han fän weta Kachi's öde, utdela?
hela sin förmögenhet bland de fattiga och blifwit
eremit i astägsna bergstrakter. Hwilket erempel
ibland ett sylt som Européerna hälla för listigt,

95
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elakt och hämndgirigt, samt troende att wänsta^
pcns öma känslor äro dct stammande! Sannerli-
gen! i Japan finnas människor i ordets höga
betydelse, och en national-dygd som wi icke borde
blygas att efterapa. —' "Huru rik är icke Du!"
sade jag till Kachi, "som har en sådan wän!"
"Wäl ar jag rik," swarade han, "jag har twä
sädane wänner!" "Twä wänner," mumlade
jag, "hwilken mängd!" — Denna tanke tycktes
i synnerhet göra honom nöje.

Widare berättade man honom att hans wänner
hade anställt tacksägelsesester i ätstilliga tempel,
flerc dagar ä rad, för hans' lyckliga äterkomsi.
Han hade warit talämnet nästan öfwer hela Japan,
bch allmänna Meningen hade warit att, om Gud
Npphölle hans lis i Rystland, sä stulle han utan

twifwel komma tillbaka, och dcrutaf följa en lycklig
förändring för Japan. Sonen hade med sä sior
tillförsikt delat denna tanke, att han i god tid
hade assärdat ett bref till Kun a sch ir, pä det
Kachi till sin tröst mätte finna dct för sig, wid
sin otwifwelaktiga ankomst dit.

Denna dag war en af de gladaste i min lef-
nad. Dä Takatai -K a c h i lcmnade ost, önstade
han att manskapet mätte hnrra, som nnd yladje
bifölls och utfördes.
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Den 26 Juli gas han ost underrättelse att
posten stan Matsmai ankommit och titt swar
pä wärt bref stulle Guvernörens af Matsmai
förste Mcdhjelpare eller Rad anlända hit pä ett
Kejserligt stepp, med honom Kurilen Alcrei
afwcn som en af wära Rysta sängar. Efter wär
wlv.! Ka o b i'v mening, kunde denne Ryst ej wara
nägon utan blott en matros, oaktadt
wi alla hade förmodat dct försia. Att dömmN
efter tidon dä stoppa afZick frän Matsmai,
kunde dot rodan ankomma i dag eller i morgon.
Werkligen sägo wi efter nägra timmar, huru det
styrde till Baycn. Takatai-Kachi höll det
för ett Kejserligt farcyg, emedan det förde ett
rödt kul-formigt tecken pä seglen. Aktern war
rödfärgad och sidorne behängde med randigt tyg.
Wid rodret sivajade tre flaggor, hwarje olika färjad.
Äfwen woro där fyra länga pikar planterade,
hwarifrän fladdrade wimplar, som woro swarta
pä ändarne. (Efter antalet af sädane pikar kan
man bestämma dens rang framför hwilka de bäras.)
Frän Nybygget gingo flaggande Vajdarer emot
det Kejserliga stoppet; hwarje af dem hade ett

särskild Bogscrbät och alla tillsammans bogserade
dct till Nybygget. Emedan det redan war mörkt,
sä kunde wi icke st hwad för högtidliga anstalter
man gjort till sändebudets emottagande. Kachi
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läfwade att följande dagen lämna ost underrättelse
dm orsaken i ill dest ankomst.

Dagen derpä sägo wi honom sjclf, jemte en ail-
nan, komma till stranden. Holiom igenkände wi ge-
nast af den hwita näsduken som han lät fladdra wid
sin sabel. Äswen i anseende till den andre, blefwo
wi icke länge i owisthet, ty som bäda gingo bred-
wid hwarandra, sa förswann wär lille och likwäl
store Takatai-Kachi tid efter annan alldeles,
hakom den länge mannen som följde honom. "Det
nr en af wära Nystar!" ropade wi alla.

Det högst rörande uppträde som nu följde,
huru wara matroser emonogo sin ur fångenskapen
Zterwändande kamrat, formar jag ej att bestttfwa.
En del af wärt manskap höll just pä att fylla
watteutllunorne wid bäcken. Dä fängen nalkades
med Kachi och säg Rystarne pä andra sidan af
bäcken och ibland dem förmodcligen igenkände
flere af sina gamla bekanta, war han i tre sieg
wid däcken och lämnade den gode lille lapanaren
stmindstone nio sieg efter sig. Ofwerrastade genom
hans anblick, glömde mina matroser att det war
dem förbjudit att ga öfwer pä andra sidan af
bäcken, wadade öfwer och omfamnade den ankom-
mande pä Kristligt sätt. Officeraren, som
där hade kommando, berättade mig att han en
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läng stund ej hade igenkännt war fånge, sH
mycket hade hans hälsa lidit. Alla ropade: Si-
monow! (sä hette han.) Dä kastade han borrt
sin: hatt, bugade sig, kunde ej fä stam ett ord

och heta tärar tillrade nod öfwer kinderna. Detta
rörande skadespel förnyadcs dä han kom till ost pä
stoppet. Jag halsldc honom först och stagade om
wara kamrater i Matsmai woro friska. -->

,'Gud ste las," sade han, "de lefwa, fastan icks
alldeles stifta, i synnerhet ar Styrmannen farligt
sjuk." Jag återhöll min nyfikenhet, emedan jag
säg mcd hwilken otälighet manskapet wäntade pä
att fä omfamna honom.

Jag gick med Kachi i kajutan. Han säds
mig att den ankomne. Guvernörens af Matsmai
Embolsman, Takachasi-Sampei, hade upp-
dragit honom att meddela mig ätstilliga punkter.

Han framtog sin planbok och uppläste följande 3

"Takachasi-Sampei betygar sin wördnad
för Vefälhafwaren af Kamtschatka och nnderrättar
honom an, i följe af hans till Matsmai
strifna bref, O bunj o-S am a (Guvernören) stickar
bonom till Knuaschir för att betyga sin skyldiga
aktning för en man af sä hög rang, och i förwag
meddela honom de punkter som angä Rystarncs
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befrielse. Takachasi-Sampei beklagar hög-
ligen att de lapansta lagarne ej tillåta honom att
personligen samtala med Bofälhafwarcn af Kamt-
schatka. Han tar stor del i alla de bcswär, som
Officerare och manstap pä det Nysta steppet, wid
deras förnyade resa till Kunafchir, warit under-
kastade, beklagar mycket de förefallne fiendtlighe-
terne, och har medfört en af de Rysta fängarne,
med Guvernörens af Matsmai tillställd. Denue
har läs att dagligen sära ombord pä Rysta steppet,
för att öfwcrtyga sina landsmän om allt, med det
wilkor att hall hwarst afton kommer tillbaka till
Nybygget, Ta t a chasi-S a mpei beder Vefäl-
hafwaren af Kamtschatka sätta fullkomligt för-
troende till Takatai-Kachi, som är wald att
underhandla, emedan densamme sagt att han fritt
finge tala med honom."

Härpä följde de officiella punkterne: i) Wl
stulle, i öfwerensstämmelse med wära officiella
papper, lämna lapansta Regeringen ett af twänne
Befälhafware underteknadt, med Sigill försedt
bewis, att Chwostow, utom Rysta Regeringens
wetstap och wilja, begätt olagliga gerningar pä
de ludna Kurilernas öar och pa Sachalin.
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2) Det är bekant att Chwostow i wärt

Nybygge stört folkets lngn och tillägnat sig den
rättighet att föra till Ochozk Hirskornet och
andra waror, som tillhört priwata personer, och
öswerhufwud allt som hau funnit. Dcribland be-
fann sig äfwen wär krigs-ammunition, bestående
af harnesk, pilar, gewär och nägra kanonen
Beträffande de första af Chwostow röfwnde
sakerne, sä tror lapansta Regeringen att de genom
tidens längd blifwit fullkomligt obrukbara; men
de seduare äro ej underkastade detta; följaktligen
mäste de äterlämnas till lapansta Regeringen,
ty det kunde hända att dylika saker i framtiden
ansägos säsom tropiker, hwilka man i krig frän-
tagit ost. Som de ej fördärfwas genom bruk, sä
fan det äfwen hända att de ej mera finnas i
Ochozk. Man kunde wäl äter föra dem till-
samman frän särskilda ställen, men i anseende till
destas stora afständ, stnlle det förorsaka för mycket
beswär. Derföre will lapansta Regeringen, eme-
dan de nu warande omsiändigheterne fordra stynd-
samhet, atnöja sig dermed, att Vefälhafwaren af
Ochozk afgifwer ett särstildt bewis deröfwer, att

af de saker som Chostow röfwat pä Kurilista
öarne och pä Sachalin, oattadt den strängaste
undersökning., ej nägot mera sinnes i Ochozk.
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sHär bör man ej lämna obemärkd den finhet
hwarmed lapansta Regeringen läter första, att
den genom Leonsaimo gansta wäl kände huru
mau förfarit med Chwostow's byte. Jag har
blott eukelt framställt betydclseu, mcn pä la-
pansta språket war utau twiftvel allt detta mycket
finare uttryckt.)

Z) Angäcnde de i förra aret föröfwade fiendt-
liZheter, hwilka Vefälhafwaren af Kamtschatka
omnämner i sitt bref, sä förklarar lapansta Re-
geringen att den, i betraktande af de dä warande
omständigheter, för rättwist erkänner Kommendö-

rens af eir Ryskt krigsskepp uppförande > och har
derföre stillatigande förbigätt dem i sin ofsiciela
note. Men att Vefälhafwaren nf ett lapanstt
stepp, Takatai-Kachi, emot sin wilja blifwit
förd till Kamtschatka, derom wet Regeringen ingen-
ting, ty i det af Feamotschen Takatai-
Kachi dä öfwersättda bref, stod att han, enligt
sin önstan, följde med till Kamtschatka, och utt
endast fyra af hans matroser och en luden Kurill
med wald twingades dertill;

4) For att fullkomligt afgöra saken > hoppas
Takachasi-Sampei att det Rysta krigsskeppet
snnu i är afgar frän Ochozk till Chakodads
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Med de ästuudade bewiseu, hwarest del» äfwett
undertcknade Vefälhafwaren, Koodsimo-Chio-
gor 00, stall wänta Vefälhafwaren afKamtschatka
för att cmottaga desta bewis, och efter wära lag-
liga bruk persouligen komma öfwerens med honom,
och äfweu cmottaga försäkran om att utwcrka
Rysta fängarues i leddo stigifwande. Tillika
vustas att Nysta krigsstcppet ester eu lycklig resa,
rätt snart mätte äterwända till Chakodadc.

Här slutades Kachi's uppdrag och jay, full
af otälighet att fä tala med den fängne matrosen,
lät inkalla honom i en annan kajuta. Da han
säg att wi woro allena, framtog han ett konstigt
sammanwickladt, alldeles fullstrifwit blad lapanstt
papper, sägande: "Där är ett bref titt Eder frän
Wassili Michailowitsch. Det har lyckats
mig att undandölja det för de listige Japanerna.
Det innehäller wära lidanden och ett godt räd
huru Ni bör förhälla Eder." Jag tog brefwet,
som tycktes mig liksom hafwa lif, genomlopp det
nägra gänger med ögonen; men dels af fntFtan
an fä weta nägon ting förskräckligt, dels af glädje
öfwer den owäntade gäfwan, rördes jag sä häf-
tigt, att jag ej kunde urskilja nägot. Ännu ett
par smä papperslappar följde med, som woro
ifrän Ehlebnikow och strifna med förundrans-
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wärdt sina bokstäfwer. Jag samlade mina tankar/
läste och gladde mig att finna, att de olyckliga
ännu hade nägot hopp att fä äterwända till sitt»
Fädernesland. Här är Golownins bref:

"Älskade män! Det fyllts son: Japanerna
börja att ösivertygas om fällningen af wära berät-
telser, om wär Regerings fredliga tänkesätt och
pm det egenmäktiga i Chwostow's uppföraude,
ty de äsiunda ett formligt Attesiat af nägon
Natschalnik af wärt Guvuruement, med wid-
trycktKrono-sigil. Man kan hoppas att de, upp-
lyste om Rystlands goda tänkesätt, stola inga i
förbindelser med ost, ty de börja att begripa Hol-
laudarneö bofstyckcn. Wi hafwa berättat för dem
om det bref som Engelsmännen uppsnappat, hwari
Holländske Tolkarne stryta öfwer att det lyckats
dem att i Nangasaki stifta oenighet emellan
Ne sa now och Japanerna. Dock, om Ni kommer
i underhandling med dem, sä war försiktig, tala
med dem endast pä dätar och blif öfwer ett ka-
nonskott frän stranden. Stöt Er äfwen icke öfwer
deras längsamhct. Med de obetydligaste saker,
som i Europa afgöras pä en etter twä dagar,
kunna de hälla pä hela mänader. I allmänhet
rader jag Er att iakttaga fyra hufwudnödwändig-
heter: försiktighet, tålamod, höstighet och frimo-
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highet. Pä Er klokhet beror icke allenast wär he-
friclse, utan ock Fäderneslandets fördel. Jag
hoppas att Rystland, genom denna wär olycka, mä
tunna äterwinna de fördelar som det, genom en
människas oförställd har förlorat. Min mening
öfwer allt detta kan Ni inhämta bättre och om-
ständligare af matrosen, hwilken jag har instruerat
derom. Det gick icke an att gifwa honom för-
mycket papper med sig, derföre har jag icke en
gäng kunnat strifwa till Ministern; men wet, att

om min Mollarks ära och Fäderneslandets fördel
fordra det, stall jag ej akta min lif wärdtwn
Kopek; derföre stall Ni i sådana fall ej stolla mig.
Dö mäste man likwal en gäng, om det ster nu
eller om io eller 20 är. Äfwen synes det mig
likgiltigt om man dör i siagtningcn eller för bof-
wars händer. Att förgäs pä hafwet eller dö stilla
i sängen — död är alltid död, blott sättet är
olika. Jag ber Dig, älstade wän, att i mitt
ställe strifwa till mina bröder och wänner. Kanske
har ödet bestämt mig att ämm em gäng återse
dem, kanske äfwen icke. I sednare fallet säg dem
att de ej stola beklaga mig och att jag önskar dem
lycka och hälsa. Ännu beder jag Dig, för Guds
stull! tillät ingen att strifwa till mig eller att
sticka mig nägot, pa det man här ej mä pläga
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mig med öfwersattningar och frågor. Endast Dn
sjelf mä med fä rader lata mig weta Ditt beslut.
Jag ber Dig att af min qwarlätenstap utbetala
till dcu afstickadc matrosen 500 Rubel. (Golow-
ni n trodde nemligen att Simonow nu wore
alldeles fri och finge äterwända med ost till sitt
Fädernesland.) Försäkra wära kamrater, herrar
Osficerarne, om min uppriktiga högaktning, och
hälsa hela manstapet. Jag erkänner med innersta
tacksamhet alla de besivär Ni haft för wär befri-
else. Lef wäl, älskade wän; och Ni alla älskade
wänner, lefwen wäl! Detta bref ar kanske mitt
sista! Waren nöjde och lycklige! Den io April 1813,
i staden Chakodade, i Japansk fängenstap, Er
tillgifnasie Wassi li Golownin."

I detta bref rädde mig alltså Golownin
att ej sätta förtroende till Japanernas twetydiga
uppriktighet och för öfrigt höra hans mening af
matrosen, huru jag stulle förhälla mig om saken
toge en oangenäm wändning; men den ärlige kar-
len war sa tankspridd och utom sig, dä han hastigt
säg sig försatt stäu fäugelset, ibland sina kantra,
ter, att han hela tiden tycktes wara till hälften
frän sina sinnen. Sä mycket jag vcksä bemödade
mig att utforska halls instruktion, sä fick jag lik-
wal ej annat swar af honom, än: "hwarföre sta-
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gar Ni mig? i brefwet siar allt." Grätands
som ett barn upprepade han beständigt: "Jag
ensam har blifwit lösslappt nr dct lapansta sin-
gelset. Ännu lida der ser af wara. Jag fru. w
att, om jag ej snart wandcr tillbaka, de .! a
Japanerna behandla dem illa." Sä myctor om
wär gode, men dumme budbärare.

Jag litade pä Kachi's ärlighet som. pä en
klippa, höll widare försiktighet för öfwerstödig och
Golownins brcf tjcnade mig blott till an stckl-
komligen erfara hwad lapansta Regeringen for-
drade af wär, som wisterligen war wiktigt för ost.

Sedan wi hade uttömt wär nyfikenhet genom
tusende frågor angående wära olycklige kamraters
nuwaraude tillsiänd, förde wi emot aftonen wär
wän Kachi och den ärlige matrosen i land. Jag
uppdrog den förre att fwara T a k a chasi-Sa m pei,
att jag i morgon, om windcn blcf gynnande,
stulle afsegla till Ochozk och ej försumma uägor
som kunde befordra min snara återkomst med allt
hwad han begärade, till Cha kodade, och att
för öfrigt betyga honom min hjertliga tacksägelse
för hans bewägna tänkesätt och i synnerhet för dct
att han tillät wär fanguc matros att komma till ost.

Den 2y Juli togo wi afstcd vf Takatai-
Kachi, som wid detta tillfälle medförde 30 sistar
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för wanstapet. Det war mig smartande att han
alldeles icke wille emottaga nägra stänker, utom
socker, th6 och Franstt bränwin; ja, till och mod
fina egna, tämligen dyrbara effekter lemnade han
i min förwar, sägande: Wi stola snart ätorst
hwarandra i Chakodade. "Dar," sade han, "kan
jag obehindrat emottaga gäfworne af Eder wän-
fiap, men här stulle det, efter wara lagar, falla
Mig gansta swärt att astemna räkenskap öfwer
hwarje smäsak." — "Nä," swarade jag, "sä tag
atmindsione tillbaka Dina egna tillhörighetcr. Du
wet hwilka faror en sjöresa beständigt är under-

kastad." — "Huru?" utropade hau, "wid detta
himmelens synbara beskydd, kan Du ännu ana en
olycka? Zi se i, zi se i Ta i seho!" (det är: klen-
modige, kleumodige Kommendör!) "Ännu är det
god tid till en lycklig resa, derföre behöfwen I,
wise män, som förstän att betrakta himmclcn,
(han mejade de astronomiska observationcrnc) inga-
lunda misttrösia. Diu blick behagar mig icke; jag
ser att Du är bekymrad för mina lappris-saker och
jag hade destutom ämnat att bedja Dig tilläm
mig att fördela dem bland Dilla matroser; likwäl,
emedan jag ser Dig wara orolig, förmodligen
emedan Du twiflar att fä slut pä saken i är, sä
mäste jag sluta att Dina matroser, hwaribland
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mänga ännu misitro nlig, kunde tro att jag stäukt^
dem mina safer i den mening att ej mera ätcrse
dem, och sä mä dg detta lappri heldre bliswa i
Ditt förwar till Din äterkomst till Chakodade.
Ten Taischo!" Ten är: förtro pä Gud!

Den starpsynte,, tacksamme Kachi hade ej
misttagit sig i sin förmodan. Läsaren mä sjelf
döma om jag ej hade orsak att wara bekymrad.
Sä snart han war borta lyftade wi ankar, oak-
tade motwinden, för att komma ut. Snart blef
winden gynnande och efter en 15 dagars lycklig
resa kastade wi ankar i hamnen af Ochozk.

Jag rapporterade genast ät Hamn-Kommen-
danten allt hwad som hade händt ost, och fick
strart af honom de af lapansta Regeringen ästuu-
dade bewis, tillika med ett särstildt wänstapligt
bref frän Guveruörcn i Irkuzk till den i Mats-
mai, som innehöll allt som war nödwändigt. Dcst-
utom kom lapanaren Kiselcw, hwilken war sänd
frän Matsmai och bestämd till wär Tolk, onr
bord till ost. Wi gwarblefwo 18 dagar pä redden
af Ochozk, försidde ost med allt nödwändigt och
'-eparcmdc steppet, svin hade blifwit nägot stadadt.
Den 11 Augusti woro wi färdiga att för tredje
gängen segla till lapansta kusteu och hoppades pä



107

Gud att det numera stulle lyckas ost att fullkonM
het goda werket. Destförinnan höllo wi en hög-
tidlig Gudstjenst med wattenwigning och lät»,
till wär Monarks ära, alla wära kanoner dundra.
Denne högttäukande Furste, som dä war sysselsatt
med Europas wiktigastc angelägenheter, hade lik-
wäl icke glömt Sina enstildte olycklige tmdersätare,
utan befallt att frän härwarande hamn, som är
io,<Dc)O Werst frän hufwudstadeu, utrusta en er-
pedition till Golownins befriande.

Ibland antalet af dem som denna dag besökte
ost, befann sig äfwen, säsom förebud af wär lycka,
Hamn-Kommendanten Minitzky, med sin älst-
Mrda Maka, Eugenia Ni k olanowna, hwars
deltagande i wärt öde gjort henne sä djerf, att hon
ej aktade wägorne, hwilka alltid pä denna redd
gro i häftig rörelse; dertill hade hennes make för
ett är sedan, just wid samma tid och pä samma
ställe, wid en dylik öfwerfart, sä nära förlorat
lifwet." Hon war den första och sista Rysta Damsom hedrade Diana med sitt besök, och har der-
före full rätt till den högtidliga tacksägelse som
jag och mina Officerare härigenom af allt hjerta
betyga henne. Under Gudstjensieu war skeppets
xörelse sä stark att nästan alla wära gäster frän
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land, utom den unga hjeltinnan, blefwo sjösjuka.
Hon bad hjerlligt med ost, för wära kamraters
befrielse.

De widriga Syd-windarnc, som hälla sig
längs med halfön Sachalin, tilläto ost cj att
uppnä kusterna af Matsmai föir än efter 20

dagar, dä wi,den 2Q Eopton.bor, inlupo i den V o l-

kaniska Ha fswi ken, hwaruti den säkra hamnen
Edomo ligger, hwilken jag Hase walt. Dä wi
nalkades udden, sägo wi hus och äfwen männisior.
Om wi blott haft god wind ännu i 6 timmar till,
sä hade wi uppnätt hamnen; mcn pä hafwet läter
ingen ting bestämma sig. Emot natten tilltog
motwindcn och öfwergick ändtligcn till en storm,
som om morgonen äter astägsnade ost ifrän kusten.
Wi befunno ost i dagjamningen, hwarest, som
bekannt är, i desta trakter mer än pä andra
ställen, de hastigaste stormar rasa. Det blef twe-
tydigt, om dct ännu deuna höst wore möjligt att
dröja pä lapansta kusten. Jag beslöt att i denna
händelse icke ga till Kamtschatka, hwilket, i an-
seende till den langwarige wintern, endast warit

förbundet med stor tidsspillan; utan att i stället
ga till Sandwich-öarne pä tre mänadcr, för att
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hwilä ut, till dest skeppsfarten i April äter wore
st ipä norra kusierne af lapau. Jag meddelade
herrar Officerarne denna föresatts, wille likwäl ej
förr än den i Oktober werkställa den. Wid denna
utsigt blof dct nödwändigt att mindsta watten-
portionerne, hwilket hela manstapet, utan knöt,
underkastade sig. Men till wär glädje warade
den stormiga wäderleken blott 12 dagar, och milda
vmwcrlande windar gjorde att wi, pä sjömans
wis, snart glömde wara utsiändna lidanden.

Blott en bedröflig händelse störde ost i wär
ro. Wi hade don olyckan att förlora en af wara
erfarnaste och dugligaste matroser, hwilkeu, dä
ha» uuder häftigt blaswäder, stulle klara segleu,
fick ett slag; da han kom ned, war all hjelp redan

för sen. Han war död. Wid ett sådant tillfälle
borde en läkare kuuna klättra upp; men den wi
hade, hade till olycka tjcnt i Arnwen och war ej

wan wid en säd^n vertikal spatserfart, war för-
öfrigt en sörsiändig och braf man; den läkare
wi medtagit frätt Kronsiad, hade för sjuklighet
blifwit äterstickad till Petersburg.

I wär bedrösliga belägenhet war ost denne
sticklige matrosens död dubbelt smartande. Da wi,
med Kristliga ceremonier, nedsänkte honom i haswet
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och jag säg hela manskapet simma i tärar> kunds
icke ellor jag äterhalla mina; ett otwuugit tack-
samhets bewis för hans 6 äriga trogna tjenster;
och hwilka tjenster! Läsaren wet an wär wäg ej
war beströdd med rosor. Fä första huru fast wani

stupsdandet sammanbinder en liteu hop, som pä sa
läng tid ar stiljd istän sina wänner och siägtingar.

Dä wi, den 22, dofnnno ost i den V olkani ska
hafswircn^ sago wi, tlockali y om morgonen, tre
Vajdaror styra mot wärt skcpp. I^.g stickade
Löjtnanten Filatow emot dem, hwilken snart
återkom med dem. Pä Vajdarcrne besmmo sig
18 lapanare, hwilka pä wär inbjndning, utaN
fruktan siego ombord till ost; Wi frägade dem
hwar wi stulle finna nägon hamn och fingo till
swar att en, kallad Sang or o> lag 2 Werst
söderut derifrätt, wid uddeu och hade 20 famnars
djup. De hade blott kommit af nyfikenhet, för
att fä se det stemmande steppet. Som wi wille
löpa in i hamnen EdoMo, hwilken 1796 besöktes
af Kapiten Broughton, sä önskade wi att dö
stulle följa ost dit, mcn dertill hade de förmodli-
gen ej tillstånd, utan lemnade ost. Wi hoppades
att, efter Vrought on' s bcstrifning, finna hamnett
äfwen utan dem ock) riktade war fart dit med
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östlig wind. Wid middagstiden blesivo wi warse
ett tämliaon stort Nybygge och pä höjderne bat-

teriet', behängde med tyg. Frän Nyduggct kom
eu Vajdar med 13 ludna Knriler, hwilka Japa-
nerna kalla Ajno's, och med dem en lapanare
wid namn Le so, en af dem som warit mod Ta-
katai-Kachi pä Kamtschatka, hwilka wid wnrt

första mistande i Kuunschir där blifwit satta i land.

Han sade mig att, i följd af den i KuNaschir
träffade öfwerenskömmelse, hade han blifwit sand
af Guvernören i Matsmai, för att, säsom Lots,
föra ost till hamnen af Cha k odad e. Sedan stnlle
han staga mig om wi ej behöfde nägon tillg,

emedan de härwarandc Embetsman hadefatt anwis-
ning att försörja ost med allt. Som wi blott behöfde
fristt watten, sä nyttjade wi det benägna tillbudet
endast för att sticka 50 toma tunnor i land, under
det att wi gingo till ankars pa 11 famnars djup
och gyttgig botten.

Följande dagen kom samme Vajdar med

samma personer, tillbaka frän Ed om o, hade wära
fyllda fat med sig och destutom färst sist och rätti-
kor säsom en stänk frän Vefälhafwaren. Wi
tackade och stickade ännu 20 fat som äterfördes
om aftonen. Wi nyttjade det wackra wädret för
att förbättra wärt tacklage, fom hade lidit mycket
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tzcnom stormar och satte äfwen allt annat i ordtcklg»'
Dagcn derpa fylldes ällnu ftere fat, äfweu sticka-
des ost stu-st sist och gröltsaker i sädan mängd an
hela manstapet hade nog deraf. Oaktadt allt
wurt öfwertalande wille Japanerna ej emottaga

Don 2l) om morgonen fingo wi, med Bajdas
, cn. ett bref af Golo w n i n ställ Cha k odade,
ywari halt underrättade mig, att wid wär ankomst
dit, stulle en hwit flagga swaja pä berget och
Takatai-Kachi stickas till ost; utan anmälan
till Guvernören af Matsmai, kunde han icke
Nu afsandas, hwarföro wi blott hade att anförtro
ost till matrosen Lcso, stm stulle wara en god
Lots. Detta bref war swar pä ett annat frän
Mig, som jag stref samma dag wi ankommo, till
Japanske EmbctsmamieN och hwari jag hade yttrat

twifwel pä Japanernas uppriktighet, emedan man
i stället för Takatai-Kachi, som man hade
laswat mig, eller nägon annan ansedd man, blott
hade stickat en matros emot mig. Nu gick jag
iu pä att aittaga denne som Lots.

Efter att här, utan mindsta beswär, hafwa
fnllt alla de toma faten och uträttat allt som war
nödigt, gingo wi klockan io under segel. Andra
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bagen, klockan 8 om aftonen, upptäckte wi, pä
den framför ost warande udden pä mänga stallen
af kusierne af Matsmai, eldar, hwaraf en i syn-
nerhet war stor och lysande. Snart dcrpä kom en
Vajdar mod hwit flagg och twä tällda lycktor,

och pä don wär redlige Takatai-Kachi. Ä
bada sidor war glädjen stor. Hans och wära önsk-
ningar nalkades sin fullbordan. Han kom pä sin
Negerings befallning, för att eskortera ost till Ch a-
kodade. För sädan orsak åtföljdes han af en
ansedd hamn-embetsman. Efter badas föranstal-
tande, gingo wi för ankar klockan half 9 om
aftonen, pa ett ställe som Japanerna kalla Ia ma si-
Tomuri och som är den manliga ankar-platsen
för stepp som hindras genom östanwinden att in-
löpa i sjelfwa hamnen. Sedan de nödwändigasie
arbeten woro slutade, styndade wl med lika stor
otalighet som nöje, att spraka med den gode Kachi,
hwiltet nu skedde längt beqwämarc än förut, eme-
da» wi hade Tolken Ki se lew hos ost.

Pä den första stägan, huru wära landsman
Mådde, swarade han att de woro i Chakodade
och att Guvernören af Matsmai, Chatt.ori-
Bi n g o n o-K am i, redan i egen person anlände för
att stllta ullderhandlingarne och utlenma fängarne.
Wi pratade ännu om ett och aunat och unders
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rättade honom om Fransmännens fullkomliga nes
derlag, hwilket han afhörde med hjertligt deltas
gande. Dä han lämnade ost, läfwade han att
dagen derpä föra steppet i hamnen. Denna natt
brunno eldar pä stranden ä mänga ställen och ett
waltstcpp lade sig brcdewid ost och lemnade ost ej
under hela tiden.

DeN 28 September, bittida om morgonen,
höll Kachi ord. Wi Ivswcrade i Sundet af Ch a-
kodadc och efter nägra timmar tasiad^wi ankar
pä en af honom anwisad plats, ungefär ett kanon-
stott frän staden. Sedan gjorde han mig bekant
med lagarne angäendc Europeista stepp: att dct
war ost förbjudit att pä bätar fara omkring i
hamnen; att uttder wär därwaro ett waktstepp
stulle ligga bredewid ost; att man stulle tillföra
ost allt hwad wi behöfde, pä Regeringens fartyg
dch att det wore strängt förbjudit för hwar och ett
att besöka wärt stepp.

Om aftonen for han i land för att afgifnxt
omständlig raport om sitt fullgjorda uppdrag.

Staden Cha kodade, i storleken den andra
pa demta ö, ligger at södra sidan, pä sluttningen
af ett högt runot berg, som höjer sig öfwer halfön;
Pä södra sidan stöljes den af Sangarskisks
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häfswiken och at norra och westra sidorne, af
ben Chakod ad i ska, hwilken är gansta beqwäm
och kan rymma en hel flotta. Pä södra sidan
sammanbindes halfön af en smal landtunga, sä att
Man ser öpna sjön och det laga landet. Pä norra

sidan af häfswiken utbreder sig eu stor däld, 15
u. 20 mil i omkrets, och pä tre sidor omgifweN
af höga berg. Midt i denna däld ligger Onn o,
en Nybygge, hwars innewänare hufwudsak-
ligen sysselsätta sig med landtbruk. Pä de öfrigä
drterne som gränsa till hafwet, drifwes i synner-
het fiskfångsten. Desta uttderrättelser har jag er-
håll i af wära äterkoMna kamrater, hwilka blifwit
förda gellom staden och hade sett hela deNna däld
bättre uppodlad äu något annat ställe pä deras
wäg. Berget, bredewid hwiltet staden är belägen,
tan tjena skeppen wid inloppet i wiken till märke,
dels emedan det, i anseende till sin runda stapNad>
redan längt iftän kan ses, dels emedan det siar
för sig sjclft och pä tämligt afsiand frän de öfrige.
DeN westra sidan deraf bestar af höga klippor;
Uti ett af desta ar en stor hälä som Man kan se
frän hafwet. Pa halföns södra och westra sidoe
ar hafwet wid kusten gansta djupt > utan sand-
bankar eller stenar under wattnet, sä att man
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Utan all fara katt gä stranden gansta nära; meH
pä norra sidan äro sai.dbankar, och blott sina stepp
kunna tomma staden nära. Pä den uddcn som
stjutcr ut midt sör staden, utsträcker sig, nästan
til! cu tredjedel af hafswikens hela bredd, ett

sandrof af olika djup. Pä norra och östra sidorne af
hasswiken aftager djupet smäningom wid stranden.

Da wi nalkades, sago wi icke hela staden,
såsom Kunaschi r, brhängd mod tyg, ntan blott
några ställen wid berget och t desi grannstap.
GolN)m kikare kunde wi upptäcka ser sadane stallen;
förmodligen dälde de fastningswerk. Nära fängar,
hwiltas wäg frail Mats m a i till Chak odad e,
förde dom dar förbi, hade sött dom. Utomdest woro
pa den laga stranden änuu fem nya Fästningswcrk
uppbyggde och försedde med tillräcklig garnison;
de sta icke längt isran hwarandra, 2 till zon
famnar frän hafwctt

Knappt hade wi anländt till redden, dä wr
frän ena sidan omgäfwos af en stor mängd roddar-
fartyg af alla slag, nppfyltde med nyfikne af bäda
könen. Ett Curvpeistt stepp war för dem ingen
liten sällsynthet; ty, sa mycket jag känner, hade
pä 22 är endast Styrmannen Lowzow warit
där. Han kommenderade Ochozksta transponsteppez
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Catharina och åtföljdes af Larman. Sä-
ledcs hade mänga af innewänarne alldrig sett nägot
Europeiskt stepp och ännu mindre ett krigsskepp,
derföre trängdes de om att fä komma ost nära^,
hwarföre ofta träta uppstod emellan dem sjelfwa.
De pä waktsteppet brcdewid ost warande D osi ni
(lapansta Soldater) ropade oupphörligt till dem
M hälla sig pä afständ. Men ästädarncs ny-
fikenhet war sä sior att soldaternes befallningar,
hwilka annars mycket respekteras af folket, ej
hördes för huller, hwarföre desta sago sig uödsakade
NN nyttja sina smä jernkäppar, som wanligtwis
hänga wid deras gördlar och äro fäsiade wid
länga silkessnören. De hade hwarten afseende pä
siänd eller kön; (endast ålderdomen, hwilken, som
wi här anmärka, respekteras af dem i alla siänd)
alla som wagade öfwerträda förbudet siugo stryk,
hwarigenom wi slutligen befriades frän en icke
ringa olägenhet. Ty om alla desta människor
hade kommit ombord, stulle där hafwa blifwit
sä trängt, att wi ej hade kunnat arbeta; wi stnlle
blifwit nödsakade att borrtdrifwa dem med wäld,
hwiltet wi, i anseende till den lyckligt började
underhandlingen, högst ogerna hade gjort. Twin-
gade af watten, mäste de nu hälla sig iuuom sina
Mvista gränsor och intet fartyg wägade att öfwer-
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frada desta. I denna ställning intogo de en stor
snäcka af häfswiken, och dä de främste med till-
fredsställd nyfikenhet lemnade sin platts, intogs
den genast af de följande och alla lämnade ost ej
förr, än wid nattens inbrott. Sedan tordes ingen
mera nalkas ost, utom de som Regcriugeu assände,
och äfwen deste mäste förut anmäla sig hos
wakten.

Följande dagen sägo wi en bat med hwit
flagg komma stan staden, (Äfwen pa wärt stepp
swajade beständigt pa förmasten, bredewid krigs-
flaggan, den hwita). Takatai-Kachi, tillikg
med matrosen som warit wär Lots, kommo om-
bord och medförde en gäfwa af sist, grönsaker och
watten-meloner. Matrosen dar ett knyte hwari
jag blef warse en klädning. Kachi bad om läs
att fä kläda om sig i sin fordna kajuta och be-
rättade att Guvernören af Matsmai, gansta
nöjd med hans i Kunaschir bewisade tjenster,
hade wid detta wiktiga fillfälle bestämt honom till
underhandlare och derföre, efter lapansta författ-
ningar, lämnat honom freditivcr. För att upp»
fylla ett sä smickrande uppdrag, mäste han wid
sjelfwa underhandlingen synas i en särstildt Em-
bctsmanna-ceremom-drägt. Han gick för att kläda
om sig, och emedlertid påtog äfwen jag mig
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mitt Galla-uniform och fastade warjan wid sidan.
Efter att hafwa höstigt halsat mig, tillkännagaf
Kachi, gettom wär Tolk Kiselew, att han n«
jcke talade i Guvernörens, utan i dennes bäda
första Embetsmans namn, hwilka nu lät» anhålla
hos mig, att ät honom öfwerlamna de läftpade
officiela papperen frän Ochozk. Jag swarade
an jag wäl hade warit färdig att ftclf öfwcrlemnq
dem, men för att ej förlora nägon tid, sä wille
jag anförtro dem ät honom. Till denna hög-
tidliga Act församlade sig samtlige Ofsicerarne
i full uniform uti kajutan, och med pastande cere-
monier öfwerlemnade jag Hamn-Kommendantens
af Ochozk officiela bref i en M duf inlagdtf
Tillika kungjorde jag honom att jag hade ett annat
wiktigt officielt bref hos mig frän Hanst Ercellence,
herr Guveruören af Irkuzk till Hans Erecellence^
herr Guvernören af Matsmai, pm, hwiltet jag
endast personligen kunde öfwerlemna, antingen at
Guvernören sjelf eller atmindstpne äf någon högre
Embetsnian, som densamme i sådant andamäl
stulle sända mig. Takatai-Kachi bad mig
gansta enträget att äfwen lcntna honom detta
bref, emedan det j Japan stulle förskaffa honom
stor ara, om man finge weta, att han blifwit
bewardigad att öfwerlemna ett officielt bref frän
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den höge Ryste Guvernören, i O-V nu jo's ea"H

händer. Men det afflog jag bcsiämdt och
honom atf, ehuru mycket jag högaktade honom
säsom wan, sä tordes jag likwäl icke strnärma
Ryste Guveruörens höga wärdighct och ej swita
dct siora förtroende mgll hade satt till mig, Jag
bestämde stranden till en sammankomst med la-
pansta öfwerhcten, ty att föranstalta den pä
bätar hade ej warit görligt. Efter Kachi's be-
rättelse, fött hwar och en pä knä pä gatan dä
de bada förnäma Embctsmänncn wisade sig i sina
Norimon's (bärstolar); huru hade mau dä
kunnat wänta att deras stolthet stulle bewilja eu
sammankomst pä båtar med Kommendören af etf
främmande stopp, utan alla ceremonier? Dcst-
utom hade jag ett kreditiv af Guvernören, Jag
war befullmäktigad enligt Hans Majestäts wilja,
jag föreställde en Amdasfadör; om således Japa-
nerna vcksä stnlle hafwa wägat ett förräderi, sä
kunde jag wara öfwertygad att mitt uppförande
af Rysta Regeringen ej stulle förklaras säsom
nägon oförständig wärdslöshet, utan betraktas
säsom en National-angelägenhet; och jag stulle sa
mycket mindre draga i betänkande att utföra den
pä ett pasiande sätt, som en Ambassadörs wär-
Highet äfwen i Japan är högt respekterad. Ta-
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katai-Kachi bad mig glömma hans oeftcrtänk-
samma begäran, gick i land, kom dagen derpä
tillbaka, klädde äter om sig och började sidan i
de bada höga Embotsmanncns namn följande
samtal, med den frågan: om manffo.pct pä Rysta
steppet, eller steppet sjrlft, ej behöfde nägot, dä
wid den länga resan i en sen ärstid en reparation
torde wara nödwändig. Jag tackade och försäkrade
NN wi, ntom friskt watten, sist och grönfaler
(hwiltet allt här fanns i öfwerslöd), ej hade nägot
af nöden. Harpa berättade Kachi att han af-
lemnat dct honom anförtrodda officiela brefwet
ra r ceremonier, att dct blifwit befunnit
fu.ckon-ugt tillsreds ställande, och att mit förstag
till en sammankomst, för att öfwerlemna brefwet
frän Guvernören i Irkuzk, blifwit upptager
mod stort llöje. Nu hade man assändt honom för
att öfwerenstomma om eoremonicrne wio donna
sammankomst. Hederswaknn tom först i staga.
Jag sade honom att jag stnlle hafwa ia man med
gowär med mig; twä Underofficerare stulle bära
trigsstaggan och den hwita parlamentär-flaggan
framför mig. Ej mer än twä Officerare och
Tolken stulle ätföl.ja mig. För öfrigt biföll jag
sitt fara i land i Gnvernörens Stats-slup. Efter
pmfcsidiga hälsningar, hwilka ä mm sida blytt
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stnlle besia i en hugning efter Europeistt bruk^
stulle mau sätta ell landstol för mig, och för
mina Officerare stolar bakom mig, hwarps wf
stulle sätta ost. Wid talet, det mätte ste frän
min eller lapansta sidan, stulle jag, till bewis
pa synnerlig aktning, stä upp, men genast ate^
sätta mig. Allt det, trodde Kachi, stnlle ej
förorsaka de mindsia swärighenr, utom gewären,
"ty," sade han, "det sinnes hos ost ännu iutet
erempel att stemmande Sändebud, som af nägyn
slags orsak kommit till ost, wid ceremonicla sam-
Nlantomster, haft nägon med eldgewär hewäpnad
swit med sig. Ätnöj Er med den äsau, som
äfwen blifwit bewisad andra Europcista Sändebud
i Nan ga sa ki, att Er watt fär behälla sablarne,
»nen lemna borrt gewären. Det war redan ingen
liten ära, och det första afwikandet frän wara
lagar, att Ert stepp, bewapnadt och försedt med
krut, blef instäppt i den inre hamnen, att Ni till
och med ej blifwit ntur siandsane att agera fiend-
ligt om Ni sä hade wclat."

nfwertygad om sanningen as det ost wisade
företrädet, hwilket, som war mig bekant ur rese-
bestrifningar, ej nägot Europeistt stepp äuuu ät-
njutit, war jag wäl färdig att, i anseende till
gewären, gistva efter, och bad Kachi att blott

nämna att cn wakt utan gewär ej wore
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NZgon krigist wakt, och följaktligen ej pastande
sör mitt siänd, säsom Kommendör af ett Rystt
Kejserligt krigsskepp. "Hos ost," sade jag, "haswa
blott krigsman rättighet att bara gewär, likasom
de hos Er bära twä sablar, och säledes betyda
wära gewär egenteligen ingen ting annat än Er
andre sabel." Om man gjorde inwändningar, fä
funde han äfwen gifwa efter, jag stulle komma,
om blott allt det östiga blef tillätet. Han npp-
tet»gde allt i sin planbok och lcmnadc ost. Föl-
jande dagen rom han tillbaka mcd ett gladt ansigte
och berättade att allt blifwit bewiljadt, lckl och
med puukteu angående gewären. "I början,"
sade han, "besinnade herrarne sig utan att saga
mig ett ord; sedan förklarade jag alla Edra stal
och är numera ombetrodd att officielt gifwa Er
tillkälma, att de bada höga Embetsmännen i
morgon wänta Er pä stranden i den derlill inredda
byggnaden, för att emottaga Guvernörens af
Irkuzk bref. Klockan 12 stall Guvernörens Stats-
stup afhämta Er. Vlott en punkt gtersiär ännu: Ni
kall omöjligen i siöstor inträda i Audienssalen, som
ar belagd med rena mattor, hwarpa de bada höga
Emdtcsmällnen sitta pä knäna. Att dar syltas i stöf-
lor, stnlle wara helt och hället stridande emot wära
brnk och eu stötande oartighct; Ni mäste i förmaket
afdraga siöftorne och inkomma i sirnmpor,"
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Denna besynnerliga begäran, som sä snörratt
stridde emot alla Europeiska begrepp, satte mig i
nägon förlägenhet, ty wid öfchenmbkommclsen om
ceremonicrne hade jag ej hållit dct för nödigt att
nämna stöflorne, Lilasä hade Japanerna "- hwars
fordran, som jag sedan fick weta af Golownin,
blott angick en allmän hösiighet, -^- hållit det för
onödigt att tala derom. Jag sade med nägon
hetta, att jag alldeles icke tuudo gä in pä att, i

full unjform med warjan wid sidan, gä i sirnm-
por. Jag sade att jag wäl wisste det hos dem
wara wanligt, att dä man kom in i ett rum aflägga
fotbeklädnaden; "men," tillade jag, "för Dig,

säsom eu försiändig man, mäsie det ej wara obe-
kant huru mycket Edra bruk afwika frän de Euro-
peiska. Ni, till cronlpel stora och sina, nyttja
inga byror; desta ersättas äter genom wida kläder,
som likna wära nattrockar, hwari wi wisa ost i wära
sangkamrar. Ni inga ej pä nägot stemmande
ställe med beklädda föner; bos ost wore det icke
allenast groft, utan äfwen nesligt, att wisa sig
barsomd, ty dct tillhör endast fängslade brottslingar.
Huru kan Du nu bogära att en man af min rang
stulle komma in barsotad?" -- Takatai-Kachi
wisste ej att swara mig nägot derpä; denna för
H lviktiga sak, hade han ansett säsom obetydlig,
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Sag betänkte mig och förklarade att jag wille wisa
den största eftergifwcnhct, pä det att intet mätte
hindra don önstade sammankomsten. "Hos ost,"
fortfor jag, "är det brukligt, dä wi wilja wisa
stora herrar en synnerlig aktning, att wi i förmaket
afdraga stöflorne och sätta stor pä ost." Glad
utropade Kachi: "Det är nog, sä blifwcr a bada
sidor höfligheten ej förnärmad. Edra stor liknar
jag wid de lapansta halfstrumporne och stall saga,
att Ni är uöjd med att aflagga siöflorne och will
inträda i Andience - salen i läder-strumpor."
Han for i land och tom till min förundran redan
emot aftonen tillbaka och berättade att de höga
Embetsmanncn warit fnllkomligt nöjda med min
estergifwenhct i anseende till fot-beklädnaden, men
0m jag nödwändigt sä wille, sä kunde jag afwcn
komma i stöflor, men dä knnde de ej emottaga
Mig sittande pä knäna, utan stulle, ester Euro-
peistt bruk, sitta ps dcrtill förfärdigade stolar,
hwiltet ansågs föraktligt, ja säsom en grofhet.

Härpä öfwerlemnade han mig ritning pa den
tillredda byggnaden. Framför densamma woro
soldater afbildade, sittande pä knäna. Ideförsta
kamrarne Embetsmännen af de lägre klasterne.
Här stulle jag aflägga siöflorne, päsitta skorna
och sedan ga förbi en rad sadane knäböjande Em-
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betsman. För de bada höga Embetsmännen wM
platsarlie, i den likaledes asbildade Audieuce-salett/
frannr utsatte, till wänsier för Tolkarne, till
höger för Academici, hwilka nödwändigt masie
wara med, för att anställa observationer öfwer det
Rysta trigs-stcppet och samla nägra Europeiska
kunstupcr. I midtcn af salen, midt emot de höga
Emb.'rsmänuen, war min plats och bakom mig,
mina Officerares. Watten, med gewär och flaggor>
stnlle göra stynt ät byggnadens öpnade tzörrari

Sedan allt sålunda war aftalt, lemnade ost
Kachi, Med löste att dagen derpa, klockan 12 >

om wädrer stulle tilläm det, afhämta mlg i
Stats - stupen.

Nu tänkte jag pä wär Tolk Ki se lew, soiri
jag mäste taga med i land. Den stränghet som
lapansta lagarne iakttaga mot undersätare soM
blifwit Kristna och gätt i stämmande tjenst, war
Mig icke obekant. Fastän Kisel ew, af tillgifwen-
het för Nystland, hade uudertekuat de af honom
öfwersatta bref säsom Ryst, född af en lapansta>
sä mäste likwäl hans fullkomliga insikt i lapansta
språket genast förräda honom och dä kunde följ-
dcrne för honom blifwa gansta betänkliga, Jag
öfwerlemnade ät honom, om han wille utsätta sig
för en sädan fara. Han swarade: "Hwad staH
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jag stukta? Om de arrestera Er, sa arrestera de
ost alla. Mig cnsam lära do icke gripa. Jag är
ingen lapanare och jag anhåller att Ni wille taga
mig med pä det jag mä fä uppfylla min pligt.
Där är underhandlingen wiktig; här pä steppet
har jag ej kunnat gagna Er mycket. Hwarstn
stulle jag hafwa utsiätt den langa sjöresans be.-
swarligheter, om jag nu blef borta?" Med nöje
tillät jag honom att följa med. ÄfwcN twä Offi-
cerare som hade önskat att ätfölja mig, mäste
hälla sig färdiga.

Ändra dagen, klockan emot 12, kom Stats-
siupeu, behängd med mänga sorter flaggor. Ta-
katai-Kachi, i si»r Galladrägt, underrättade
mig att wi kunde fara i land sä snart det flag-
gades pä den till sammankomstcn bestämda bygg-
naden. Precis klockan 12 swajade flaggan och wi
siego i stupen. Den roddes af 16 utwalda la-
panare, hwaraf, som Kächi sade mig, största
delen bestod af kända rika köpmän, hwilka wid
detta tillfälle wille tillfredsställa sin nyfikenhet.
Deras sätt att ro, stiljdc sig frän det Europeiska
derigenom, att de ej kastade ärorne framät, som
hos ost är brukligt, utan de likasom wande dem
endast fram och tillbaka, och likwal gick farkosten
lika sä hastigt framät, som det hade gjort ester
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«oärt fatt. Wi hade planterat wär krigsstäM
midt ibland de lapansta flaggorne och i forell den
hwitn Parlementär-siaggan och sä foro wi, ätföljds
of nägra hundrade bätar, uppfyllde med nyfikne.
Den bestämda byggnaden läg helt nära strandett
wid en landningsplats af sten. Pä platsen fram-
för husct, sägo wi de lapansta soldatcrne, sittande
pä knäna. Tak ata i-Ka chi gick först i land för
att underrätta de höga Embetsmänncn om wär
ankomst, och kom tillbaka med underrättelse att
mail wäntade ost i ceremoniel församling. Att
staga hwarföre ingen Embctsman kom emot mig,
syntes mig utan ändamäl och icke pastande. Jag
lät Underofficeraren siiga upp med den hwita flag«_
gan, derpä wakten med sina wapcn, sedan den
andre Underofficeraren med trigsflaggan. Efter
honom kom jag sjelf och bakom mig gingo mina
Officerare. Wakten gjorde front för de öpna dör«
rarne och saluterade mig dä jag gick förbi. Efter
mig bars cn siol af en lapanare; denne lät jag
sätta skorna pä mig. Sedan trädde jag med
Officerarne i Audiencc-salen. Den war uppfylld
med Embctsman af ätststlig rang, De buro alla
Krigs-ulliform och twä sablar. Den owanligt
djupa tysiuaden förundrade, mig. Dä jag blef
warse de bada höga Embetsmänncn, hwilka suttV
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bredewid hwaratldra pä knäna, gick jag Ne sieg stam
och bugade mig, Jag bugade mig sedan till höger och
wänsicroch gick till mitt plats. Den djupa tystnaden
warade ännu en mmut. Jag bröt den först, i det
jag, genom Tolken Kiselcw, yttrade an jagför-
modade mig wara i mina wänners hus. I stället
att swara, logo de bäda höga Embetsnlännen och
ben äldste af dem, som war frän KuNaschir,
öpnade samtalet, i det han wande sig till eN Em-
bctsmatt, soM satt Med böjdt hufwnd till wänster
om honom. Men talade sä sagta, att Ki se lew ej
kuude första ett ord. EmbetsMannen mtog ster
sin plats, och till min stora förundran, tilltalade
han mig, efter en wördNadsfull hälsning, tämli-
gen begripligt pä Nysta, (Det war nämligen,
som wi sedan fingo weta, Tolken Mnrakami-
Teske, hwilken af Golownin hade lärt Rysta.)
Rystarne, sade han, hade för längre tid sedan
uppwäckt mycken oro pä lapansta kustcrne, men
un wore allt lyckligen bilagt. Vewiset frän Nat-
schalnik e n af O chozk, hade warit gansta mycket
andamals enligt. Jag swarade genom honout
Yelf, att med den lyckliga biläggttingen utan twif-
wel förstods wära sängars befrielse och att der-
«genom alla wära utständna mödor stulle förwandla
sig i ett glädjedag för ost.
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Efter några ömsesidiga höfligheter, talade jaH
om det medförda brefwet frän Guvernören af
Irkuzk, hwilket framräcktes at mig, i en med
purpurfärgadt kläde öfwerdragen lada, af Herr'
Sawcliew, som war med mig. Jag tog det,
uppläste högt addrcsten och gaf dct äter till Sa-
wcliew, hwilken öfwerlemnade det, tillika med
ladan, ät Tolken, som lyftade det öfwer sitt hufwnd
och sedan öfwerlemnade det at den yngre höge
Embetsmannen. Denne lyftade det till sitt bröst
och gaf det till den äldre, hwilken förklarade, att
han genast wille öfwerlemna det ät O-Vunjo.
Huden till swarets uppsättande, stulle ratta sig
efter sakens wikt. De stänker som Säweliew
asienmade at Tolken, ställdes endast framför Em-
betsmannen. Bäda anhöllo att jag mätte hällck
tillgodo en liten anrättning, stodo upp, bugade sig
för mig, gingo borrt och medtogs stänkerne.
Härpä bad ost Tolken Murakami-Teske, mun-
tert och wänstapsfullt wara wälkomne, nämnde
mig wid mitt Rysta namn och sade: "Gud ste
los! nu kan jag vnsta Er lycka till ett godt slut.
Kapiten GolowNiN och de östiga stola nn snart
komma till Er pa steppet. Det ar endast wära
lagar som hindra Er att redan nu tala wid hwar-
andra. Mcn alla aro friska." Äfwen Academici
önskade ost lycka, och wär redlige Takatai-Kachi,
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fom under ceremonien hade siätt wid andan af
salen, kom äfwen fram. Wi trakterades pa la-
xerade taril med th6 och allahanda sötsaker. Mig
iltmartte man derigenom, att en Embctsman af
lägre tlasten stod bredewid mig, hwilken emottog och
öfwerlemnade allt som war ämnadt ät mig. Efter
tr togo wi as sked och foro med Kachi
an: Jag hade ibland annat uppdragit
Min äldste Officerare, Löjtnanten Filatow, att,
sä snart wi stöto frän land, utsira hela steppet
med flaggor, (cn sä kallad stagg-illumination) men
att icke skjuta, hwilket, som jag kände, alldeles
icke behagar Japanerna; ty de kalla det en salKsam wana af Eurropserne, att genom kanonskott,
hwilka äro bestämde an döda, hedra nägdtt, (Lik-
wal saluteras äfwen hos dem deras Furste af
Sindaisk, med kanonsalwor, sa ofta han resee
ur sitt Fursiendöme.)

Det wackm wadret gjorde att Flagg-illumtnäs
tioneN gas ästädarne, hwilka af bäda könen gansta
talrikt hade pä bätar församlat sig, ett stort nöje;
och sä slutades till ömsesidigt nöje^ den första sam-
mankomsten med de Japanske wederbörande, hwar-
wtd tillbörlig ära wisades den Kejserliga Rysta
flaggan, som för första gängen, wid national-unders
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handlingar swajado, pä detta stolta folks lanh^
Den walt som war utwald bland mansiapet och
hwilken åtföljde mig, hade sivurit art, i händelse
af förräderi, ej lämna den helgade Kejserliga
krigsstaggan ur händerna, sä länge ännu eu af
dem lesde.

Tacksamt måste wi erkäntta, att den ädle och
upplyste Takatai-Kachi wid dena tillfälle
warit ost till sior nytta. Numera förgingo twä
dagar utan att de höga Embetsmännen läto höra
nägot af sig; mcn Kachi kom dagligen twä gån-

ger för att besöka ost och Medförde, med sin Rege-
rings tillåtelse, nyfikna wänner, som war ost
gansta angenämt, emedan wi härigenom hade till-
fälle att wisa huru mycket wi ausägo ost honolN
förbuudne. Wi tillbjödo desta wänner stänker,
men de togo blott en hwar, och blott en smäsak
och ej utan Kachi's tillstånd.

Den tredje dagen, om morgonen, lyste
K a chi's ansigte af glädje, dä han tom för att
gifwa mig tillkänna, att wi hade läf att hälla
en sammankomst med Golownin och de öftige
Rystarne. Hwiltet gladt budskap! ty fastän wi
hittills haft tillställd att strifwa till Golownin,
sä singo wi likwal af honom endast korna lappar
ellee rättare qvittencer pä wsra bref. Det be-
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wisade tydligt att lapauerne genomläste hwad han
ffref, hwarföre den största försiktighet wid denna
brefwerling mäste iakttagas. Emot aftonen bragteosi
Takatai-Kachi ett oemotsägeiigt bewis att han
warit hos wara kamrater, nämnligen, en lapp
frän Golowttin, hwari denne uttryckte sin glädje
öfwer den gjorda bekantskapen. Följande dagen
gladde mig Kachi med den underrättelse, att jag
bagen derpa stulle träffa min wän Golownin
och twä af hans matroser, i samma byggning dar
den högtidliga audicncen gick for sig. Tolken
Murakami-Teske, Academici och nagm Em-
betsmän af de lägre graderue, stulle wara nar-
waraude wid samtalet; Guvernörens Slup stulle
afhämca mig och det stulle sta mig fritt att med?
taga samma antal wäpnadt folk som förra gängen.
Pä det sednare swarade jag att, som detta blott
angick en privat sammankomst, sä stulle, da jag
gick i land, bada flaggorne qwarblifwa i Slupen

och bloft mina Officerare, Skeppsstrifwaren och
fem matroser, utan gewär, åtfölja mig, pä det de
stulle fä åtnjuta den lyckan att äterse twa af sina
kamrater. Andra morgoucn, klockan emot 10, af-
hemtades jag af Kachi och besteg, tillika med
de af mig angifne personer. Guvernörens Hlup?
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Dä jag nalkades siraudcn, fäg jag Golownin
i dörren af byggnaden, uti en dyrbar gul klädnad
efter Europeisk snitt, med sin sabel wid sidan.
Wid denna åsyn glömde jag alla ceremonier, wän-
tade icke till dest Kachi hade stigit ur, utan
sprang först i land. Skulle jag ej fä länge warit
hckant med Golownin, sä hade jag ej känt igen
honom uti denna besynnerliga prydnad. Men jag
igenkände honom genast bland hela hopen lapanare
som omgaf honom och —- sällheton af wär första
omfamning kan blott kännas, ej bestrifwas. Han
hade knappt hoppats att nägonsin mer äterse sitt
Fädernesland; jag hade knappt hoppats an det

stulle lyckas mig att befria honom — och nu lägo
wi i hwarandras armar! De gode lapanerue
drogo sig tillbaka, för att ej siöra det första ut-
brottet af wära käustor och pratade emedlertid
sinsemellan.

I början kunde wi blott osammanhängand?
fräga och swara, till dest den första nyfikenheten
war stillad; sewn talade wi om husivudsaken,
hwartill mail hade lemnat ost tillräcklig tid. Go-
lownin berättade mig i torrhet hwad han hade
lidit och erfor deremot utaf mig allt hwfld jag
Wisste om det tära Fäderneslandet, om wänner
pch slägtingar^ och jag bad honom att äfwen med-
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hela det Zt de andra. Sedan tog han mig ur en
stor willfarelse hwari jag hittills siväfwat. Skep-
pets däliga tillställd hade hos mig uppwäckt den
tanke» att öfwerwintra i Cha kodade, emedan
det syntes mig farligt att, pä en sa sen årstid,
wända om till Kamtschatka. Men dä han sade
mig att man, efter lapansta lagar, stulle hälla
ost säsom sängar, blef det nödigt att stynda ost,
och pä Golownin's räd stref jagfördenskull till
de bada höge Embetsmannen. Wi togo afsted af
hwarandra i det glada hopp att snart ej mer be-
höfwa stiljas. Emot aftonen gladde mig owäntadt
den gode Kachi med sittbesök. Han hade äfwen
warit närwamnde wid mitt samtal med Golow-
nin. Ungefär midt uti detsamma, kem han till
mig, sade: "jag mar icke wäl, ursäkta mig," och
gick, utan att komma tillbaka. Mina matroser,
som följde mig och ännu ej satte rätt tro till la-
pauerues uppriktighet, försträcktes öfwer Kachi's
aflägsnande, i synnerhet som han, da han gick
förbi, sade, lef wäl: de trodde att man nu
stulle arrestera mig.

Nu medförde han en ung man och sade att
han wille berätta mig nägonting förundranswärdt.
I gar hade han kommit hem och stmnit -- jag
skulle gista hwem — sin son! "Betrakta honom,''
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sade han, "liknar han mig? Genom honom hat
M äfwen erhällit de mest glädjande underrättelser'
frän min hustrn. Hon har lyckligen och wäl
kommit tillbaka frän sm wallfärd och knappt har
hon kommit i kammaren och asiag». reskläderna,
sä fär hon med posten det bref som jag strcf till
henne wid wär ankomst till Kunaschir," Jag
lyckönskade hjertligen den, öme fadren och maten.
Desta händelser styrkte honom allt mer i tron pä
pradestinationen, hwilken han war mycket till-
gifwen. Jag smekte hans son, hefallte an wisa
honom hela steppet samt föreställde honom för mina
Officerare, hwilka, med Kiselew's hjelp, förtro-
ligt pratade med honom. Den glade Kachi mäste
emedlertio berätta för mig om sin wän, Eremiten.

"Taischo!" sade han, "i Japan finner man
människor äfwen utan tyckta." (Detta hade afseende
pä anekdots» om Diogenes, som han hade hört af
mig pä Kamtschatka och som gansta mycket hade
behagat honym. I allmänhet interesscmde honom
i synnerhet evempel af dygd och själsstorhct, t. ex,
den namnkunnige Dolgoruki's uppförande, da
han sönderref Peter den Stores Mas. Wiy denna
anekdot lade han alltid händerna pä hnfwndet
till tecken af wördnad och ropade med rörd känsla;
Ok i! o ti! dct är: Stor! stor! Sedan tryckts
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han handen mot hjertat, sägande: Ku syr i! det
är: Läkemedel! Med detta ord plägade han
utmärka hwarje rätt som i simnerhet behagade
honom och som han mycket wille berömma).

"Huru menar Du," stagade han mig nu,
"att jag stall kunna wedergälla min wän? ---

Penningar föraktar han; jag mäste göra nägot
som är wärhigt hans siälsstorhet. Du wet att
jag har en dotfcr, hwilken jag, i anseende till
hennes elaka uppförande, har fråntagit mitt namn
pch som för mig icke mera war bland de lefwande.
Du tog stor del i hennes öde; Mt öfwcrtalande
att försona mig med henne, har ofta gjort mig
betänklig och tanffe har jag, genom min obewck>
sighet, färgt Din wänstap; ty Du tände icke wära
bruk och fordrade ett offer af min ära." (Jag
hade werkligen ofta rön honom ända till tårar.
Men dock ej uträttat nägyt).

"Nn," fortfor han, "dä jag, i min frän
wcrlden stiljda wä», äger en sädan statt, n» will
jag äfwen göra den sällsynte wännen ett sällsynt
offer som, efter wära begrep om ära, djupt särar
fadershjcrtat -^ jag har destutat att äterkalla min
dotter till lifwet och försona mig med henne. Der-
pm stall jag helt enkelt underrätta min MN ych
han stall första mig,"
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Sedan bad han mig att numera Mäta hon.M
M utdela sina saker bland matroserne. Han gjord?
det sjelf och gaf det bästa ät don: som han mest
warit bekannl med, i synnerhet war lock, hwilken
han kallade wän. Ty fastan hall plägade hedra
min moralista mat (som han kallade den) med titel
af Kusyri, sa tyckte han likwäl icke mindre
om att don kroppsliga födan war Kusyri för
honom. Hans hos mig warande tillhörigheter,
bestod» af bomulls- och siden-kläder, stora wattmde
täcken och nattrockar, och de< rill cn sädan mängd,
att ingen man blef utau. Efter deuua utdeluing,
bad hall, att jag mätte tillåta matroserne att i
afton göra sig glada. "Taischo!" sade han,
"Nysta och lapansta matroser äro hwarandra lika,
de tycka alla om win och hamnen af CH a kodade
ar säker." Fastän jag pä denna glada dag redan
gistvit manskapet dubbla portiouer bränwin, sä
kunde jag likwäl ej afslä den ärlige Kachi. Han
stickade genast sina matroser i land för att hämta
win och efter lapanstt bruk befallde han äfwen
att hämta ät hwarje af wära matroser, en liten

hundt tobak och pipor. Han sjelf gick med mig
till tajutau, hwarest jag hade lätit uppställa de

saker hwilka woro pastande för sändebudet. De
Wodo gs mäladt ponellain, marmorbord och äts
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ffillige karil af krystall. "Nu," sade jag till
honom, "måste Du uppfylla Din i Kunaschir
gifna löfte. Tag hwad Du behagar. Eller,
emedan Edra Embetsmän förfina wara stänker,
sä tag allt." — "Hwartill stulle de dyrbara sakcrne
gagna mig?" sade han med wänlig öppenhet,
"dä, efter wara lagar, wär Regering likwäl
Httr tager allt ifrän mig och blott godtgör mig
,med penningar'" Knappt kunde wi förmä honom
att pa mäfa taga nägon smäsak. Han walde det

som han tyckte om och bad mig blott ännu om

en par silfwerstedar, ett par knifwar och andra
bordsaker. I synnerhet gladde honom ett Rystt
th6-tök, "pä def jag," sade han, "till minne af
den hos Er njutna gästfrihet, ibland mä kunna
undfägna mina wänner pa Rystt mauör." Wärt
sätt att lefwa hade annars alltid behagat honom,
pch fastän han icke kunde sitta tillbords med ost,
emedan Japanerna ej äta kött, sä ät han likwäl
pä samma tid och Yrack alllid thö med ost, mesta-
dels utan socker, hwilket han ät säsom konfekt i
hela stycken,

Wi woro sa glada, att wi ej före midnatten
ätstiljdes. Da wi skiljas betygade han sill leds-
nad dcröswer, att han ej, ester sitt lands lagar,

torpes bjuda ost hely till sig, för att fä traktera
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ost, att wi tansse äfwen stulle önsta att, till minne
af lapansta gästfriheten, aga Cha si och Saga-
futi; (d, w. s. smä pinnar, hwaraf Japanerna
bctjena sig i stället för knif och gaffel, och lake-
rade koppar),

Andra dagon fingo wi, till wär stora ledst^d,
weta att Taka t a i-K ach i, genom dct beständiga
farandet stam och tillbaka, hade ådragit sig en
stark förkylning. I hans ställe tom den yngre
Tolken, för att, ä de höga Emdetsmännens wägnar
gifwa ost tillkänna, an Golownin och de öfrige
fängarne i morgon stnlle komma pä det Rysta
steppet. Till bekräftelse medförde han ett bref
frän Golownin, hwari denne berättade att de

samtligen blifwit föreställde för Guvernören och
att denne i en stor församling högtidligt hade för-
kunnat dem sin frihet; hwarföre de bada höga
Embctsmännen anhöllo, att jag i morgon ännu
fn gäng mätte hälla en sammankomst med dem i
land, för att emottagg de befriade och de utfar-
Yade papperen.

För att ä min sida wisa lapansta Regerin-
gen det största förtroende, sade jag till budbärarne,
att jag stulle fara i land man all watt, blott
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iiNder den hwita siaggan, pä der att pödeln cj
mätte tro att nägot wäld hade medwerkat tilt
mina landsmans befriande, Tolken, med store
Nyfikne blcfwo qwar inpä natten och det lyckades

ost för första gängen, an förmä wara gäster att

emottaga stanker. Dosia bestod» af fafsian, hwiltet
de mycket wardera.

Den 27 Oktober war den glada dag som rik-
ligen wcdergällde alla wära mödor. Redan ganska
tidigt kom Takatai-Kachi pä Guvcrnöreus
Slup, deuna gäng i ansoende titt sin opasstighet,
i cn beqwäm klädnad. Dä jag yttrade stnktan
för hans hälsa, sade han: "War obekymrad! af
glädje känNcr jag mig redan bättre, och när jag
Nu till sär fe Dig med Golownin fara till
sseppet, sä blir jag alldeles frist."

Enligt hans försäkran, hade Guvernören gansta
wäl upptagit det förtroende jag hyste till Japa-
nernas redlighet. Klockan 12 steg jag i Slupen,
endast åtföljd af Sa w elie w och Kisel ew, och
for under hwit flagg till den bokama byggnaden,
hwarest Japanerna ej läto ost länge wänta. Genast
syntes äfwen wara fångar i dörren. De woro
alla i gula kläder af lita snitt, i sjömanö-dyror
?ch Mycken af olika färgor. Ofsicerarnc hade
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kläde soM liknade wärt blommiga tyg > matroserns
taft. Kurilcn Alerei hade en klädning af bro-
kigt sidentyg efter lapansta modet. För att full-
komna den besynnerliga prydnaden, buro Office-
rame sablar och sina Officers-Hattar. Wid ett
annat tillfälle stulle det warit löjligt att påse, NN
föll det ingen in att skratta derät. Wännerne
dettaZmde hwarandra med rörelse och glädje, soM
mera yttrade sig i blickar än ord. Tacksamhets
tärar, egnade ät Försynen, glänste i de bcsriades
ögon; endast den söm warit i en dylik belägenhet
kan känna hwad som föregick hos dem. Japanerna
lemnade ost cn stund, för att gifwa luft ät wära
första känslor. Härpä utlemnades mina landsman
formligen at mig, af de bäda Ginmiäg's,
Taiachasi-Sampei och Kodsimoto - Chi-
0g or 0. Tillika öfwerlemnade man mig lapansta
Regeringens papper, för att, wid mitt ankomst till
Rystland, ingifwa dem hos wederbörande. Sist
Undfägnades wi pä lapanstt sätt,

Wi tackade ännu en gäng hjertligen, tade ut
ifrän stranden klockan 2, åtföljde af den deltagande
Kachi och en otalig mängd bamr, som wim-
lade af nyfikne af bada könen. Wi hade stark
motwind, men de ost omringande farkoster brydde
sig ej derom. Diana prunkade i Flagg-illumina^
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tion och manstapet mannade rä och hurrade cmöi
dtz, Da deras alstade Kapiten med sina olycks-
följesiagare, efter en stiljsmäsia as 2 är och 3
wänader, besteg steppet, war glädjen utan gran-
for. Mänga utgjötö heta tårar. Denna scene,
som sä mycket hedrar steppets befattning, stall all-
drig gä ur mitt minne. Golow ni n, sä wal som
hans följestagare, trädde för steppets helgonbild,
den undergörande Nicolai, för att tacka Gud.

Snart derpä tillförde ost stere b.iitar en mängd
friskt watten och wed, 1000 stora rätlitor, 50
kistor gryn, 30 kistor salt och annars hwarjehanda
födämnen, utan att wi hade fordrat nägot; och
da wi sade att wi ej behöfde det, fingo wi till
swni°, att det war dem befallt att förförja de sti-
gifne fangarne med res-mat. Dm jag ej wille
strida med dem, sä mäste jag emottaga allt. Ut-
lastandet medtog tid. Mänga lapanare, hwilka
Do si ni nu icke förbjudit att komma till ost,
hjelpte wärt folk ftiwilligt med sädan ifwer, att
det war swärt att säga hwad mau mer stulle
deuudra, wära matroser som ännu alldrig arbetat
sä muntert, eller Japanerna som sa wälwilligt
lemnade ost b i siänd. Man mäsie hälla dem för
ett folk och ingen kunde gista, att halfwa jord-
klotet stiljde deras födelseorter. Hösiighet, glädje.
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stämt och bercdwilligbet upplifwade alla. Ml?
trakterade dem ömsom med bränwin och Sakiz
Det ll'ar en beswärlig dag och den tycktes litwät
wara cn sidr högtids dag. Äfwen nägra lapansta
Embctsman, Schtojäg's, kommo för att hälja
pä ost, ibland dem Tolken Schtojäg Muras
kam i-Te ske och Saidschio Kumadschero.
Don förste talade bast Rysta och wat äfwen bättre
Undorwisiid. De hade cn Acadcmieus och Hol-
ländste Tolken med sig, som hade warit i Nan^
gasaki, da Krusenstern befann sig där med
Sändebudet Resanoff pä steppet Nadefchda,
Han erinrade sig ännu stere uamu pä Nysta Ost
ficerare, talade äfwen nägot Rysta och förstod
Franska, Wi undfägnade dem alla i kajutan pä
Enropcistt sätt och de besägo steppet, till alla dest
delar, med stor uppmärksamhet. Emot aftonen
kommo sä mänga nyfikna astädare, (likwäl endast
karlar, ty till wär stora ledsnad war det ej tillå-
tit för fruntimren att besöka ost) att Man knappt
kunde taga ett sieg pä fördäcket. Dosini's sägs
sig andtligen twungne att taga sina jernkäppar
frän gördelen och drifwa större delen af de besvär-
lige tillbaka pä bätarne, frän hwilka qwinnorne,
afwnndsjuke, sago upp. För att trösta dem, räckte
wi dem genom wakten, allahanda smäsaker, hwar-
före de tackade med uttrycksfulla åtbörder.
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Med oförställd uppriktighet delade Embets-
Männen den allmänna glädjen och qwarblefwo hos
ost ända till natten. Wid afstedct tillbjödo wi
dem hwarjehanda af de saker soM Sändebudet pä
Nadcsch d a haft och qwarlemnat pä Kamtschatka.
De enwttlno endast nägra bilder af de Ryste hjel-
tar som ntmä.kt sig under fälttaget 1812. Sä-
som konsisatrr och utan glas och ram, war det dem
tillätit att behäua desta stanker. Sannolikt hafwck
de stickat dem till ledds, med tillägg af desta
hjeltars namn och bedrifter.

Den to Oktober dä wi wors alldeles fär^
bige att nfresa, stänkte ost Regeringen ännu en
stor mäugd grönsaker, färst och saltad sist. Redan
war signal gifwen att gä under segel, dä Tn kå-
ta i -Kachi, med en mängd båtar, koM för att
bogsera ost ur hamnen i Vayen, Äfwen kom den
äldre Tolken pä en stor Slup, tillika med flere
af Golownin's bekante, och följde ost ända till
mynningen af Bayen. Wid afstedet hurrade man-
stapet och, af hjertlig tacksamhet mot den gode
Kachi, ropades särstildt at houom tre gänger:
Taischo! hurrai Han stod med sina Matroser
5) Författaren synes ofta hafwa mihtagit sig wid bestäm-

mandet af dagar> eller ock hafwa tryckfel insmygit sig«
Tyste öfwers. anm.
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högst upp i sttlpcn och ropade likaledes af alla
krafter: Hnrra! Diaya! Wi winkade ännu ett
gäng wart afsted till honom med händerne, och
stiljdcs ifrän honom med rörda hjcrtan.

En häftig orkan, som warade 6 timmar,
vstverföll ost wid lapansta kusten, Wär belägen-
het war ytterst farlig, natten gansta mörk och
siörsturar strömmade ned; Wattnct sieg i rnm-
met ända till 40 tum, fastän wi oupphörligt pum-
pade. Hwarje ögonblick wäntade wi att förgäs.
Ändtligcn saktade sig stormen och under yrsnö
konimo wi till hanmw af Petro-Paulowsk.

Den 5 November höll» wi wär sista tacksä-
gelsestsi pä steppet och inflyttade sedan i wära,
sedan sörra wintern qwarwarande hyddor, med
den tröstande tanke att, när allt war stutadt, nu
snart fä äterwända till wära wänner och siägtin-
gar, ifrän hwilka wi, sedan wär astcsa stan St,
Petersburg, warit stiljde i 7 är.

Sa slutades wär första bekantskap med en
Nation, hittills sä litet tänd af ost, hwilken, i
ausccnde till olyckliga omständigheter och bedragen
genom Holländarncs egennyttiga swet, ej hyste
nägon fördelaktig tanke om Rystarne och injagade
ost en billig fruktan till och med för fängarnes list



147

Försynen hade fogat det annorlunda och just genom
olyckan har det blifwit möjligt, som fornt syntes
pupphinncligt för mänskligt försiänd. Twä stora,
hwarandra hittills fremmaude Riken, hafwa gjort
ett betydande sieg till cn kommande förbindelse och
man kan smickra sig med det hopp, att de, till
ömsesidig fördel, allt mer och mer stola nalkatz
hwarandra.

Sory jag fruktade att wZrt utnötta stepst
stulle sjunka i Peter-Paulowsk's hamn, lika?
spm det Kronofartyg, som blifwit nyttjat pä Ka«
piten Villing's expedition; sä halade rvi det sä
nära stranden sonl möjligt och satte det pä sanden.
Diana, som ej mer ar i siänd att strida mot
Oceanens wägor, kan här ännu tjena till magasin,
och blifwa en hägkomst af förflutna tider. Det
ar möjligt att de kuster, hwilka genom C o o k och
LaPeyrouse blifwit namnkunnige genom deras,
för handeln fä fördelaktiga, geografista läge,
kunna blifwa mera bekanta med de närgränsande
Asiatiska folkstagen och besökas af sjöfarande stan
de längst borrt belägna trakter. Dä stall Diana
kanske ännu ofta ädraga sig sädane mäns blickar,
hwilka gerna betrakta de mänskliga ödens för-
Mdranswarda gäng.
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Emedan denna lilla bok endast tjcnar säsom
Npplysning afGolownin's händelser, sä stutgr
jag min enkla berättelse, i det jag i läsarens
själ äterkallar det medlidande som hall lärer hafwa
tänt wid berättelsen om den olycklige Muhr *),

Den dagen da wi anlände titt Peter-Pauls
hamu, woro wi alla sä glada i wär lilla krets,
eudasi han, brottslingen icke. Ej af elakt hjerta
eller mod afsikt att förräda sitt Fädernesland, utan
i den wittfarelse att han war beröfwad allt hopp
att uägonsin mer blifwa fri och smickrande sig med
den tanken att erhälla friheten af de obeweklige
Japanerna, afwek han frän ärans wäg. Dä om-
siändigheterne hastigt och owäntadt förändrade sig,
föll han allt mer och mer i förwillelser och öfwers
lemnade sig ändtligen at förtwistan. En wanlig
människa stulle lätt hafwa glömt sina egna fel,
men ett hjerta där redligheten djupt fatt fästa sig,
blifwer genom ett enda, ntan föresatts begängct
brott för alltid förgiftadt. Det bewisar den olyck-
lige Muhr's förskräckliga siut, hwarpä man ej
kal» tänka utan rysning. Dä han, befriad tom
pä steppet, wille jag wänstapligt omfamna honom,
men han steg försträckt tillbaka, öfwerlemnade mig

') Se Golownin's Denkwurdigkeitcn, som ännu ej
äro öfwersaNe pä Swcnffa.
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fin sabel, och sade med en klagande röst: "Jag
är owärdig, jag är owärdig, lät inspärra mig
där brottslingar sitta." — Huru hastigt träffade icke
detta mitt för glädjen öpnade hjerta! För att ej
läta manstapet strstä hwad som föregick, sant
jag mig, tog fabeln och sade: "Jag emonagcr den
till åminnelse af denna lyckliga dag!" Med desta
prd förde jag honom till kajutan, hwarest Go-
lownin och Styrmannen Chlebnikow tackade
de förfamlade Officerarne och wid hwiltet tillsatte
Golownin stänkte mig sin martwärdiga sadel,
hwilken under hans fångenskap, sjelfwe Kejsaren
af Japan warit nnsiken att fä se, och hwilken jag
nu betraktade säsom eu dyrbar belöning för mitt
företag. Ät Officerarne gaf han sina kikare, pi-
stoler och astronomiska insirumeuter; den äldste
Underofficeraren fick 100 Rnbel, den yngre 75,
hwarje gemen 25, de manofer som med honom
marit fängna, hwarje 500 Rnbel och destutom
bestämde han för Makarow, hwilken, som
läsaren af hans skrift känner, gjort honom stora
tjenster, ärligen hela den genom Sjö-reglementet
bestämda provianten frän hans gods i Räsansta
Guvurnementet, som läg nära wid Makarow's
födelseort. Kurilen A levet fick af G o lowyin
timmermans redskap, en dösta, krut, bly, tobak
pch 2ZQ Rudel i penningar, Äfwen Muhr ut-
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tryckte sin tacksamhet, men wande sig alltid tili
mig med de roden: "Jag är det ej wärdig!''
Golownin bad honom enträget att glömma allt,
likasom han sjelf hade glömt allt, men hans sinn-
wcte pinade honom och de wänligaste ord gjorde
ej nägot intryck pä honom. Han iakttog alltid en
sivärmodig tysinay. Det östiga känner läsaren").
Muhr war en ung man mcd kuustaper, och
hade alltid fördelaktigt utmärkt sig i tjensien.
Tillika med förträffliga sjömans-kunskaper, ägde
han äfwen insikt i andra wcttcnstaper, förstod ät-
stilliga stemmande spräk och nttryckte sig tämligen
färdigt pä twenne. Med sädanc själens och hjer-
tats egenstaper mäste man älsta honom, och jag
ar öfwertygad att alla som kände honom, skola
dela smärtan öfwer hans dedröfliga öde wed ost,
hans kamrater.

") Han ymbragte sig.

Exemplaret hatftad kostar ;:. tz. Gw. Banko.


