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tyget, förevisade en tryckt lapp, genom hvilken ett handels-
hus i San Francisco till »Sporting Gentlemen» vid Berings-
sund (eskimåer?) utbjöd sitt förråd af utmärkta jagthagel.

Liksom Europas vestkust sköljes af Golfströmmen, så
framgår äfven utmed Amerikas stkla-hafskust en varm hafs-
ström, hvilken meddelar landet ett vida blidare klimat än
det, som råder på den närbelägna asiatiska sidan, der, liksom
vid Grönlands ostkust, en kall nordlig ström stryker fram.
Skogsgräusen går derför i nordvestra Amerika ett godt
stycke norr om Beriugssuncl, kvaremot på Tschuktsch-halfön

Eskimå-graf.

Efter teckning af O. Nordqvist

skog tyckes helt och hållet saknas. Äfven vid Port Cla-
rence är sjelfva kustlandet skoglöst, men några kilometer
in i landet träffar man alnshöga albuskar, och bakom kust-
bergen skola verkliga skogar förekomma. För öfrigt är vege-
tationen redan vid kusten yppig, och man ser ännu här
borta på nya verldens kust en mängd former närbeslägtade
med skandinaviska växtarter, bland dem Linna?au. Dr Kjell-
man gjorde derför här en rik botanisk skörd, värdefull för
jemförelsen med floran i den närbelägna delen af Asien och
andra högnordiska trakter. Likaledes insamlade dr Alm-
qvist ett ganska omfattande material för utredande af trak-
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tens förut förmodligen ganska ofullständigt kända lafflora.
Zoologernas skörd blef deremot ringa. Oaktadt den yppiga
växtligheten, tycktes land-evertebrater förekomma i vida
ringare antal arter än i nordliga Norge. Af skalbaggar
kunde man t. ex. endast finna ett eker två tiotal arter,
hufvudsakkgast Harpalider ock Staphyknider, samt af land-
ock sötvattensmokusker endast 7 eller 8 former, hvkka dess-
utom nästan alla förekommo ganska sparsamt. Bland märk-

Djurbild från en eskimå-graf.
a. uppifrån, b. från sidan.

V 3 af nat. storl.

liga fiskarter må nämnas samma svarta sumpfisk, som vi
fångade vid Jinretlen. Fogelfaunan var för ett högnordiskt
land fattig, och af vilda däggdjur sågo vi endast mysk-
råttor. Äfven draggningarna i hamnen gåfvo, tik följd af
bottnens ogyusamma beskaffenket, endast ett obetydligt an-

tal djur och alger.
Den .20 juli kl. 3 e. m. lättade vi ankar och ångade

under härligt väder och för det mesta god vind åter öfver
till gamla verldens strand. För bestämmande af vattnets

NATURFÖRHÅLLANDENA VID PORT CLARENCE



Etnografiska föremål från Port Clarence
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knifskaft (?) af elfenben V_-
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salthalt och temperatur på okka djup lodades och togos
vattenprof livar fjerde timme under resau öfver sundet.
Dessutom verkstäldes trawling tre gånger på dygnet, van-
kgen med ett utomordentligt rikt utbyte af bland annat
stora snäckor, t. ex. den vackra, venstervridna Fusus de-
formis Beeve, och några stora krabbarter. En af dessa
senare (Ohionoecetes opilio Kröyer) erhölls stundom med

Snäcka från Beringssund
Fusus deformis Reeve.

skrapan i hundratal. Vi kokade och åto den samt funno den
ypperlig, ehuru ej synnerligen köttrik. Smaken var något
sötaktig.

På grund af de under öfverresan anstälda lödningarna
tu. fl. iakttagelser har löjtnant Bove upprättat det å följande
sida återgifna diagram, af hvilket man ser, huru grundt det
sund är, som i nordligaste delen af Stilla oceanen skiljer den
gamla verlden från den nya. En höjning mindre än den, som

sedan glacialtiden egt rum vid Uddevallas bekanta Kapek-

FÅRD ÖFVER BERING SSUND
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backar, skulle tydligen vara tillräcklig att med en bred bro
förena de båda verldsdelarne med hvarandra, och en mot-
svarande sänkning har varit nog för att åtskkja dem, om

de, såsom sannolikt är, en gång varit sammanhängande.
Diagrammet visar för öfrigt, att den djupaste rännan träf-
fas helt nära Tschuktsch-halföns kust, och att denna ränna

Diagram,
utvisande vattnets temperatur och djup i Beringhafvet mellan Port Clarence och

Senjavin-sund.

Af G. Bove.

innehåller en kall vattenmassa, hvilken genom en vall skil-
jes från det varmare vattenområdet på amerikanska sidan.

Om man granskar en karta öfver Sibirien, så skall
man, såsom jag redan förut antydt, finna, att dess kuster
på de flesta ställen framlöpa jemnt, och att de således hvar-
ken såsom Norges vestkust äro sönderflikade i djupa, af
höga berg omgifna fjordar, eller såsom större delen af Skan-
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dinaviens och Finlands kuster skyddas af någon skärgård.
Det enda undantaget från denna regel bilda vissa delar af
Tschuktsch-halfön, i synnerhet dess sydöstra del. Flere
mindre fjordar skära här in i den af lagrade grankiska
bergarter bestående kusten, och utanför dessa bilda två
större och åtskikiga mindre klippöar en skärgård, skild från
fastlandet genom det djupa Senjavin-sundet. Önskan att
bereda naturforskarne tikfäke att ännu en gång från en
säker hamn fortsätta sina undersökningar om Tschuktsch-
halföns naturförhållanden och min egen åstundan att när-
mare studera en af de få delar af Sibiriens kust, hvilka
enligt ak sannolikhet fordom varit betäckta af inlandsis,
förmådde mig att välja detta stäke till Vegas andra ankar-
plats på asiatiska sidan söder om Beringssund. Ankaret
fäldes här den 28 juli på förmiddagen, men ej, såsom först
var ämnadt, i Glasenapp-hamnen, emedan denna ännu var

upptagen af obruten is, utan i mynningen af den nordli-
gaste bland fjordarna, Konyam-bay.

Före oss har denna del af Tschuktsch-halfön blifvit
besökt af korvetten Senjavin, förd af kaptenen, sedermera
amiral Fr. Liitke, och af en engelsk Frankkn-expedition
om bord på Plover, förd af kapten Moore. Liitke uppe-
köll sig här några dagar i augusti 1828 med sina följe-
slagare naturforskarne Mertens, Postels och Kittlitz, hvar-
vid hamnen kartlades och åtskikiga naturvetenskapliga och
etnografiska iakttagelser gjordes. Moore öfvervintrade på detta
ställe 1848-—49. Jag kar förut anfört, att vi hafva hans
följeslagare, löjtnant W. H. Hooper, att tacka för syn-
nerligen värderika upplysningar om de folkstammar, som
bo i granskapet. Trakten tyckes då hafva varit uppe-
hållsort för en temkgen talrik befolkning. Nu bodde vid
den bugt, der vi kastade ankar, endast tre rentschuktsch-
famkjer, ock de kringliggande öarna måtte för tillfäket varit
obebodda eller ock torde Vegas ankomst ej hafva blifvit
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bemärkt, ty inga infödingar kommo om bord tik oss, hvk-
ket eljest sannolikt varit faket.

Stranden vid sydöstra delen af Konyam-bay, den bugt
i hvkken Vega nu under ett par dagar låg för ankar, bil-
das af en temkgen öde myr, å kvkkeu en mängd tranor
häckade. Innanför denna resa sig åtskilliga bergstoppar tik
en höjd af nära 600 meter. Zoologens och botanistens skör-
dar på denna strand blefvo mycket torftiga, men på bug-
tens norra sida, dit utflygter gjordes med ångslupen, träffades,

gräsrika sluttningar, med temkgen höga busksnår och en
stor mångfald af blommor, hvilka riktade dr Kjekmans-
samling af kögre växter från Asiens nordkust med omkring
70 arter. Här träffades äfven de första landmokusker (Suc-
cinea, Limax, Helix, Pupa m. fl.) på Tschuktsch-halfön 1.

Vi besökte äfven ren-tschuktschfamkjernås bostäder. De
voro snarlika de tsckuktschiska tält vi förut sett, och invånar-
nes lefuadssätt skilde sig föga från de kust-tschuktschers, med
hvilka vi tikbragt vintern. De voro äfven klädda på samma
sätt, om jag undantager, att männen buro en mängd små
bjekror i bältet. Antalet renar, som de tre familjerna egde,.
var enligt en räkning, som jag företog, då hjorden vid mid-
dagstiden under varmt solsken med synbart välbehag slagit
sig ned på ett i granskapet af tälten befintkgt snöfält, en-
dast omkring 400, således betydligt mindre än livad som be-
höfves att föda trenne lappfamiljer. I stället hafva tschuk-
tscherna rikkgare tillgång på fisk och framför akt bättre jagt
än lapparne; de dricka ej heller något kaffe och insamla
sjelfva en del af sin föda ur växtriket. Infödingarne be-
mötte oss mycket vänkgt ock erbjödo sig att åt oss sälja
eller rättare bortbyta tre renar, kvilken handel dock, till
följd af vår hastiga bortresa, ej kunde komma till stånd.

1 Vi hade redan förut träffat några landmollusker vid Port Clarence, men
inga vid S:t Lawrence bay. Det nordligaste fynd af dylika djur, som man för
närvarande känner, är gjordt af von Middendorff. som fann en Physa-art på.
Taimur-halfön.
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Konyam-bay.
Efter

en

fotografiafL. PALANDEB.
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Bergen i omgifningen af Ivonyam-bay voro köga och
söndersplittrade i skarpa spetsar med djupa, ännu delvis
snöfylda dalgångar. Inga isbräer tyckas för närvarande
finnas derstädes. Sannokkt hafva dock de här befintliga
fjordarne ock sunden, liksom S:t Lawrence-bay, Koljut-
schin-bay och förmodligen äfven alla andra djupare vikar
på Tschuktsch-halföns kust, bkfvit utgräfda af forntida gla-
cierer. Ovisst torde dock vara, om en verklig inlandsis be-
täckt kela landet; säkert är, att istäcket icke sträckt sig öfver
Sibiriens slättbygd, der någon isperiod i skandinavisk me-
ning bevisligen aldrig existerat, och der landets beskaffenhet
allt från juratiden tik nutiden visserligen varit underkastad
åtskkkga förändringar, men ingen af de genomgripande
jordrevolutioner, kvilka geologerna fordom älskade att med
så bjerta färger skkdra. Åtminstone tyrckes flodriktuingen
sedan dess kafva varit oförändrad. Kanske till och med
skilnaden mellan det Sibirien, der Tschikanowskis ginko-
skogar växte och mammuten kringströfvade, samt det, der
man nu på ringa djup under jordytan träffar ständigt fru-
sen jord, endast berott derpå, att isotermerna sänkt sig obe-
tydligt mot eqvatorn.

Konvam-bays omgifningar bestå af kristalliniska berg-
arter; nederst glimmerfattig granit och glimmerskiffer och
derpå grå kolsyrad kalk utan försteningar, samt slutligen
talkskiffer, porfvrer och qvartsiter. På bergstopparna får
graniten ett skrofligt trachyt-artadt utseende, men öfvergår
icke till verklig trachyt. Eedan här är man dock i gran-
skapet af Kamtschatkas vulkanhärdar, k vilket t. ex. bevisas
af den heta källa, som upptäcktes af Hooper ej långt från
kusten under en slädfärd mot Beringssuncl. Midt under den
stränga kölden i februari hade dess vatten en temperatur af
+ 09° C. A'arma vattenångor och yrsnö i förening hade
öfver källan bildat ett högt, bländande hvitt hvalf af giace-
rade och med iskristaller öfverdragna snömassor. Sjelfva
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tschuktscherna tyckas hafva funnit motsatsen påfallande
mellan det heta källsprånget från jordens inre och kölden,
snön och isen på jord}~tan. De offrade blåa glasperlor åt
källan och visade Hooper såsom något märkvärdigt, att
man kunde koka fisk deri, fastän källvattnets mineralhalt
g;af åt den kokta fisken en bitter, obehasrkg; smak 1.

Det inre af Konyam-bay var vid vår dervaro ännu
täckt af ett obrutet istäcke. Detta lossnade den 30 juli efter
middagen ock hade nära nog, så upplöst och genomfrätt isen
än var, plötsligen afslutat Vegas färd genom att pressa henne
mot land. Lyckligtvis märktes faran i tid. Angå ficks upp,
ankaret lättades, och fartyget flyttades tik den isfria delen
af fjorden. Då med anledning af detta tillbud åtskilliga
kubikfot kol måste användas för maskinens uppeldning, då
vårt hittills så rikliga kolförråd numera behöfde skonas, och
då jag slutligen fortfarande manades framåt af fruktan, att
ett för långt dröjsmål med afsändande af underrättelser till
hemlandet lätt kunde förorsaka ej allenast mycken oro,
utan äfven dryga penningeutgifter, föredrog jag att genast
segla vidare framför att anlöpa en närbelägen säkrare hamn,
från hvkken de vetenskapkga arbetena kunnat fortsättas.

Kursen stäldes nu mot nordvestra udden af S.t Law-
rence-ön. Ett stycke utanför Senjavin-suudet sågo vi drifis
för sista gången. Ofver hufvud är den ismängd, som ge-
nom Beringssund drifver ned i Stilla oceanen icke synner-
ligen betydlig, ock största delen af den is, som man om
sommaren möter på asiatiska sidan af Beringhafvet, är tyd-
ligen bildad i fjordar och vikar längs kusterna. Söder om
Beringssund såg jag clerför ej ett enda isberg och ej heller
några större glacier-isblock, utan endast jemna, mycket sön-
derfrätta fält af bay-is.

1 Att eldsprutande berg finnas i Sibirien öster om Jenisej omtalas redan i
en uppsats af Isaak Massa, intagen i Hessei, Gekkits' Detectio Freti, Amster-
dam 1612. Ryktet om Kamtschatkas vulkaner tyckes alltså redan vid den tiden
hafva nått Europa.
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Ankaret fäldes den 81 juli på e. m. i en öppen bugt
på nordvestra sidan af S:t Lawreuce-ön. Denna, som af
infödingarne kallas Engnä, är den största ön mekan Aleu-
terna och Beringssund. Den ligger närmare xA_sien än Ame-
rika, men anses tikhöra den senare verldsdelen, kvarför den
samtidigt med Alaska-territoriet af Ryssland afträddes till
Förenta Staterna. Ön är bebodd af några få eskimåfamiljer,
hvkka stå i handelsförbindelse med sina tschuktschiska gran-
nar på ryska sidan och derför upptagit en del ord ur deras
språk. Deras drägt är äfven lik tschuktschernas, med un-
dantag deraf att de, i brist på renskinn, begagna påskar
af fogel- och murmeldjurskinn. Liksom tschuktscherna och
eskimåerna vid Port Clarence använda de regnrockar af hop-
sydda saltarmar. Dessa plagg äro på S:t Lawrence-ön myc-
ket utsirade, kufvudsakkgast med fjädertofsar af de sjöfoglar,
som i tallösa skaror häcka på ön. Det tyckes till ock med,
som om tarmkläder här skuke förfärdigas för försäljning
tkl andra folkslag; eljest torde man hafva svårt att förklara,
huru Kotzebues matroser kunde inom en halftimme från
en enda tältplats tikbyta sig 200 dylika rockar. Vid vårt
besök gingo aka infödingarne barhufvade, männen med sitt
svarta tagellika hår klippt intill roten, med undantag af
den vankga smala kransen rundt om hufvudet vid hårfästet.
Qvinnorna buro perlprydda hårflätor och voro starkt tatue-
rade, enligt delvis ganska invecklade mönster, såsom synes
af nedanstående figurer. Liksom barnen gingo de meren-

dels barfotade och med nakna ben. De voro välväxta, och
mången såg ej kla ut, men aka voro obarmhertiga tigger-
skor, hvkka formligen förföljde våra naturforskare under
deras stroftåg i land.

Sommartälten voro oregelbundna, men temligen snygga
och ljusa skjul af tarmskinu, uppspändt öfver ett res-

virke af drifved och hvalben. Vinterbostäderna voro nu
öfvergifna. De tycktes bestå af jordhålor, som upptill,
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på en fyrkantig öppning när, voro täckta med drifved och
torf. Om vintern var förmodligen ett sälskinnstält spändt

Tatueringsmönster från S:t Lawrenee-ön.
1, 2. Ansigtstatueringar. 3. Armtatuering.

Efter teckningar af A. Stuxberg.

öfver denna öppning, men detta var för tikfäket nedtaget,
förmodligen för att låta sommarvärmen nedtränga i hålan
och bortsmälta den is, som om vintern hopat sig på dess
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väggar. Vid flere tält fuunos stora underkäkben af hval
nedslagna i jorden. De voro upptill genomborrade, och
jag antar, att vintertältet i brist på annat virke var upp-
spändt öfver dem. Massor af hvalben lågo uppkastade längs
stranden, tydligen härstammande från samma hvalarter, som

vi insamlat på stranddynerna vid Pitlekaj. I granskapet
af tälten furmos ock grafvar. Liken kade obrända blifvit
nedlagda i någon klyfta bland de af frosten söndersplitt-
rade och ofta till ofantliga stenrös förvandlade klipporna.

Tatuerad qvinna från S:t Lawrence-ön.
Efter teckning af A. Stuxberg.

De hade sedan blifvit täckta med sten, och skallar af björn
ock sal samt hvalben hade blifvit offrade eller kringströdda
vid grafven. Emedan en skara infödingar alltid följde med
oss under våra landutflygter, kunde vi ej närmare under-
söka dessa grafvar eker från dem tillvarataga några kranier.

Nordost om ankarplatsen bildades stranden af låga
berg, hvilka stupade med en brant sluttning mot hafvet.
Från bergen framsköto här och der ruinlika klippbildningar,
liknande dem vi sett vid nordkusten af Tschuktsch-landet.
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Men bergarten utgjordes här af samma slags granit, som
bildade de understa lagren vid Kouyam-bay. Det var
nedanför dessa bergsluttningar, som infödingarne företrädes-
vis uppfört sina bostäder. Sydvest om ankarplatsen vidtog
en mycket stor slätt, hvilken längre inåt ön var sumpig,
men längs kusten bildade en hård, jemn,ytterst blomrik gräs-
vall. Här prålade den stora solroskka Arnica Pseudo-Arnica
och en annan Senecio-art (S. frigidus); tätt tufvad, blomrik
Oxytropis nigrescens, här ej förkrympt som i Tschuktsch-
landet; flere Pedicularis-arter i sitt fullaste flor (P. sudetica,
P. Langsdorffii, P. Oederi ock P. capitata); den ståtliga
snö-aurikeln (Primula nivaks) och den täcka Primula bo-
realis. Såsom karakteristiska för vegetationen på staket må
vidare nämnas flere ranunkler, en sippa (Anemone nar-

cissiflora), en art stormhatt med visserligen få, men så myc-
ket större blommor, stora, med blommor öfversåkade tuf-
vor af Silene acaulis och Alsine macrocarpa, flere Saxifragor,
tvenne Claytonior, den i tschuktsch-befolkningens hushåll-
ning som matväxt vigtiga Cl. acutifoka och den späda Cl.
sarmentosa med sina fina, svagt rosa-färgade blommor och
slutligen, der marken var stenbunden, långa, men ännu blom-
lösa, föga gröna refvor af vårt hemlands älskkngsväxt Linnsea
boreaks. Dr Kjellman gjorde alltså en rik skörd af högre
växter, och äfven en vacker samling af land- ock hafsdjur,
lafvar och alger hopbragtes här. Marken bestod af sand,
uti hvilken lågo stora, hvad vi i Sverige skuke kalla erra-
tiska granitblock. De tycktes dock ej vara kitförda med
is, utan kgga »in situ»; troligen hafva de jemte sanden
uppkommit genom klippornas söndergrusning.

I hafvet funno vi ej få alger och en verklig, om ock
artfattig strand-evertebrat-fauna, något som helt ock hållet
saknas i de egentliga polarhafven. Medan jag framgick
längs kusten, fick jag se fem temkgen stora enfärgadt grå-
bruna salar sola sig på stenar ett stycke från land. De
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tillhörde en form, som jag ej sett i polarhafven. Då ingen
båt fans till hands, förbjöd jag emellertid, ehuru sälarne voro

inom skotthåll, den fångstman, som åtföljde mig, att på dem
profva sin skjutskickkghet. Kanske var det honor af Hi-
striophoca fasciata, livars vackert tecknade skinn (af han-
djur) jag förut sett och beskrifvit från S:t Lawrence bay.
Infödingarne hade ett fåtal hundar men ej några renar,
hvkka dock borde kunna föda sig på ön i tusental. Inga
kajaker begagnades, men väl stora bajdarer af samma bygg-
nadssätt som tchuktschernas.

S.t Lawrence-ön upptäcktes under Berings första resa,
men den förste, som kom i beröring med infödingarne var

Otto von Kotzebue 1 (den 27 juni 1816 och den 20 juli
1817). Invånarne hade då ännu icke sett några européer

och mottogo främkngarue med en vankgliet, som utsatte
Kotzebue för svåra lidanden. Härom berättar han följande:

»Så länge naturforskarne kringströfvade i bergen, underhöll
jag mig med mina nya bekanta, hvilka, då de erforo, att jag var
befälhafvåren, inbjödo mig i sina tält. Här utbreddes ett smut-
sigt skinn på golfvet, hvarå jag måste sätta mig, och derefter fram-
trädde den ena efter den andra, omfamnade mig, ref sin näsa
starkt mot min och slutade sina smekningar dermed, att han spot-
tade i sina händer och derpå strök mig några gånger öfver an-
sigtet. Oaktadt dessa vänskapsbetygelser behagade mig ganska
litet, fördrog jag allt tåligt; det enda jag gjorde för att något
hejda deras smekningar var att utdela tobaksblad. Dessa mottogo
infödingarne visserligen med mycken glädje, men de ville strax
å nyo börja med vänskapsbetygelserna. Nu grep jag hastigt till

1 Kotzebue säger, att han var den förste sjöfarare som besökt ön. Detta
är dock oriktigt. Billings landsteg derstädes d. L____L. 1791. Från fartyget säg man
flere infödingar Hfvensom en bajdar, hvilken rodde fram längs stranden. Men
infödingarne blefvo bortskrämda genom några såsom signal affyrade gevärsskott
(Saeytschews Reise, II s. 91. Saueh, s. 239). Billings säger, att det ställe, der
han landsteg (sydöstra udden af ön), var nästan täckt med ben af sjödjur. Vig-
tigt vore att få dessa närmare undersökta, då det ej är omöjligt att Stellers sjöko
(Rhytina) fordom tidtals kommit till denna kust. I alla händelser kan man här
vinna intressanta bidrag till kännedomen om hvalarterna i Beringhafvet.
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knifvar, saxar, perlor, och i det jag utdelade något deraf, lyckades
jag afböja ett nytt anfall. Men ett ännu större lidande väntade
mig, då de, för att äfven kroppsligt vederqvicka mig, framburo ett
trätråg med hvalspäck. Så äcklig denna föda än är för europeiska
magar, grep jag dock tappert an med anrättningen. Detta jemte
några nya skänker, som utdelades, tryckte inseglet på det vänskap-
liga förhållandet oss emellan. Efter måltiden föranstaltade värden
dans och sång, som ackompagnerades med en liten tamburin 1.»

Då v. Kotzebue två dagar derefter seglade förbi öns
norra udde, mötte han tre bajdarer. I en af dem uppstod
en man, höll upp en liten hund och genomborrade den
med sin knif, såsom v. Kotzebue trodde, till offer åt främ-
lingarne 2.

Sedan 1817 hafva åtskilliga forskningsexpeditioner land-
stigit på S:t Lawrence-ön, men alltid endast för några tim-
mar. Det är ock förenadt med stor fara att länge uppe-
hålla sig här med fartyg. Man känner nämligen ingen hamn
på den stora, af öppet haf omgifna öns kuster. Till följd
af den svåra sjögången, som, då det kringkggande hafvet
är isfritt, nästan ständigt råder kärstädes, är det svårt att
landa vid ön med en båt, och det på den öppna redden
förankrade fartyget är ständigt utsatt för att af en hastigt
påkommande storm blifva kastadt mot strandklipporna. I ful-
laste mått gälde de anförda ölägenheterna för Vegas ankar-
plats, och kapten Palander var med anledning häraf ange-
lägen att så fort som möjligt lemna stället. Redan den 2
augusti kl. 3 e. m. fortsatte vi derför vår färd. Kursen
stäldes i början mot ön Karaginsk vid Kamtschatkas ost-
kust, der det var min afsigt att dröja under några dagar för
att få tillfälle till en jemförelse mellan mekersta Kam-

1 Otto von Kotzebue. Entdeckungs-Reise an die Siid-See und nach der
Bering-Strasse 1815—18, Weimar 1821, I s. 135, II s. 104, 111 s. 171 o. 178.

2 Dagarne efter vår ankomst till Pitlekaj blefvo flere hundar nedstuckna.
Jag trodde då att det skedde, emedan man ej ville föda dem under vinlem, men
det är ej omöjligt, att man offrade dem för att afvända de olyckor, som man be-
farade att främlingames ankomst skulle medföra.
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tschatkas och Tschuktsch-halföns naturförhåkanden. Men
då ogynsamma vindar längre än jag beräknat fördröjde
öfverresan, uppgaf jag, ehuru ogerna, planen att landstiga
derstädes. Kommendörs-öarna blefvo i stället expeditionens
närmaste mål. Här fälde Vega ankar den 14 augusti om

aftonen i en temkgen dålig, mot vester, nordvest och söder
alldeles öppen kamn, belägen på vestra sidan af Beringön,
mellan hufvudön och en utanför liggande holme.
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Beringöns läge. — Dess invånare. —• Uns upptäckt af Bering. — Berings
död. — Steller. — Det forna och närvarande djurlifvet pä un: räfvar, hafsuttrar,
sjökor, sjölejon och sjölijörnar. — Insamling af Rhytina-ben. —■ Besök på ett
»rookery». — Un Toporkolf. — Alexander Dubowski. — Resa till Jokohama. —

Åskslag.

Beringön är belägen mellan 54° 40' ock 55° 25' n.
br. samt IG5° 40' och 160° 40' ostl. längd från Greenwich.
Den är den vestligaste ock närmast Kamtschatka belägna
ön i den långa, på vulkanisk väg bildade ökedja, som mel-
lan 51° och 56° n. br. i söder begränsar Beringhafvet.
Jemte den närbelägna Kopparön samt några kringliggande
holmar och klippor bildar den en egen, från de egentliga
Aleutiska öarna skild ögrupp, benämnd efter den här om-
komne store sjöfararens befälsgrad, Kommendörs- eker Kom-
mandirski-öarua. Dessa räknas ej tkl Amerika utan till
Asien ock tillhöra Ryssland. Detta oaktadt har det ameri-
kanska Alaska-kompaniet förvärfvat jagtratten derstädes 1 och
underhåller på hufvudöarna tvenne ej obetydkga handelssta-
tioner, som förse de till ett antal af några kundra personer
uppgående invånarne med kfsmedel ock manufakturalster,
hvaremot bolaget af dem i staket uppköper pelsvaror, huf-
vudsakkgast skinn af en öronsäl (sjökatten eller sjöbjörnen),

1 I februari 1871 utarrenderades fångsträtten på dessa öar af ryska rege-

ringen till Hutchinson, Kohl, Philippeus & Co., men dessa hafva afstått sina rät-

tigheter åt Alaska Commercial Company i San Francisco.
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hvaraf 20,000 till 50,000! stycken årkgen dödas i trak-
ten. För att öfvervaka ryska statens rätt och uppehålla
ordning äro äfven några ryska myndigheter bosatta på
Beringön. Ett hälft dussin ändamålsenkga trähus äro här
uppförda till bostäder för ryska kronans och det ameri-
kanska kompaniets betjening, tkl magasin, handelsbodar
m. m. Infödingarne bo dels i ganska rymliga och invän-

Kolonien på Kopparön

Efter fotografi.

digt ej otrefliga torfhus, dels i små trähus, hvilka bola-
get småningom söker införa i stället för de förra genom

1 Enligt mig meddelad uppgift af mr Hexrt W. Elliott, som för studiet
af de pelsförande sälarne i norra Beringhafvet vistats en längre tid vid Sälöarna
(Pribylovs öar m. fl.) på amerikanska sidan och lemnat ytterst intressanta upp-
lysningar om det der rådande djurlifvet i sitt arbete: A report upon the condi-
tion of affairs in the territory of Alaska, "Washington 1875. Den på muntliga
meddelanden af européer, som jag träffade på Beringön, grundade uppgiften i
min reserapport till dr Dickson, att 50- a 100.000 djur årligen skulle dödas vid
Bering- och Eopparön, är således antagligen något öfverdrifven.

INFÖDINGARNE PÅ BERINGÖN
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att årligen iuförskrifva och bortskänka några träbyggnader
till de mest förtjenta af befolkningen. Hvar familj kar
sitt eget hus. Afven finnes en kyrka för grekisk-katolsk
gudstjenst och ett rymligt skolhus. Det senare är af-
sedt för aleuternas barn. Skolan var beklagkgen vid vårt
besök stängd, men att döma af de skrifböcker, som lågo
framme i skolrummet, är undervisningen här ej att för-
akta. Åtminstone utmärkte sig skrifprofven genom ren-
lighet och en utmärkt jemu och vacker stil. Vid »kolo-
nien» äro husen samlade på ett ställe till en by, belägen
nära kafsstranden på lämpligt afstånd från fångstplatsen,
i en om sommaren ganska grönskande, men skoglös ock
af skoglösa, afrundade bergsköjder omgifven dal. Från
hafvet tager sig byn ut ungefär som ett mindre nordiskt
fiskläge. Några spridda hus finnas dessutom här och der
på andra delar af ön, t. ex. på dess nordöstra sida, der
potatisodling i obetydlig skala lär ega rum, vid fångst-
platsen på norra sidan, der ett par stora pelslador och en
mängd endast under slagttiden begagnade, ytterst små jord-
kulor äro anlagda.

Så väl i geografiskt som i naturhistoriskt hänseende
är Beringön en af de märkvärdigaste öar i norra delen af
Stika kafvet. Det var här som Bering efter sin sista olyck-
liga sjöfärd i det kaf, som nu bär hans namn, slutade sin
långa upptäckarebana. Han öfverlefdes dock af inånga
bland sina följeslagare, bland dem af läkaren och natur-
forskaren Steker, som lemnat en med sällan öfverträffadt
masterskaj) utförd skildring af naturförkåkandena och djur-
lifvet på den förut af menniskor aldrig besökta ön, der han
ofrivilligt tikbragte tiden från medlet af november 1741
tkl slutet af augusti 1742 \

1 Originalredogörelser för öfvervintringen på Beringön lemnas i: Muller,
Sammlung Russischer Geschichte, S.t Petersburg 1758, 111 s. 228—238 och 242
—268; (Steller) Topographische und physikalische Beschreibung der Beringsinsel
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Det var önskan att för våra museer förvärfva hudar el-
ler skelett af de många här förekommande märkvärdiga dägg-
djuren, äfvensom att jemföra öns nuvarande beskaffenhet,
sedan hon under snart halftannat århundrade varit skonings-
löst utsatt för menniskornas jagt- och roflust, med Stekers
lhliga ock målande beskrifning, som föranledde mig att in-
taga ett besök på ön i expeditionens reseplan. De under-
rättelser jag på Beringön erhöll ur amerikanska tidningar om
den oro, som vår öfvervintring väckt i Europa, föranledde
mig visserligen att göra vår vistelse derstädes kortare, än jag
tik en början afsett. Vår skörd af samlingar ock iakttagel-
ser blef i alla fall öfver måttan riklig. Men innan jag går
att redogöra för vårt eget uppehåll på ön, måste jag nämna
några ord om dess upptäckt och den första öfvervintringen
derstädes, hvilken har ett akdeles särskildt intresse derige-
nom, att ön aldrig förut varit beträdd af menniskofot. Det
rika djurlif, som då träffades derstädes, lemnar oss derför
en af de ytterst få bilder vi ega af djurverlden, sådan den
gestaltade sig, innan menniskan, skapelsens kerre, uppträdde.

Sedan Berings fartyg till följd af den skörbjuggsepi-
demi, som spriclt sig till nästan alla man om bord, en längre
tid drifvit alldeles redlöst omkring i Beringhafvet, utan att
något bestick fördes, och slutligen utan segel ock rorsman
bokstafligen vind för våg, fick man den i 5 nov. 1741 i
sigte ett land, utanför kvars kust ankaret fäldes den föl-
jande dagen kl. .5 e. m. En timme derefter sprang emel-
lertid ankartåget, ock en ofantlig svallvåg kastade fartyget
mot strandens klippor. Allt tycktes redan vara förloradt.
Men i stället för att af nya svallvågor slungas mot land,
kom fartyget oförmodadt in ien kkppomgifven, 4l/2 famnar

(Pallas. Xeue Xordische Beyträge, S:t Petersburg und Leipzig 1781—83, II s. '255);
G. W. Stellee. Tagebuch seiner Seereise avs dem Petripauls Hafen . . . und .ei-
ner Begebenheiten auf der Riickreise (Pallas, Xeueste Xordische Beyträge. S:t
Petersburg und Leipzig 1793— 90, I s. 130, II s. 1).
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djup bassin med fukkomligt stilla vatten, hvilken endast
genom ett enda smalt inlopp stod i förening med kafvet.
Om det redlösa fartyget ej drifvit just till detta ställe, kade
det ovilkorkgen blifvit krossadt, ock alla man omkommit.

Endast med stor möda förmådde det sjuka manskapet
sätta ut en båt, med kvilken löjtnant Waxel ock Steker
gingo i land. De funno landet obebodt, skoglöst och föga
inbjudande. Men en bäck med friskt, klart vatten sorlade
äunu ofrusen fram utför bergssidorna, och i sandkullarne
vid kusten furmos åtskilliga djupa gropar, som, ytterligare
utrymda ock täckta med segel, kunde förvandlas till bo-
städer. Det manskap, som ännu kunde stå på sina ben,
tog i kop med detta arbete. Den g 9 nov. kunde de sjuka
flyttas i land, men, såsom ofta inträffar, dogo många, då
de bragtes ur kajutan ut i friska luften, andra under det
de fördes från fartyget eller strax efter det de kommit i
land. Samtliga, kos kvkka skörbjuggen tagit så öfverhand,
att de redan om bord på fartyget varit sängkggande, om-
kommo. De öfverlefvande egde knappast tid och krafter
att begrafva de döda och hade svårt att skydda liken för
de kungriga räfvar, som vimlade på den obebodda ön och
som ännu ej lärt sig att frukta för menniskan. Den 2go
nov. fördes Bering i land; han var redan då mycket med-
tagen och missmodig samt kunde ej förmås att taga rörelse.
Han dog den g 9 december.

Vitus Bering var dansk till börden och hade redan
som ung gjort resor till Ost- och Vestindien. Ar 1707
blef han antagen till officer vid den ryska örlogsflottan och
deltog såsom sådan de följande åren i alla denna flottas
krigsföretag mot Sverige. Han blef på sätt ock vis lefvande
begrafven på den ö, som nu bär hans namn, ty slutligen
tillät han ej, att man fick borttaga sanden, som rullade
öfver honom från väggarna af den sandgrop, i hvilken han
Iivilade. Han tyckte nämligen, att sanden värmde den stel-
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nancle kroppen. Innan liket kunde ordentligen begrafvas,
måste det derför först uppgräfvas ur sin bädd, ett förhål-
lande som tyckes hafva gjort ett obehagligt intryck på de
öfverlefvande. De tvenne underbefälhafvarne, Waxel och
Chitrow, hade hållit sig temkgen friska på sjön, men sjuk-
nade nu häftigt, ehuru de åter tillfrisknade. Endast expe-
ditionens läkare, Greorg Wilhelm Steker, var ständigt frisk,
och att någon enda man af hela besättningen undkom
med lifvet, derför kar man tydligen att tacka denne snill-
rike mans kunskaper, aldrig kufvade energi samt muntra ock
förtröstansfulla sinne. Dessa egenskaper blefvo äfven under
öfvervintringen i rikligt mått pröfvade. Natten mot den

___________ blef fartyget, på kvilket ingen vakt köks, emedan alla
man behöfdes i dand för att vårda de sjuke, kastadt mot
stranden af en häftig OSO-storm. En så stor mängd pro-
viant gick derigenom förlorad, att de öfverbkfna förråden
ej ensamma kunde lemna tillräcklig föda för alla under
en hel vinter. Man utsände derför folk i olika riktningar
för att taga reda på landets beskaffenket. De återkommo
med det besked, att fartyget strandat, ej såsom man i bör-
jan hoppades på fastlandet, utan på en obebodd, skoglös ö.
Det blef häraf tydligt för de skeppsbrutna, att de för sin
räddning endast kunde räkna på egen omtänksamket ock
kraft. Till en början fann man, att det, i fall några lifsmedel
skuke blifva öfver för hemfärden, vore nödvändigt att under
vintern till betydlig del lifnära sig med jagt. Bäfkött tyckes
man ej velat använda till föda, och i början fingo derför de
skeppsbrutna hålla sig till hafsutterkött. För närvarande
förekommer hafsuttern knappast på Beringön, men då be-
täcktes stränderna af hela hjordar utaf dessa djur. De voro

alldeles icke rädda för menniskorna, kommo af nyfikenket
rakt emot eldarne ock sprungo ej undan, då någon nalka-
des. En dyrköpt erfarenket lärde dem dock snart försig-
tigket, men mau fångade i alla fak 800 tik 900 stycken,
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en vacker fångst då man betänker, att dessa djurs skinn
vid kinesiska gränsen betalades med 80 å 100 rubel stycket.
Dessutom strandade på ön under vinterns början två hval-
fiskar. De skeppsbrutna betraktade dessa som sitt pro-
viantmagasin och tyckas hafva föredragit hvalspäcket fram-
för hafsutterns kött, hvilket smakade kla och var segt som
lader 1.

På våren försvunno hafsuttrarne, men nu kommo i
stället andra djur i stora skaror till ön, nämligen sjöbjör-
nar, salar och sjölejon. Köttet af unga sjölejon 2 ansågs vara
synnerligen läckert. Då hafsuttrarne blefvo säksyntare samt
mera skygga och svåra att fånga, funno de skeppsbrutna
äfven på medel att döda sjökor, hvilkas kött Steker an-
såg fukt jemförligt med godt oxkött. Några fat af dessa
djurs kött blefvo till ock med insaltade för att tjena som
proviant under återresan. Då landet i medlet af april
blef snöfritt, sammankallade Waxel de 45 man, som ännu
voro vid lif, till en rådplägning rörande de åtgärder, som
man borde vidtaga för att nå fastlandet. Bland många
olika förslag stannade man rid det att af virke från det
strandade fartyget bygga ett nytt. Man skred beslutsamt
till planens utförande, ekuru många svårigheter mötte. De
tre timmermännen, som följt med på resan, voro döda.
Men lyckkgtvis fans bland de öfverlefvande en kosack, Sawa
Starodubzow, hvilken som arbetare deltagit i skeppsbyggeri
uti Ochotsk och nu åtog sig att leda byggandet af det
nya fartyget. Med nöden tkl läromästare lyckades han

1 Enligt Möller, hvars (på meddelanden af AVaxel?) grundade uppgifter
ofta afvika från Stellers. Den senare säger, att hafsutterköttet var bättre än siil-
kött och ett godt medel mot skörbjugg. Ungames kött kunde i afseende å smak-
lighet till och med täfla med lamstek.

2 Att döma af hvad som anföres i Stellers beskrifning öfver Beringön
(Neue nord. Beytr., II s. 290) skulle ingen vågat anfalla »diese grimmigen Thiere»,
och det enda sjölejon, som man åt under vintern, var ett på Kamtschatka såradt
djur, som dödt uppkastats på Beringöns strand. De fenlika fötterna skola vara
den läckraste delen på sjölejonet.
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äfven utföra sin uppgift, så att en ny »S:t Peter» den |J
augusti 1742 kunde gå af stapeln. Fartyget var 40 fot
långt, 13 fot bredt och 6 l/2 fot djupgående samt seglade så
väl, som om det varit bygdt af en utlärd mästare, men läckte
deremot under sjögång betänkkgt. Hemresan gick i aka
fall lyckligt. Den j-^-' fick man sigte på Kamtsckatka, och
två dagar derpå ankrade »S:t Peter» vid Petropaulowsk, der
de skeppsbrutna träffade förrådshus med ett, efter deras,
förmodligen ej synnerligen höga anspråk, rikligt förråd af
lifsmedel. Följande år seglade de med sitt på Beringön
byggda fartyg vidare till Ockotsk. Vid ditkomsten voro af
de 76 personer, som ursprungligen deltagit i expeditionen,
32 aflidna. På Kamtschatka hade man ansett alla för
döda samt förskingrat och skiftat deras der qvarlemnade
tillhörigheter. Steker dröjde frivilligt ännu någon tid på
Kamtschatka för att der fortsätta sina naturhistoriska under-
sökningar. Olyckligtvis ådrog kan sig lokalmyndigheternas
ovilja, kanske till följd af det frimodiga sätt, på kvilket
han klandrade deras missbruk. Detta föranledde en under-
sökning vid kansliet i Irkutsk. Der blef han visserligen
frikänd och fick tillstånd att resa hem, men i Sokkamsk
möttes han af en express, som hade order att återföra ho-
nom tkl Irkutsk. På vägen dit träffade konom i Tara en
ny express med nytt tillstånd att resa tik Europa. Men
den starke, förut lefnadsfriske mannens krafter voro redan
uttömda genom detta jagande af och an öfver Sibiriens
omätliga ödemarker. Han dog kort derpå den ff nov. 1746
i staden Tjumen, vid endast 37 års ålder, af en under
resan ådragen febersjukdom 1.

1 Enligt Mullers officiella berättelse, förmodligen författad för vederläggande
af de i Europas vetenskapliga kretsar gängse ryktena om Stellers öde. Enligt
den biografi, som finnes i början af »Georg Wilhelm Stellers Beschreibung von
dem Lande Kamtschatka, herausgegeben von J. B. S. (Scheerer), Frankfurt und
Leipzig 1774», skulle Steller 1745 hafva anträdt återresan till Petersburg och
redan hunnit bortom Nowgorod, då han erhöll befallning att inställa sig för
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Den massa dyrbara pelsverk, som hemfördes af de
öfverlefvancle från Berings så olyckkga tredje resa, verkade
på Sibiriens pelskandlare, kosacker ock fångstmän, ungefär
som ryktet om Eldorado eller om kasiken Dobaybes skatter
på de spanska upptäckarne af mellersta ock södra Amerika.
Talrika expeditioner utrustades tkl det nya pelsrika landet,
der vidsträckta, förut okända landsträckor skattlades under
Bysslands zar. De flesta af dessa expeditioner landade un-
der bort- ock återresan på Beringön ock åstaclkommo inom
kort en fullständig förändring i öns fauna. Tack vare Stel-
lers lifliga skildring af det djurlif han bevittnat, äro vi
alltså kär i tillfälle att få en föreställning om den förän-
dring i faunan, som menniskan åstadkommer i det land, der
hon slår sig ned.

Bäfvar eller rättare fjekrackor förekommo under den
Beringska expeditionens öfvervintring i otrolig mängd på
ön. De ej allenast uppåto allt något så när ätbart, som
lemnades i det fria, utan trängde sig så väl om dagen som
om natten in i kusen ock bortsläpade akt livad de mäk-
tade med, äfven sådana saker som alldeles icke gagnade
dem, såsom knifvar, käppar, säckar, skor och strumpor.
Afven om någon sak blifvit aldrig så väl nedgräfd ock be-
lastad med stenar, så letade de ej blott rätt på stället, utan
sköto äfven bort stenarne med skuldrorna liksom menniskor.
Om de ej kunde uppäta hvad de funnit, så släpade de bort
det och gömde det under stenar. Några räfvar stodo här-
under på post, och om en menniska nalkades, hjelptes alla
åt att hastigt och spårlöst dölja det stulna i sanden. Då
man sof ute om natten, släpade räfvarne bort mössor och
handskar och ryckte undan täcket. De nosade på den sof-

kansliet i Irkutsk. Efter ett år fick han derifrån åter bege sig på resa till S:t
Petersburg, men då han kommit till granskapet af Moskva mötte honom en ny

befallning att återvända, och till yttermera visso blef han satt under bevakning.
Man hade redan fört honom temligen långt in i Sibirien, då han frös ihjäl, medan
vakten gått in på en krog att värma sig och släcka sin törst.
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vandes näsa för att utröna, om han var död eller lefvande,
ock försökte att nafsa på honom, i fall han höll andan.
Emedan sjölejon- och sjöbjörnhonorna under sömnen ofta
qväfva sina ungar, anstälde räfvarne hvarje morgon en in-
spektion af den plats, der dessa djur i otaliga skaror lägra
sig, ock om de funno en död unge, hjelpte de hvarandra ge-
nast att, likt välbestälda renhåkningskjon, släpa undan liket.
Vid förrättningar utom hus måste man jaga bort dem med
käppar, och de blefvo genom den slugket ock list, med
hvilken de visste att utföra sina tjufverier, och den klok-
het, som de visade då det gälcle att med förenade bemö-
danden nå ett mål, som ett ensamt djur ej kunde vinna,
verkligt farliga skadedjur för de skeppsbrutna, af kvilka de
derför af själ ock hjerta hatades, förföljdes, plågades och
dödades. Sedan dess hafva på Beringön tusen och åter
tusen räfvar blifvit fångade af pelsjägarne. Nu äro de så
säksynta, att vi under vår vistelse destädes ej sågo en enda.
De qvarbkfna skola för öfrigt, enligt livad på ön bosatta
européer berättade mig, numera ej bära den dyrbara, for-
dom allmänna svartblåa drägten, utan den k vita, som är
föga värdefull. På den närbelägna Kopparön finnas dock
fortfarande svartblåa räfvar i temkgen stor mängd 1.

Af Steker ock hans följeslagare dödades här 1741—42

1 Redan vid Schelechows öfvervintring 1783—81 furmos hufvudsakligast
hvita räfvar på Beringön. Under Stellers öfvervintring hade öfver en tredjedel
af räfvarne på ön blåaktig pels (Neue nord. Beytr., II s. 277). Aren 1747—48
fångade en pelsj ägare Cholodilow på Beringön 1481 blåa räfvar och 350 hafsutt-
rar, och året derpå återkom en annan fångstman med öfver tusen hafsuttrar och
två tusen blåa räfvar, som antagligen äfven fångats på Bering- och Kopparön
(Neue Nachrichten von denen neuentdeckten Insuln, Hamburg u. Leipzig 1766,
s. 20). Åren 1751—53 fångade Jugow på samma öar 790 hafsuttrar, 6844 svarta
och 200 hvita räfvar samt 2212 sjöbjörnar (anf. arb. s. 22). 1752—53 fångade
manskapet på ett fartyg, tillhörigt irkutska köpmannen Nikifor Trapezxikoff, på
Beringön 5 hafsuttrar, 1222 räfvar (färgen ej angifven) och 2500 sjöbjörnar (anf.
arb. s. 32). Det tyckes således, som om den ifriga jagten haft inflytande ej alle-
nast på djurens talrikhet utan äfven på deras färg, i det att den mest eftersökta
varieteten blifvit äfven relativt mindre allmän än förut.



FEMTONDE KAPITLET

272

nio hundra hafsuttrar. Ur Stekers beskrifning af detta nu-

mera mycket menniskoskygga djurs lefnadsvanor må här
anföras följande:

i>l afseende på lekfullhet öfverträffar det alla andra af de
djurslag, som kunna lefva så väl i hafvet som på land. När det
går upp ur sjön, skakar det som en hund vattnet bort från sin
pels och putsar derpå som en katt sitt hufvud med framlabbarne,
stryker kroppen, bringar håren i ordning, kastar hufvudet af och
an, betraktande sig sjelf och sin vackra pels med synbart välbehag.
Djuret är så ifrigt sysselsatt med denna putsning, att man der-
under lätt kan nalkas och döda det. Om man slår en hafsutter
tjugu gånger öfver ryggen, så fördrager han det med tålamod, men
om man slår till hans stora praktfulla svans, så vänder han ge-
nast hufvudet mot förföljaren, liksom erbjudande det till mål för
dennes klubba i stället för svansen. Undgår han ett anfall, så gör
han de löjligaste åtbörder mot jägaren. Han ser på honom och läg-
ger dervid ena foten öfver hufvudet, liksom för att skydda ögonen
mot solljuset, kastar sig på ryggen och skrapar sig, vänd mot sin
fiende liksom hånande, på buken och låren. Hanen och ho-
nan äro hvarandra mycket tillgifna, omfamna och kyssa hvarandra
som menniskor. Honan är ock mycket kär i sin unge. Anfal-
len lemnar hon den aldrig i sticket, och när fara ej är å färde,
leker hon med den på tusen sätt, nästan som en barnkär moder
med sitt barn, kastar den ibland upp i luften och tager emot den
med framfötterna som en boll, simmar omkring med den i sin
famn, kastar då och då ut den för att låta den öfva sig i simkon-
sten, men tager den till sig under kyssar och smekningar, då den
blir trött.»

Enligt nyare undersökningar är hafsuttern, sjöbäfvern
eller kamtschatka-bäfvern (Enhydris lutris Lin.) hvarken nå-
gon utter- eller bäfverart, utan tillhör ett eget genus, i viss
mån beslägtadt med hvalrossarne. Afven detta i afseende på
fäkens skönhet oöfverträffade djur är länge sedan fördrifvet,
ej akenast från Beringön, utan ock från de flesta jagtplatser,
der det fordom dödades i tusental, och om ej en verksam lag
snart stiftas för att ordna fångsten och hejda det utrotnings-
krig, som vinningslystnaden nu för mot detsamma, ej mer
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ined klubbor och pilar utan med krut och kammarladdnings-
u*evär, så går hafsuttern samma öde till mötes, som redan
drabbat Stekers sjöko. Af sjölejon (Eumetopias Steker.
Lesson), som vid Stekers tid träffades talrikt på Beringöns
strandklippor, infinna sig nu derstädes endast enstaka djur
jemte sjöbjörnarne (Otaria ursina Lina), ock slutligen är det
märkvärdigaste af alla Beringöns forna däggdjur, den stora
sjökon, helt och hållet utdodt.

Stellers sjöko (Rhytina Stekeri Cuvier) intog på sätt
ock vis klöfdjurens plats bland hafsdäggdjuren. Sjökon var
af svartbrun färg, någon gång med hvita fläckar och strim-
mor. Den tjocka, läderartade huden var täckt med hår,
hvilka sammanvuxit till en ytterhud, som var full af ohyra
och kknade barken på en gammal ek. Det fullvuxna dju-
rets längd uppgick till 28—35 engelska fot samt dess
vigt tkl 80 centner. Hufvudet var i förhållande tik den
stora tjocka kroppen ej stort, halsen kort, kroppen hastigt
afsmalnande bakåt. De korta frambenen afslutades tvärt,
utan fingrar eller naglar, men voro besatta med en mängd
korta, tätt hopade borsthår; bakbenen ersattes af en stjert-
fena, snarlik hvalarnes. Djuret saknade tänder, men var
i stället försedt med tvenne tuggskifvor, den ena i gom-
men, den andra i underkäken. Honornas spenar, som voro
mycket mjölkrika, hade sin plats mellan frambenen. Köttet
och mjölken hade tycke af nötkreaturens, ja voro tkl ock
med, enligt Stellers utsago, bättre än dessas. Sjökorna
voro nästan ständigt sysselsatta med att afbeta de vid
kusten rikligt förekommande algerna, hvarvid de rörde huf-
vud och hals ungefär som en oxe. När de betade, visade
de stor glupskhet och läto sig ej det ringaste störas af
menniskors närvaro. Man kunde till och med vidröra dem,
utan att de skrämdes eller brydde sig derom. För hvar-
andra hyste de stor tikgifvenhet, och då en blifvit harpu-
nerad, gjorde de andra otroliga försök att rädda den.
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När Steker kom tik Beringön, betade sjökorna längs
stränderna, samlade såsom nötkreatur i hjordar. Af brist
på lämpkga jagtredskap jagade de skeppsbrutna dem icke
till en början. Först sedan en hejdlös mordlust drifvit
alla andra matnyttiga djur långt från vinterqvarteret, bör-
jade man utfundera medel att fånga äfven sjökor. Man
sökte med en stark, för ändamålet förfärdigad jernhake har-
punera djuret och derpå släpa det i land. Det första försöket
gjordes d. 1 3"n, 1742, men misslyckades. Först efter många
förnyade försök lyckades man ändtligen döda ock fånga ett
antal djur och under högvatten draga dem så nära land,
att de vid ebbtid lågo på det torra. De voro så tunga, att
dertill fordrades fyratio man. Man kan af dessa omständig-
heter draga den slutsatsen, att antalet sjökor, som fångades
under den första öfvervintringen på Beringön, ej var syn-
nerligen stort. Det första djuret dödades nämligen blott
halfannan månad före afresan, och fångsten inföll således
under en tid, då manskapet endast i nödfak kunde lemna
fartygsb}rggandet för att gå på jagt. Dessutom behöfdes
blott ett par djur för att under den ifrågavarande tiden
lemna köttföda åt alla man.

Märkvärdigt är, att sjökon af senare resande omtalas
endast så i förbigående, att det stora, ännu på Linnés tid
af européer jagade djuret knappast skulle kunnat inregistre-
ras i naturforskarens system, om ej Steker varit med om
öfvervintringen på Beringön. Hvad Krascheninnikoff säger
om sjökon är helt och håket lånadt från Steker och lika-
så nästan alla uppgifter, som senare naturforskare anföra
om dess förekomst och lefnadssätt. Att så verkligen är
fallet, visas af följande, så vidt jag kunnat finna, fullstän-
diga utdrag af allt, som säges om sjökon, i den enda origi-
nalberättelsen om ryssames första fångstfärder tik de Aleu-
tiska öarna, kvkken utgafs i Hamburg och Leipzig 1776
under titel: »Neue Nachrichten von denen neuentdeckten
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Insuln in der See zwiscken Asien und Amerika, avs mit-
getheilten Urkunden und Ausziigen verfasset von J. L. S**
(Scherer).» l I denna bok omtalas sjökon på följande ställen:

»Ivan Krassilnikoffs fartyg afseglade först 1754 och kom
den 8 oktober till Beringön, hvarest alla för hafsutterfångst pä de
aflägsna öarna utrustade fartyg pläga tillbringa vintern för att förse
sig med tillräckligt förråd af kött af sjökor» (anf. arb. s. 38).

»Höststormarne, eller snarare önskan att intaga förråd af lifs-
medel, nödgade dem (ett antal af köpmannen Tolstyk utsända fångst-
män under befäl af kosacken ObeuchoAv) att anlöpa Kommendörs-
ön_ (Beringön), hvarest de under vintern, till den || juni 1757.
icke erhöllo något annat än sjökor, sjölejon och stora salar. Hafs-
uttrar infunno sig icke detta år» (ibid. s. 40).

»De (ett ryskt fångstfartyg under Studenzow, 1758) landade
på Beringön för att döda sjökor, såsom alla fartyg pläga» (ibid. s. 45).

»Efter det Korovin 1762 (på Beringön) försett sig med till-
räckligt förråd af kött och sjökohudar till sina båtar seg-
lade han vidare» (ibid. s. 82).

Är 177.2 öfvervintrade Dmitri Bragin under en fångst-
resa på Beringön. I den på begäran af Pakas förda rese-
journalen uppräknas de på ön förekommande stora sjödju-
ren, men ej ett ord namnes om sjökon (Pallas, Neue nor-

dische Beyträge, II s. 310).
A7intern 1783—84 tikbragte Schelechow på Beringön,

men under kela tiden lyckades han ej fälla annat än några

1 Af detta lilla, från originaljournalerna sammandragna arbete (jemf. Coxe.
Russian disc. 1780, s. VI) ser man. att det oförskräckta mod och den ihärdighet,
som, parade med andra mindre goda egenskaper, utmärkte promyschlenni under
deras upptäckts-, skattindrifnings- och eröfrarefärder från Öb till Kamtschatka, ej
heller sveko dem, när det gälde att tränga vidare öfver hafvet till Amerika. Att
en skeppsbesättning räddar sig från undergång med de mest besynnerliga farkoster
inträffar årligen, ty nöden har ingen lag. Men mindre vanligt torde vara, att en
upptäcktsexpedition, som förliser på en obebodd, skoglös ö, af spillrorna från sitt
eget fartyg, ja af driftimmer bygger sig ett nytt för att dermed segla ut på oce-
anen till upptäckande af nya fångstplatser eller nya vilda stammar, villiga att be-
tala »jassak» åt äfventyrarne. Sådant inträffade emellertid ganska ofta under de
ryska upptäckts- och fångstresorna till de Aleutiska öarna 1745—1770, och det be-
synnerliga var, att dessa på sådant sätt tillkomna farkoster, äfven efter hemkom-
sten från den första färden, blefvo begagnade under åratal.

ÄLDRE UNDERRÅTTELSER OM SJÖKON
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hvita räfvar, och i berättelsen om resan namnes sjökon ej
med ett ord (Grigori Schelechof russischen Kaufmanus
erste und zweite Reise etc, S:t Petersburg 1793).

Några ytterligare berättelser om sjökon har man er-
hållit genom bergsmannen Pet. Jakowlew, som år 1755
besökte Kommendörs-öarna för att närmare undersöka kop-
parförekomsten på Kopparön. I den beskrifning han lem-
nat åt Pallas om denna resa namnes visserligen ej ett ord
om sjökon, men 1867 har Pekarski i Petersburger-aka-
demiens skrifter offentliggjort några utdrag ur Jakowlews
dagbok, af hvilka det framgår, att sjökorna redan på kans
tid voro förjagade från Kopparön. Jakowlew inlemnade
med anledning deraf d. 27 nov. 1755 en inlaga till myn-
digheterna på Kamtschatka för att få sjöko-jagten genom
lag ordnad och derigenom hindra djurets utrotande, en
hedrande omtänksamhet från forna dagar, som sannerligen
kunde tjena till föredöme i vår tid (J. Fr. Brandt, Sym-
bol_e Sirenologicse, Mém. de lAcad. de S:t Pétersbourg
T. XII N:o 1, 1861—68, s. 295).

I sin år 1802 utgifna beskrifning öfver Billings resa
(1785 —94) säger Sauer, s. 181: »Sjökor voro mycket ak-
männa på Kamtschatka och de Aleutiska öarna 1, då dessa
först upptäcktes, men den sista dödades 1768 på Beringön,,
och ingen har blifvit sedd sedan dess.»

På grund af de skrifter, för hvilka ofvanför blifvit
reclogjordt, och åtskilliga upplysningar, som insamlats under

1 På de egentliga Aleutiska öarna tyckes sjukon aldrig hafva förekommit,,
deremot blefvo, enligt Steller, döda sjökor stundom ilanddrifna på Kamtschatka,
der de till och med af ryssarne erhållit ett eget namn kapustnik, härledt af den
massa tång man fann i deras mage. Mig synes detta för ett gräsätande djur syn-
nerligen betecknande namn antyda, att sjökon verkligen vid ryssames första an-
komst till Kamtschatka någon gång besökt denna halfös kuster. Fordom har
sjökon antagligen varit utbredd mot söder ända till nordliga delen af Japan.
Några forskare hafva äfven uttalat den förmodan, att djuret skulle hafva före-
kommit norr om Beringssund. Detta är dock föga sannolikt. Bland den massa
subfossila ben af sjödjur, som vi granskade vid Pitlekaj, tycktes ben af sjökor
icke förekomma.
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detta århundrade från ryska myndigheter i trakten äfven
som genom den skicklige konservatorn Wosnessenski, kafva
akademikerna v. Baer ock Brandt 1 kommit till den slut-
satsen, att sjökon knappast varit sedd af européer före den
li november 1741, då Steker, dagen efter sin landstigning
på Beringön, för första gången såg några besynnerliga djur
beta med hufvudet under vattnet vid öns stränder, och att
djuret 17 år derefter eller 1768 varit fukkomligt utrotadt.
Den senare uppgiften är dock kelt säkert oriktig. Vid de
många förfrågningar jag gjorde hos infödingarne rörande
detta intressanta ämne, fick jag nämligen bestämda under-
rättelser derom, att lefvande sjökor varit sedda vida senare.
En »kreol» (d. v. s. afkomling af ryss och aleut), som var
67 år gammal, af förståndigt utseende och vid fukgoda
själsförmögenheter, berättade: »att hans far dött 1847 vid
88 års ålder. Denne, som var från Wolhynien, hade vid
18 års ålder kommit till Beringön, således 1777. De två
eller tre första åren af hans dervaro, d. v. s. intik 1779
eller 1780, hade man ännu dödat sjökor, medan de vid låg-
vatten betade sjötång. Man hade endast ätit hjertat och
användt huden tik bajdarer 2. Tkl följd af dess tjocklek
klöfs den i tvenne delar; två sådana genom kfyfning upp-
komna hudstycken hade åtgått till en bajdar af 20 fots
längd, 7Y 2

fots bredd och 3 fots djup. Efter den tiden
hade man icke dödat några sjökor.»

Det finnes dock bevis derför, att en sjöko visat sig
ännu senare vid ön. Tvenne »kreoler», Feodor Mertche-
nin och Stepnoff, berättade, att de för omkring 25 år se-
dan vid Tolstoj-mys på östra sidan af ön sett ett för dem

1 v. Baers och Brandts talrika afhandlingar om sjökon finnas i Peters-
burger-akademiens skrifter.

2 Att sjökons hud användes till bajdarer framgår af det nyss anförda korta
utdraget om Korowins resa. Med anledning af denna »kreols» berättelser hörde
jag efter, om ej några mycket gamla, till bajdarer använda sjökoskinn furmos
qvar på ön, men svaret blef beklagligen nekande.
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okändt djur, hvilket framtill var mycket tjockt, baktill
afsmalnande, hade små framfötter och visade sig med en
längd af ungefär 15 fot öfver vattnet, än höjande sig uppr

än hukande sig ned. Djuret »blåste», men ej genom biås-
hål, utan genom munnen, som var något utdragen. Det
var brunt tik färgen, med stora ljusare Häckar. Byggfena
saknades, men när djuret böjde sig, kunde man, till följd
af dess stora magerhet, se ryggradsutskotten. Jag anstälde
ett noggrant förhör med båda sagesmannen. Deras berät-
telser voro fullkomligt öfverensstämmande och tycktes kunna
göra anspråk på trovärdighet. Att det djur de sett verkligen
varit en sjöko, bevisas tydligen dels af beskrifningen på dju-
rets form och sätt att bete sig i vattnet, dels af uppgiften
om dess sätt att andas, dess färg och magerhet. I »Aus-
furliche Beschreibung von sonderbaren Meerthieren» säger
Steker, s. 97: »Under det de beta, höja de hvar fjerde och
femte minut nosen från vattnet för att blåsa ut luft och
litet vatten», sid. 98: »De äro om vintern så magra, att man
kan räkna ryggkotor och refben»; samt s. 54: »Några sjö-
kor hafva på huden temligen stora kvita fläckar och strim-
mor, hvarigenom de se fläckiga ut.» Då de nämnda in-
födingarne ej hade någon kännedom om Stekers beskrifning
af djuret, så kan ett falsarium här ej föreligga. Bhytina-
slägtens dödsår måste derför framflyttas minst tik 1854.
Härvid är att anmärka, det många omständigheter tala för,
att Bhytina-hjordarne snarare blifvit bortdrifna från de rika
betesmarkerna vid Beringön, än utrotade clerstädes, och att
arten dött ut tkl följd deraf, att den på sin nya vistelseort
ej kunnat uthärda kampen för tillvaron. Sjökons från de
flesta nutida djurformer afvikande gestalt anger för öfrigt r

att den, kksom alfogeln på Island, clronten på Mauritius
och de stora strutsartade foglame på Nya Zeeland, varit
den sista representanten för en djurgrupp bestämd att utdö.

En af Alaska-kompaniets hudgranskare, herr Osche,,
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bördig från Liffland och för närvarande bosatt på Koppar-
ön, berättade mig, att ben af sjöko skulle förekomma äf-
ven på denna ös vestra sida. Deremot lära dylika ben icke
träffas på den lilla, längre ned beskrifna holmen utanför
kolonien på Beringön, oaktadt Rhytina-ben äro allmänna
på den närbelägna stranden af hufvudön.

Dessa äro de sparsamma underrättelser jag af infödin-
gar och andra i trakten bosatta män kunnat insamla om
det ifrågavarande djuret. Deremot kröntes mina bemödanden
att förskaffa mig Bhytina-ben med större framgång, och jag
lyckades verkligen hopbringa en mycket stor och vacker
samling af skelettdelar.

När jag först gjorde bekantskap med européerna på
ön, sade de, att föga utsigt fans att i det hänseendet åstad-
komma något nämnvärdt. Kompaniet hade nämkgen för-
gäfves bjudit 150 rubel för ett skelett. Men redan innan
jag varit många timmar i land, fick jag veta, att större el-
ler mindre bensamlingar furmos här och der i infödingam-
es hyddor. Dessa uppköpte jag, med afsigt betalande så,
att säljaren blef mer än belåten och grannen litet afund-
sjuk. En stor del af den manliga befolkningen började nu
på det ifrigaste att leta efter ben, och jag hopbragte på
detta sätt så mycket, att 21 fastager, stora lådor eker tun-
nor fyldes med Rlrytina-ben, deribland trenne hela, särdeles
vackra, samt åtskikiga mer eller mindre skadade hufvud-
skakar, flere betydande bensamlingar från samma skelett o. s. v.

Rhytina-benen ligga ej vid vattenbrynet, utan på en

med tätt, yppigt gräs bevuxen strandvak af 2 tik 3 me-

ters höjd öfver hafvet. De äro vanligen täckta med ett
lager jord och grus af 80 —50 centimeters tjocklek. För
att finna dem måste man, då det vore akt för mödosamt
att upphacka hela gräsvallen, undersöka marken med ett
jernspett, en bajonett eker något dylikt redskap. Man lär
sig snart att på motståndet och på ljudets beskaffenhet ur-
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skilja, om det i marken stuckna spettet träffat en sten, en

träbit eller ett benstycke. Refbenen användas, till följd af
sin karda, elfenbenslika beskaffenhet, af infödingarne till
skoning på slädmedar och tik bensniderier. De äro derför
redan i stor skala förbrukade och sällsyntare än andra ben.
Fingerbenen, som kanske ursprungligen varit broskartade,
tvekas i de flesta fall vara alldeles förstörda, likaså de yt-
tersta svanskotorna. Några dylika ben kunde jag ej er-

hålla, oaktadt jag särskildt uppmanade infödingarne att
skaffa mig äfven smärre ben och för dem lofvade betala
höga pris.

Bekonstruerad bild af Rhytina.
Efter J. Fr. Braxdt (Symbols. Birenologicae, Fasc. 111 s. 252)

Det enda större djur, hvkket fortfarande förekommer
på Beringön i kanske lika stort antal som på Stekers tid,
•är sjöbjörnen. Äfven den hade redan minskats så, att års-
utbytet utgjorde endast en ohetydkghet 1, clå IS7I ett enda

1 Antalet af på Beringön årligen dödade djur synes af följande uppgift,
som Mr H. W. Elliott meddelat mig:

År 1867 - 27500
»> 1868 — 12000
_ 1869 — 24000
» 1870 — 24000
» 1871 — 3614

År 1872 — 29318
» 1873 — 30396
» 1874 — 31292
» 1875 — 36274
» 1876 — 26960

År 1577 — 21532
.. 1878 — 31340
» 1879 — 42752
» 1880 — 48504

Under de 18 åren från 1862 till 1880 hafva således 389,462 skinn utskeppats
från Beringön. Fångsten på Pribylow-öarna har dock varit ännu större. Dessa
öar upptäcktes 1786, men man känner ej antalet af der dödade djur för de första
tio åren; man vet endast, att det varit ofantligt stort. Åren 1797—1880, således

SJ 6 BJÖRNEN
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kompani mot en afgift till ryska kronan af, om jag minnes
rätt, 2 rubel för dödadt djurerhöll uteslutande rätt till jagten,
och denna med anledning häraf blef på ett mera ändamåls-
enligt sätt ordnad. Vissa tider af året äro sjöbjörnarne helt
och håket fridlysta. Antalet djur, som skola dödas, bestämmer
man på förhand, alldeles på samma sätt som jordbrukaren
vid slagttiden om kosten plägar göra med sin boskapshjord.
Honor och ungar dödas endast undantagsvis. Afven de
gifta hanarne eller rättare de hanar, som förmå skaffa sig
ett harem och kunna försvara detsamma, undgå vanligen
att slagtas, om ej för annat derför att deras pels oftast
är allt för luggsliten, sönderrifven och trasig. Det är så-
ledes ungkarlarne som här bokstafligen få släppa skinnet till.

Att ett vildt djur kan slagtas på ett så ordnadt sätt,
beror af dess egendomliga lefnadsvanor 1. Sjöbjörnarne in-
finna sig nämligen år efter år under somrarne på vissa
bestämda i kafvet utskjutande näs (Rookeries), der de, sam-
lade i kundratusental, tillbringa nere månader utan den rin-
gaste föda. Först komma hanarne (oxarne) till stället, de
fiesta under loppet af maj eller början af juni månad. Yt-
terligt häftiga strider, ofta med dödlig utgång för den ena

af parterna, uppstå nu om den rymd af ungefär hundra
qvadratfot, som hvarje saloxe anser sig behöfva för sitt hem.
De starkaste och i striden lyckligaste behålla de bästa
platserna närmast stranden; de svagare få krypa längre
upp på land, der utsigten att få ett tillräckligt antal ge-
måler just ej är så särdeles stor. Fäktningen försiggår
med en mängd låtsade utfak och parader. Till en början
gäller striden eganderätten till jorden. Den anfakne för-

under en period af 84 år, hafva öfver 0~/2 millioner skinn blifvit utförda från
dessa öar. Under senare tider har fångsten der ökats så, att man hvarje af åren
1872—1880 kunnat utan olägenhet döda öfver 99,000 djur.

1 De här meddelade dragen ur sjöbjörnens lefnadssätt grunda sig hufvud-
sakligast på Henry W. Elliotts förut anförda arbete.
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följer clerför aldrig sin motståndare utom det område han
en gång intagit, utan lägger sig, sedan fienden retirerat,

Sjöbjörnar.
Hane, honor och unge.

Efter en aqvarell af H. W. Elliott.

stolt ned för att i sömnens armar samla krafter tik ny strid.
Djuret grymtar härvid sjelfbelåtet, kastar sig på ryggen,
skrapar sig med framfötterna, ansar sin toilett eller svalkar

LIFVET PÅ ETT •tROOKERYs
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sig genom att långsamt vifta med en af bakfötterna, men är
alltid flinkt och färdigt till ny strid, tills det uttröttadt får
sin öfverman, som jagar det längre upp från stranden. Ett
af de mest egendomliga dragen hos dessa djur är, att de
under sin vistelse på land oupphörligt använda sina bak-
labbar som solfjädrar och någon gång äfven som solskär-
mar. Hundratusentals dylika solfjädrar kunna en varm dag
samtidigt vara i rörelse på ett »rookery» 1.

I medlet af juni komma honorna upp från sjön. De
mottagas i vattenbrynet på ett mycket förekommande sätt
af några starka oxar, som lyckats kämpa sig till platsen
närmast stranden och nu med lock och pock annektera de
sköna för sitt harem. Men knappast är den från vattnet
uppkomna honan etablerad hos sal-oxen n.o 1, förr än
denne ilar mot en ny skönket i vattenbrynet. Sal-oxen
11:0 2 sträcker nu ut sin hals och bortstjäl utan krus 11:0

etts första gemål, för att sedan bkfva utsatt för samma

spratt af oxen n.o 3. Härunder äro honorna alldeles pas-
siva, strida aldrig sins emellan ock fördraga med ytterligt
tålamod de svåra sår de ofta få, då de af de stridande ryc-
kas än åt ett, än åt ett annat kåk. Alla honor bkfva slut-
ligen på" detta sätt efter häftiga strider fördelade mellan ha-
narne, hvarvid de af dessa, som äro närmast stranden, få på sin
lott 12 till 15 gemåler. De som nödgats slå sig ned längre
bort från stranden, få nöja sig med fyra eller fem. Kort
efter det honorna landat föda de sina ungar, hvilka be-
handlas med stor likgiltigket ock endast inom karems grän-
ser försvaras af adoptivfådern. Derefter inträffar parnings-
tiden, ock sedan den förflutit, upphör den i början så strängt
upprätthållna ordningen ock familje-indelningen. Småning-
om lemna säl-oxarne, utmagrade af tre månaders absolut
fasta, »rookeriet», som tages i besittning af sal-korna, un-

1 Engelskt ord, livarmed äfven infödingarne numera benämna de uddar, der
sjöbjörnar årligen samlas i hundratusental. Egentligen betyder ordet häcknings-
ställe för råkor.
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»Seal-rookery»
på
S:t

Pauls-ön,
en
af

Pribylow-öarna.

Efter
teckning
af
H.
W.

Elliott.
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garne och en mängd yngre hanar, hvilka förut ej vågat
sig till stället. I medlet af september, när ungarne lärt
sig att simma, blir platsen helt och hållet öfvergifven, på
enstaka, af en eller annan orsak qvarbkfna djur när. Vid
ett långvarigt våldsamt regn skola dessutom många af dju-
ren söka skydd i kafvet, men återvända, då regnet upp-
kört. Samma verkan utöfva ihållande värme och solsken;
kylig, fuktig luft med dimköljd sol lockar dem deremot i
tusental upp på land.

Hanar under sex år kunna ej såsom de äldre kanarne
tillkämpa sig hustrur och eget hem. De samla sig derför
jemte yngre honor i flockar af flere tusen till flere kun dra
tusen djur på stränderna emellan de egentliga rookerierna,
en del tätt packade närmast vattenbrynet, andra spridda i
mindre flockar ett stycke längre bort från stranden på grä-
set, der de ömsom ystert leka med hvarandra som hund-
valpar, ömsom på en gemensam signal lägga sig att sofva
i alla upptänkliga ställningar.

Det är dessa olyckliga onyttiga ungkarlar, som vid de
ordentligt skötta fångststationerna lem na slagtkontingenten.
För detta ändamål jagas de af infödingar från stranden i
sakta mak (ungefär en kilometer i timmen) ock med täta
raster till slagtplatsen, belägen en eller två kilometer från
stranden. Derpå bortjagas honor och ungar samt de hanar,
hvilkas pels är oduglig. De öfriga döfvas först med ett
slag i hufvudet och stickas sedan med knif.

Under det Vega ångade ned mot Beringön, mötte vi
redan långt från land flockar af sjöbjörnar, som nyfiket
följde fartyget under långa sträckor. Mindre bekant med
sjöbjörnarnes lefnadssätt, trodde jag med anledning häraf,
att dessa redan lemnat sina sommarrastplatser, men vid an-
komsten tkl kolonien upplystes jag om, att detta icke vore
förhåkandet, utan att ett mycket stort antal djur fortfa-
rande kölle till på rookeriet rid nordöstra udden af ön.
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Naturligtvis gälde en af våra första utflygter detta ställe,
beläget ungefär 20 kilometer från byn. En dylik resa får
man dock numera ej företaga ensam och obevakad, emedan
äfven en ofrivillig oförsigtighet lätt kunde åstadkomma
mycken ekonomisk förlust för infödingarne och för kompa-
niet, som innehar jagtratten. Under resan åtföljdes vi der-

Sjöbjörn-slagt.

Efter en teckning af H. W. Elliott.

för af byns fogde, en svarthårig stammande aleut, och
»kosacken», en ung, hygglig ock artig man, som vid hög-
tidliga tillfällen bar en sabel nära nog lika lång som han
sjelf, men som för öfrigt ej på ringaste sätt motsvarade
den af roman- och skådespelsförfattare antagna kosacktyrpen.

Resan skedde i stora, med tio hundar förspända slädar
öfver snöfria, afrundade berg och bergplatåer, täckta med
en temligen torftig vegetation, och genom dalar, skoglösa
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liksom bergen, men prydda med yppigt grönskande ört-
snår, rika på praktfulla kljor, syngenesister, umbekater o.
s. v. Färden gick stundom långsamt nog, men stundom
i kvinande fart, i synnerhet då hundspannen foro utför ber-
gens branta afsatser eller genom morasen och de lergölar,
som bkdat sig på den flitigt använda vägen. Körsvennen
blef härvid från topp till tå öfverstänkt med ett tjockt
lager af gyttja, en olägenhet förenad med det ovanliga

Sjöbjörnar på väg till »the rookeries»
Efter teckning af H. V. Elliott

spännet, som före afresan från kolonien var förutsedd, tkl
följd kvaraf våra dervarande vänner påyrkade, att alla,
oaktadt den vackra väderleken, skuke medtaga regnrockar.
Hundspannen kejdades temligen långt från stranden för att
ej skrämma sälarne, ock derpå gingo vi till fots till sjö-
björnlägret, väljande vägen så, att vi kade vinden mot oss.
Vi kunde på detta sätt, utan att väcka någon oro, komma
kelt nära djuren, kvilka, enligt den helt säkert något öfver-
drifna uppgift vi på staket erköllo, för tillfället voro sam-
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lade tkl ett antal af 200,000 på udden ock närliggande
stränder. Vi erhöllo tillstånd att, åtföljda af våra vägvisarer

krypa tätt intill en något afsides liggande flock. De äldre
djuren blefvo i början något oroliga, då de märkte, att vi
nalkades dem, men snart lugnade de sig fullständigt, och
vi hade nu nöjet af ett egendomligt skådespel. Vi voro

de enda åskådarne. Scenen utgjordes af en stenbelagd, af
skummande bränningar sköljd strand, fonden af det omät-
liga hafvet och skådespelarne af tusentals underligt formade
djur. En del gamla kanar lågo stika ock orörliga, obe-
kymrade om livad som föregick omkring dem. Andra kröpo
på sina små korta ben klumpigt bland strandens stenar
eller summo med otrolig vighet bland bränningarna, lekte,,
smekte hvarandra och grälade. På ett ställe stredo tvenne
äldre djur under ett egendomligt kväsande läte ock på ett.
sätt, som om anfallet ock försvaret skulle hafva verkstälts-
med utstuderade anfalls- ock försvarsställningar. På ett
annat försiggick en skenfäktning mellan ett äldre djur ock
en unge. Det såg ut, som om denna skuke fått under-
visning i fäktkonsten. Öfverakt kröpo de små svarta un-
garna beskäftigt af ock an mellan de gamla, då ock då
bräkande likt lam för att kalla på modern. Ofta qväfvas
ungarna af de äldre, då dessa, uppskrämda af någon till-
fällighet, rusa ut i hafvet. Hundratals döda ungar hittas
efter ett dylikt alarm på stranden.

»Endast» tretton tusen djur kade i år blifvit dödade.
Deras flådda kroppar lågo hopade i gräset på stranden, spri-
dande en vidrig lukt vidt och bredt, hvilken dock icke bort-
skrämde de på det närbelägna näset liggande kamraterna, eme-
dan äfven bland dem en likadan lukt var rådande till följd
af de många på stranden qvarkggande qväfcla eller i strid,
med kamrater dödade djuren 1. Bland denna stora skara sjö-

1 Elliott (anf. arb. s. 150) anmärker, att ej en enda sjelfdöd sal träffas på
»rookeriet», der dock ett så stort antal djur uppehåller sig, att tusental årligen torde
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björnar tronade på toppen af en hög sten ett ensamt sjö-
lejon, det enda af dessa djur som vi sett under färden.

Mot betalning af 40 rubel förmådde jag byns höfding
att åt mig skelettera fy^ra af de i gräset qvarkggande kalf-
förruttnade sjöbjörnkropparne, ock sedermera erhöll jag ge-
nom de ryska myndigketernas välvilja ock utan någon er-
sättning tik uppstoppning sex djur, deribland två lefvande
ungar. Äfven dessa senare nödgades vi döda, sedan vi för-
gäfves sökt förmå dem att mottaga någon föda. Den ena
hemfördes för anatomisk undersökning inlagd i sprit.

Den del af Beringön vi sett bildar en på vulkaniska
bergarter 2 hvkande högslätt, som dock mångenstädes är
afbruten af djupa kitteldalar. Dessas botten upptages van-
ligen af insjöar, kvilka genom större eller mindre floder
stå i förbindelse med hafvet. Sjöarnas stränder och ber-
gens sluttningar äro betäckta med en yppig växtlighet, rik
på långt gräs ock vackra blommor, bland kvilka en i våra
trädgårdar odlad svärdslilja, den nyttiga, mörkt rödbruna
saranalkjan, åtskilliga orchideer, tvenne storblommiga rko-
dodendron-arter, manshöga umbelkferer, solroslika synanterer
o. s. v. En kelt annan natur var rådande på den utan-
för hamnen belägna holmen, om hvilken dr Kjellman och
dr Stuxberg meddela följande:

»Ön Toporkoff bildas af en eruptiv bergart, som öfver-
allt mot stränderna, några tiotal alnar från högsta vatten-
ståndet, reser sig upp i form af branta, låga sprickiga väg-
gar, från 5 till 15 meters höjd, olika på olika ställen.
Ofvan om dessa branta bergväggar bildar öns yta en jemn

dö af ålder. Detta måtte bero derpå, att sälarne, när de blifva sjuka, draga sig
tillbaka till hafvet, och utgör ett ytterligare bidrag till den af mig redan förut
(förra delen sid. 308) berörda frågan om fynden af sjelfdöda djur.

2 Enligt uppgift af herr Grebnitski träffas äfven tertiära försteningar ocli
kollager på Beringön, de förra norr om kolonien i det inre af landet, de senare
i vattenbrynet söder om Berings graf. Äfven i granskapet af kolonien under-
lagras de vulkaniska bergmassorna af mäktiga sandlager.

BESÖK PÅ ETT »ROOKERY»
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slätt; livad som ligger nedanför dem utgör en långsamt

sluttande strand.
Den långsamt sluttande stranden består af två väl

skilda bälten, ett yttre utan all växtlighet, ett inre bevuxet
med Ammadenia peploides, Elymus mollis, ock tvenne um-

bekat-arter, Heracleum sibiricum ock Angelica archangelica,
af kvilka de båda sistnämnda utefter afsatsen bilda ett om-
kring 50 meter bredt, manshögt, nästan ogenomträngligt
snår. De branta bergväggarna äro på somliga ställen gul-
färgade af lafvar, mestadels Caloplaca murorum och Cal. cre-
nulata; på andra ställen äro de temkgen tätt beklädda med
Cocklearia fenestrata. Den öfversta jemna slätten intages
af en tät ock frodig gräsmatta, öfver kvilken enstaka stånd
af de båda nämnda umbekat-arterna koja sig här och der.
Vegetationen på denna lika ö förenar en högst ovanlig
artfattigdom med en kög grad af yppigket.

Af högre djur sågo vi endast fyra arter foglar, näm-
ligen Fratercula cirrhata, en tejst (Uria gryke var. columba),
en art af skarfvarnes (Pkalocrocorax) och en art af måsam-
es (Larvs) slägte. Fratercula cirrhata lefde kär i milliontal.
De kade sitt tillhåk på den öfre slätten, der de öfverakt
utgräft korta, djupa ock ovanligt breda, med två öppnin-
gar försedda gångar att sofva i. Derifrån flögo de vid vår
ankomst i stora skaror fram och åter till det närbelägna
hafvet. Deras mängd var nästan jemförlig med alkornas å
de arktiska fogelbergen. Tejstarne ock skarfvarne höllo till
på klipporna i fjär-området.

De ryggradslösa landdjurens antal uppgick till kanske
30 arter. Talrikast voro Machkis, Vitrina, Lithobius, Tali-
trus, några tvåvingar ock skalbaggar. De lefde alla på
strandens inre bälte, der marken var ovanligt fuktig.»
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Beringön skulle utan svårighet kunna föda stora bo-
skapshjordar, kanske lika talrika som de hjordar af sjökor,
som fordom betade vid dess stränder. Sjökon hade för öf-
rigt valt sin betesplats med urskkning, i det att hafvet

Alg från Bering-öns stränder.
Thalassiophyllum Clathrus Post. & Rupr.

V 4af nat. storl.

här, enkgt dr Kjellman, är ett af de algrikaste i verlden.
Hafsbottnen betäckes på gynsamt belägna stäken af .20 till
30 meter höga algskogar, hvilka äro så täta, att skrapan
med svårighet tränger ned i dem, en omständighet som

ÖN TOPORKOFF
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mycket försvårade draggningen. Vissa af algerna användas
af infödingarne till mat.

Under färden till fångstplatsen blefvo vi vid en rast,
ungefär kalfvägs mellan densamma och byn, i tillfälle att
deltaga i ett kögst egendomligt fiske. Baststaket var be-
läget på en jemn grässlätt, snarkk en naturlig äng kos oss,
genomkorsad af en mängd smärre bäckar. Dessa voro fulla
med flere olika fiskarter, deribland en sik, en liten forek, en
medelstor långsträckt lax med nästan kvitt kött, ekuru med
purpurröd hudfärg, och en annan laxart af ungefär samma
längd, men mycket bred och med en puckel på ryggen.
Dessa fångades lätt. Man tog dem med händerna, harpu-
nerade dem med vanliga oskodda käppar eller andra trä-
bitar, kögg dem med knifven, tog dem med insektkåfven
o. s. v. Andra laxarter med kögrödt kött finnas i öns
större elfvar. Vi erhöko här för en obetydlighet en väl-
kommen omvexling i den konservföda, vid hvilken vi länge
sedan kunnit blifva utledsna. Dessutom fick expeditionen
som gåfva af Alaska-kompaniet ett fett ock ypperligt nöt-
kreatur, mjölk ock några andra förfriskningar, och jag
kan ej nog prisa den välvilja vi kär rönte så väl af den
ryske embetsmannen K. Otrebnitski, en ifrig och skicklig
idkare af naturforskning, som af Alaska-kompaniets tjenste-
män ock alla andra på ön bosatta personer, med kvilka vi
kommo i beröring.

Ursprungligen ämnade jag från Beringön segla tik
Petropawlowsk för att derifrån afstyra de företag, som möj-
ligen voro påtänkta tik vår »undsättning». Detta blef lik-
väl öfverflödigt, emedan en ångbåt, som genast sedan den
intagit sin last skuke afgå tik Petropawlowsk, ankrade rid
Vegas sida tvenne dagar efter vår ditkomst. Ångbåten
tillhörde Alaska-kompaniet, kallades »Alexander», fördes af
kapten Sandman ock var bemannad nästan uteslutande med
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svenskar, danskar, finnar ock norrmän 1. På Alexander be-
funno sig tvenne naturforskare, doktorerna Benedikt Dy-
bo wski och Julian Wiemut. Den förre är en till Sibirien
förvist, numera »benådad» polack, livars mästerliga zoolo-
giska arbeten utgöra bland de bästa bidrag, som under de
senare årtiondena lemnats till kännedomen om Sibiriens
naturförkåkanden. Hans undersökningar kafva hittiks kuf-
vudsakkgen galt Bajkal-trakten. Nu önskar han utsträcka
dem till Kamtschatka och har derför frivilligt åtagit sig en
läkareplats i Petropawlowsk. Vetenskapen har skäl att
vänta sig mycket rika skördar af hans och hans följesla-
gares arbeten i ett bland nordens mest intressanta, mest
misskända och minst kända länder.

Vega lemnade Beringön den 19 augusti på eftermid-
dagen. Ankaret fäldes i Jokohama den 2 september om
aftonen. Första delen af öfverresan, medan vi ännu voro
i den kaka, från norr kommande ishafsströmmen, gynnades
af förlig vind och måttlig värme. Yttemperaturen i hafvet
var -f-9° till +10°. Den 25 augusti vid 45° 45' n. bredd
ock 156° ostlig längd från Greenwich började hafsvattnets
temperatur att stiga så hastigt, att termometern redan den
28 vid 40° lat. och 147° 41' long. visade +23°,4ivatten-
brynet. Detta angaf, att vi från den kalla, för oss gyn-
samma strömmen kommit in i Stilla kafvets golfström,
Kuro-sivo. Vinden blef nu tidtals mindre gynnande, vär-
men tryckande, oaktadt de täta, af åska och häftiga byar
åtföljda regnskurarne. Under ett dylikt oväder den 31
augusti slog åskan med en ytterst våldsam blixt och knak
ned i Vegas stormast. Styrflöjeln bröts loss och kastades

1 Den förste europé som helsade oss välkomna efter fullbordad nordost-
passage var en numera i Kalifornien bosatt finne från Björkboda bruk i Kimito
socken, der jag vistats mycket under unga år. Han var af Alaska-kompaniet
sänd för att verkställa något tiiumermansarbete på Beringön. Då vi ångade fram
mot kolonien, rodde han oss till mötes och helsade oss med ropet »är det Norden-
skiöld?». Hans namn var Isak Axderssox.
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i sjön jemte några tum af kaltoppens spets. Sjelfva kal-
toppen spräcktes temkgen långt ned, ock alla om bord
tingo känna en mer eller mindre våldsam skakning, mest
en af manskapet, som för tillfället stod vid kettingsklyset.
För öfrigt hade tillbudet icke några nämnvärdt obekagliga
följder.

Vid ankomsten till Jokohama voro alla man friska
och Vega i fukgodt skick, ehuru efter den långa sjöresan
i behof af några smärre reparationer, af dockniug och möj-
ligen förkoppring. Naturligtvis hade under ett års förlopp
ett eller annat kndrigt sjukdomsfak bland 30 man ej kun-
nat undvikas, men någon allmännare sjuklighet hade icke
varit rådande, och helsotillståndet hade ständigt varit ut-
märkt. Af skörbjugg hade vi ej sett spår.
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Ankomst till Jokohama. — Telegram afsändes till Europa. —■ Ängaren
»A. E. Nordenskiölds» strandning. — Fester i Japan. — Sjöministern Kawamura.
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Kejserliga trädgården i Tokio. — Utställningen derstädes. — Besök på Enoshima.
— Japanska seder och bruk». — Thunberg och Kämpfer.

Jokokama, den första hamn-, telegraf- och handels-
plats, der Vegas ankare fäldes efter hennes kringsegling af
Asiens nordkust, är en af de japanskakuststäder, som efter
det af commodore Perry inledda fördraget mellan Amerika
ock Japan öppnades för verldshandeln. 1 På stället fans förut
endast en liten fiskarby, kvars invånare aldrig sett européer

ock vid hårdt straff voro förbjudna att inlåta sig i något
samtal eller varubyte med besättningarna å de främmande
fartyg, som möjligen visade sig vid kusten. Den forna byn
är nu, 20 år senare, förvandlad till en stad på nära 70,000
invånare, samt består af ej allenast japanska, utan äfven
ganska vackra europeiska kus, kan delsbodar, koteker m. m.
Den utgör äfven residens för landshöfdingen i Kanagava
Ken. Medelst jernväg är den förbunden med Japans närbe-
lägna hufvudstad Tokio, medelst regelbundna ångbåtsturer

1 Holländarne hade af gammalt tillstånd att ärligen sända några fartyg
till Nagasaki. Genom Perrys fördrag, undertecknadt den 31 mars 1854, öppna-
des Shimoda och Hakodate för amerikanerna. Slutligen blefvo genom nya fur-
drag med Förenta staterna och med åtskilliga europeiska makter hamnarne Kana-
cava (Jokohama), Nagasaki. Hakodate, Niigata, Hiogo och Osaka anvisade fri-
handel med utländingarne.
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i kvarje vecka med San Francisco å ena sidan, Hongkong,
Indien o. s. v. å den andra, samt slutligen medelst tele-
graftråd ej allenast med Japans förnämsta städer, utan ock
med alla de länder, som insnärjts i verldstelegrafnätets garn.

Stadens belägenhet på vestra stranden af den såsom
hamn kanske väl stora Jedo- eller Tokio-bugten är ej syn-
nerligen vacker. Men vid insegkngen ser man i vester, om

väderleken är gynsam, Fusijamas snöklädda, oförlikneligt
praktfulla vulkankägla höja sig från ett kuperadt, skogbe-
klädt underland. Man förvånas ej mer, då man sjelf en

gång sett den, att japaneserna med sådan förkärlek på lacker-
varor, porskner, tyger, papper, svärdsprydnader o. s. v. återge
bilden af detta deras kögsta, ståtligaste ock äfven grymma-
ste berg. Ty i hundratusental räknas de menniskor, som
omkommit under dess utbrott, och säger sagan sanning, så
har hela berget i en långt aflägsen forntid bildat sig på
en enda natt. Innan man kommer in i Jedo-bugten, far
man äfven förbi en under de sista åren verksam vulkan,
belägen på vulkanön Oshima, bekant i Japans historia så-
som förvisningsort för åtskilliga af hjeltarne i landets många
inre strider.

Under seglingen eller rättare ångandet — tv vi hade
ännu i behåll tillräckligt kol för att begagna maskinen —

uppför Jedo-bugten voro kusterna för det mesta så dim-
köljda, att Fusijamas topp ock strandkonturerna endast då
och då skymtade fram genom molnen och tjockan. Vinden
var dessutom motig, hvarför vi först kl. 9 tim. 30 min. efter-
middagen den 2 september kunde fälla vårt ankare i den
så länge efterlängtade hamnen. Jag skyndade genast i land
med kapten Påbinder för att öfver Sibirien afsända tele-
gram tik hemlandet om den lyckliga utgången af Vegas färd.
A telegrafstationen upplyste man mig, att den sibiriska
linien genom öfversvämningar var afbruten på en sträcka
af GOO verst, och att telegrammen derfor måste sändas
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öfver Indien, hvarigenom omkostnaderna nästan fördubblades.
Dessutom gjorde telegraftjenstemänneu svårigheter att mot-
taga de utländska guldmynt af olika slag, som jag hade
med mig. Den senare svårigheten blef lyckligtvis genast
afhjelpt derigeuom, att ryska konsuln herr Pelikan tillfäl-
ligtvis var närvarande vid min underhandling med telegraf-
tjenstemänneu. Då han hörde, att det gälde hemsäiidning
af telegram från den så mycket omtalade Vega-expeditionen
erbjöd han sig genast att ordna saken, till dess jag hunnit
i någon af stadens bankinrättningar lyfta penningar på det
af James Dickson & Co. i Göteborg utstälda kreditiv jag
medförde. Kort derpå träffade jag svenske konsuln, herr
vax Oordt, som lemnade oss en ganska brefrik post frän
hemlandet. Denna var för de flesta af oss mycket gläd-
jande, enär den, så vidt jag vet, icke bragte expeditionens
•30 medlemmar något enda oväntadt sorgebudskap. En led-
sam underrättelse fick jag dock genast efter det jag landat,
nämligen att ett fartyg, ångbåten »A. E. Nordenskiöld»,
som herr Sibirakoff sändt till Beringssund och Lena för vår
undsättning, strandat vid Jessos ostkust. Skeppsbrottet hade
lyckligtvis ej varit förenadt med förlust af menniskokf, och
fartyget låg strandadt pä en sandbank under förhållanden,
som gjorde det antagligt, att det skulle kunna räddas utan
allt för dryga omkostnader.

Sedan ryktet om vår ankomst spridt sig, uppvaktades
jag genast af åtskilliga deputationer med lyckönsknings-
skrifvelser, inbjudningar till fester, klubbar o. s. v. En
följd af kalas och festtillställningar inleddes nu, som upp-
tog en stor del af den tid vi vistades i detta härliga och
märkvärdiga land. Måhända kunde skildringen af dessa
fester lemna en bild från Japan under de öfvergångsför-
håkanden, som ännu äro rådande derstädes, och hvkka helt
säkert redan inom ett eller annat årtionde höra till en för-
gången ock i mycket äfven förglömd tid, en bild hvilken
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åt framtida författare torde kunna gifva ett kanske ej oväl-
kommet bidrag till kännedomen om det Japan, som nu
(1879) är. En dylik skildring skulle dock föra mig för
långt utom ämnet för denna reseskildring ock kräfva för
stort utrymme, hvarför jag här skall inskränka mig till en

Ångaren A. E. Nordenskiöld strandad på Jessos ostkust
Efter japansk fotografi

uppräkning af de festtikstäkningar, för kvilka offentliga
myndigheter, lärda sällskap eller klubbar stoclo i spetsen.

Den 10 september gafs stor middag på Jokohamas för-
nämsta, utmärkt väl hållna europeiska hotell, Grand Hotel,
af holländske ministern ckevaker van Stoetwegen, hvilken
i Japan tilkka representerar Sverige-Norge. Expeditionens
deltagare blefvo kär förestälda för flere medlemmar af japan-
ska regeringen.
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Den 11 septembar kl. 1 e. m. voro vi inbjudna till
frukostmiddag i kejserliga sommarpalatset Hamagoten af
sjöministern herr Kawamura. Middagen bevistades, utom
af Vegas vetenskapsmän och officerare samt vår mini-
ster herr van Stoetwegen, af flere bland Japans ministrar
och högsta tjenstemän. En del af dem talte ett eller an-
nat europeiskt språk, andra endast japanska, i hvilket fall
mindre betydande embetsmän tjenstgjorde såsom tolkar;
dessa deltogo dock ej middagen jemte de öfriga gästerna.
Middagen var ordnad efter europeiskt mönster, med riklig
tillgång på maträtter och vin. Palatset utgjordes af ett
envånings trähus i japansk byggnadsstil. De rum, till
hvilka vi hade tillträde, voro försedda med europeiska möb-
ler, ungefär sådana som man hos oss skulle vänta att
finna på en förmögnare enskild familjs sommarställe. Märk-
värdigt var, att man icke brytt sig om att i någon större
skala pryda rummet eller bordet med de vackra inkemska
bronser eller porskner, af kvilka en så riklig tillgång fin-
nes i landet. Sommarpalatset omgafs af en trädgård, som
japaneserna ansågo såsom någonting utomordentligt och
äfven såsom mycket stor. Vi skulle kalla den en liten väl
ock originelt underkäken miniatur-park, med omsorgsfullt
ansade gräsmattor, underligt formade dvergträd, dockbryggor
af sten, små dammar och vattenfall. Festen var mycket
angenäm, ock alla, från vår intelligente värd tkl premier-
ministern Daijo-daijin, kejserliga prinsen Sanjo Sanitomi,
visade oss stor vänlighet. Den senare såg ut som en
sjukkg ung man på några ock tjugu år. Han var dock
vida äldre och hade kraftigt deltagit i de vigtigaste poli-
tiska händelser sedan hamnames öppnande. Värden, ami-
ral Kawamura, hade mer utseende af en vetenskaplig for-
skare än af en krigare. Det anspråkslösa yttre dolde dock
här en stor och ädel man. Kawamura har nämligen så-
som befälhafvare för Mikadons trupper med synnerlig ut-



SEKTONDE KAPITLET

304

märkelse ledt undertryckandet af upproret under den tappre
Saigo Kichinosuke. Denne hade rid Mikado-väldets åter-
stäkande varit dess hjerta och svärd, men stupade snart
derpå mot den regering han sjelf bidragit att skapa och
är nu, ett par år derefter, af forna vänner och forna
fiender beundrad och besjungen som nationalhjelte. Alla

Kawamura Sumiyoshi.
Japans sjöminister.

vid middagen närvarande japaneser voro europeiskt klädda,
i svart frack och hvit halsduk. En eller annan bar uni-
form ock europeiska ordnar. Afven tolkarne och tjenste-
personalen buro europeisk drägt. Folket, de lägre tjenste-
männen och tjenarne i enskilda hus äro fortfarande klädda
i japansk drägt, dock utan att bära svärd, hvilket numera
är förbjudet. Många bland folket hafva äfven utbytt den
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gamla besvärliga japanska hårklädseln mot den beqväma
europeiska.

Under samtalet efter middagen erbjödo sig ministrame
att göra allt livad • de kunde för att vår vistelse i landet
skuke blifva behaglig ock lärorik. Framstående främlingar
bemötas alltid väl i Japan, ock en särskild nämnd lär fin-
nas tillsatt för anordnandet af deras mottagande. Detta
kar på visst kåk väckt missnöje, och kort före vår ankomst
spreds en kungörelse af ett hemligt sällskap, som hotade
att, om ej ändring skedde, döda en af ministrame och någon
bland de främlingar, som firades på ett, efter det hemliga
sällskapets förmenande, öfverdrifvet sätt. En bland mina
japanska vänner lofvade mig ett aftryck af kungörelsen,
men han höll ej sitt löfte, troligen emedan det var omöj-
ligt för den oinvigde att komma öfver den farliga skriften.

Den 13 september var stor middag anordnad för oss
af Germaniska klubben under ordförande af fotografen Ax-
dersen. Salen var festligt prydd med flaggor ock för till-
fället gjorda teckningar af Vega i okka, mer eker mindre
äfventyrliga lägen bland isen; matsedeln syftade på våra
öfvervintringsförhållanden o. s. v. En mängd tal nollos,
stämningen var munter ock upprymd.

Den 15 september hölls en stor fest i Tokio, anordnad
af Tokio Geograpkical Society, Asiatic Society of Japan och
German Asiatic Society. Till lokal för densamma kade man
valt den stora salen i Koku-Dai-Gaku, en stor byggnad af
sten, omgifven af vackra träd, hvilka för tillfället voro upp-
lysta med en mängd brokiga papperslyktor. I festen del-
togo äfven några japanska damer, klädda i europeisk drägt.
Jag satt bredvid ordföranden prins Kita-Shira-Kava, en

ung medlem af kejsarhuset, som någon tid tjenat i tyska
armén och talar ganska bra tyska. Under de strider, som
stodo i sammanhang med residensets förflyttning från Kioto
till Jedo (Tokio), hade en grupp upproriske bemäktigat sig

FRÄMLINGARS MO TTAG AN DE I JAPAN
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denne då minderårige prins, som under namn af Rinnoji-
no-Miya var öfversteprest i ett tempel, ock försökt göra
honom till mot-kejsare. Planen misslyckades, och till följd
af den försonkghet efter slutad strid, som på ett så hedrande
sätt utmärkt de många invecklade och blodiga politiska stri-
digheterna i Japan under de senare åren, hade detta äfven-
tyr ingen vidare påföljd för honom, än att den forne öfverste-
presten sändes till en t}rsk krigsskola. Derifrån återkallades
han snarare än ämnadt var med anledning deraf, att han
vike ingå ett europeiskt giftermål, som ansågs under Mikado-
ättlingens värdighet. Efter hemkomsten blef han förklarad
för närmaste tronarfvinge, för den händelse Mikadon skulle
dö utan manlig afkomma, och hans namn Kita-Shira-Kava-
no-Miya ändrades ännu en gång tik Yohi Hisha. Det förra
namnet stod under det tal, kan vid festen kök för oss ock
som kan lemnade mig, det senare, med tillägg af »Prinz
von Japan», på ett visitkort. Festen var fullt europeisk,,
med en mängd tal, företrädesvis på europeiska språk, men
äfven på japanska. Framför kvarje deltagare i middagen
låg en karta i form af en solfjäder öfver norra Asien, å
hvilken Vegas väg fans utsatt. Tkl minne af festen lem-
nades mig några dagar derpå en stor medalj i silfver med.
indrifvet guld, af hvilken en afbildning meddelas å mot-
stående sida. Vi återfördes till Tokios bangård i euro-
peiska ekipager, på samma sätt som vi blifvit hemtade till
festen. Under måltiden utförde japanska spelmän från kej-
serkga flottans musikkår europeiska musikstj^cken med stor
färdighet, dapaneserna tycktes vara mycket stolta häröfver.

Den 17 september förmiddagen förestäldes vi i Tokio
af svensk-holländske ministern för Mikadon. Vi afhemtades.
vid bangården af kejserliga ekipager, kvilka utgjordes af
enkla, men prydkga och beqväma suflettvagnar, förspända
med ett par vackra svarta, ej synnerligen stora hästar. Så-
som det är brukligt i Japan, följde med hvarje vagn en svart-



Den första medalj, som slogs till minne af Vegas färd.
Originalets storlek.
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klädd löpare. Mottagningen egde rum i det kejserliga palat-
set, en mycket anspråkslös byggnad af trä. De rum vi sågo
voro europeiskt möblerade, nästan torftigt. Vi samlades
först i ett förmak, hvars enda anmärkningsvärda prydnad
utgjordes af ett stort stycke ljusgrön nefrit, som var obe-
tydligt tillskuret och försedt med en kinesisk inskrift. Här
voro några af ministrame och tolken oss tik mötes. Efter
ett kort samtal, kvarvid tolken fick del af det skriftligt
uppsatta tal eller rättare de kelsningsord jag skuke fram-
säga, fördes vi in i ett inre rum, der kejsaren, iklädd en
uniform i europeisk stil och stående framför en tron, mot-
tog oss. Det enda ovanliga vid uppträdet var, att vi an-

modades att vid utgåendet ej vända hans maj.t ryggen och
att rid inträdet och afskedet göra tre bugningar, en vid
dörren, en när vi kommit ett stycke fram på golfvet och
en på den plats, der vi skulle stanna. Sedan vi blifvit
förestälda, uppläste kejsaren ett tal på japanska, hvilket af
tolken öfversattes till franska och som, innan vi lemnade
stället, lemnades mig i prydlig afskrift. Derpå uppläste
jag min helsning, hvarpå ministern van Stoetwegen sade
några ord och fick några ord tik svar. Sedan vi lemnat
kejsarsalen, undfägnades vi i förmaket med japanskt te och
cigarrer. De tvenne prinsar, som deltagit i festen den 15,
kommo och pratade en stund med oss, likaså utrikesmini-
stern. Den kejsare, Mutsuhito, i hvars namn reformer ut-
förts i Japan af ett omfång, hvartik historien knappast kan
uppvisa motstycke, är född den 3 nov. 1850. Hav anses
som den 121:eMikadon af Jimmu Termo's slägt, hvars med-
lemmar oafbrutet nära två tusen år herskat i Japan under
vexlande öden och med vexlande makt, än som vise lagstiftare
och mäktige stridsmän, än under långa tider som svage och
veklige skenkejsare, hvkka erhöllo nästan gudomlig dyrkan,
men omsorgsfullt befriades från aka regeringsbördor och
ak verklig makt. I jemförelse med denna slägt, hvars
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stamfader lefcle under första århundradet efter Eoms grund-
läggning, äro aka Europas nu regerande herskareätter barn
af gårdagen. Dess nuvarande representant ser ej synner-
ligen kraftig ut. Han stod under hela auckensen så orör-
lig, att man hade kunnat taga honom för en vaxbild, om
han ej sjelf uppläst sitt tal. Prins Kita-Shira-Kava ser

ut som en ung vacker europeisk husarlöjtnant. De flesta
af ministrame hafva skarpt utpräglade drag 1, hvilka erinra
om de många våldsamma stormar de genomlefvat, de många
personliga faror för k vilka de varit utsatta, dels i ärlig
strid, dels genom mördares anslag. Beklagligen tyckes näm-
ligen ett politiskt mord i Japan ännu ej anses såsom något
nesligt dåd, blott mördaren öppet erkänner sin handling ock
underkastar sig dess följder. Upprepade mordförsök hafva
ock gjorts mot den nya tidens män. För att skydda sig
mot dessa, låta ministrame, då de fara ut, vanligen omgifva
sina vagnar med en beväpnad vakt till häst.

Den 18 september voro några af deltagarne i Vega-
expeditionen bjudna på frukostmiddag hos sjöministern Kawa-
mura. Middagen hade för oss intresse derigenom, att vi här
för första gången mottogos i ett japanskt hem. Jag satt till
bords bredvid fru Kawamura. Afven barnen voro närvarande
vid middagen. Fru Kawamura var japanskt klädd, smakfullt
men ytterst enkelt, om jag undantager en om lifvet gående
tjock guldkedja. För resten var middagen anordnad på
europeiskt sätt, med den af gastronomiens lagar gillade följden
af mat och vin, båda i rikligt mått. Efter middagen bjöd
värden oss på en promenad i vagn, hvarvid jag åkte
med frun och ett af barnen, en kten omkring tioårig
llicka, som varit ganska vacker, om hon ej i europeens ögon
vanstälts af ett tjockt kvitt smink, som var jemnt utbredt

1 I början förefaller det for en europé, som om alla japaneser hade unge-
fär samma utseende, men då man vant sig vid hudfärgen och de for rasen egen-
domliga dragen, synas japanesernas anletsdrag lika mångskiftande till form och
själsuttryck som européernas.
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öfver hela ansigtet och gaf detsamma ett sjukligt utseende.
Sjelf var fru Kawamura icke sminkad, ock hon var ej heller
vanstäld genom svärtade tänder. Ännu pläga de flesta gifta
qvinnor i Japan efter brökoppet svärta sina förut bländande
krita tänder, men det är att hoppas, att detta fula bruk
snart skall försvinna, sedan de förnäma grinnorna börjat
öfvergifva detsamma. Under denna utfärd besökte vi bland
annat taikunernas grafvar, kejserliga trädgården ock en i
hufvudstaden anordnad mycket märkkg utställning.

En del af skogunerna eller, såsom de mindre riktigt
kakas, taikunerna äro begråtna i Tokio. Deras grafplats
bildar ett af de märkligaste minnesmärken af det forna Ja-
pan. Grrafvarna äro belägna vid ett tempel, som är inde-
lad! i nere gårdar, omgifna af murar och förbundna med
hvarandra genom praktfulla portar. Den första af tempel-
gårdarne är prydd med öfver två hundra lyktor af sten,
skänkta tkl templet af landets feodalfurstar ock försedda med
uppgkt på gifvårens namn ock på tiden då gåfvan lemnades.
Några af dessa egendomliga minnesvårdar äro endast hakfär-
diga, kanske ett vittne om det plötsliga slut feodalväldet och
shogun-makten tog i Japan. På en annan af tempelgår-
darne ser man lyktor af delvis förgyld brons, skänkta af
andra feodalprinsar. En tredje gård upptages af ett tem-
pel, ett praktfukt minnesmärke af den gamla japanska bygg-
nadskonsten ock om forntidens sätt att med träsniderier,
förgyllning ock lackering pryda sina kelgedomar. Templet är
rikt försedt med märkvärdiga bokrullar, klockor, trummor,
vackra gamla lackerade saker m. m. Sjelfva grafvame äro
belägna inom en särskild inhägnad.

De vanliga japanska trädgårdarne äro ej vackra efter
europeisk smak. De äro ofta så små, att de utan olägen-
het med träd, grottor och vattenfall kunde inkysas inom en
småstats afdelning i ett af verldsutstäkningarnas kristallslott.
Akt, gångar, klippor, träd, dammar, ja till och med fiskarne
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i dammame, är konstgjordt eker med konst förändradt.
Träden äro genom en särskild konst, som i Japan uppdrifvits
ganska högt, tvungna att antaga dverggestalt och dessutom
skurna så, att hela växten ser ut som en torr stam, på
Iivilken här och der gröna klumpar blifvit upphängda. De

Stenlykta och stenvård på en japansk tempelgård.

i dammarne simmande guldfiskames form kar likaledes for-
tindrats, så att de ofta hafva dubbla eker fyrdubbla stjert-
fenor och en mängd andra i deras naturliga tillstånd ej
kända utväxter. På gångarne finnas köga kullerstenar utlagda
att stiga på, för att man ej skall smutsa fötterna, och vid

JAPANSK TRÄDGÅRDSKONST
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boningshusets dörr ligger nästan alltid ett granitblock, i
hvilket man uthuggit en grytformig fördjupning, som hålles
fyld med rent vatten. Ofver denna stengryta är lagd en
enkel, men ren träskopa, med kvilken man vid behof kan
hemta vatten ur vattenkärlet för att tvätta sig.

Den kejserliga trädgården i Tokio skiljer sig från dessa
små japanska dockträdgårdar genom sin stora utsträckning;
ock derigenom, att träden, åtminstone på de flesta stäken,
fått växa fritt. Man har här en verklig park med ovan-
ligt stora, praktfulla och yppigt grönskande träd. Träd-
gården är oftast stängd för allmänheten. Vid vårt besök
undfägnades vi i ett af de kejserliga lusthusen med japanskt
te, sötsaker och cigarrer.

Slutligen besökte vi utställningen. Den kar på se-
nare tider med anledning af koleran A-arit stängd för all-
mänheten. Vi sågo här en mängd vackra prof på japansk
konstflit, från stenålderns flintredskap och krukmakaregocls
till nutidens sidentyger, porskner och bronser. I intet land
har man för det närvarande sådan förkärlek för utstäknin-
gar som i Japan. Man finner derför mindre expositioner
ide flesta af de större städerna. Många voro ganska läro-
rika; i alla furmos praktfulla lackerade varor, porskner,
svärd, sidenväfnåder m. m. I en sågo vi en samling af
Japans foglar ock fiskar, i en annan upptäckte jag några
växtaftryck, hvarigenom jag fick kännedom om den märk-
liga fyndorten för fosska växtlemningar vid Mogi, för hvil-
ken jag längre fram skall redogöra.

Om aftonen den IS september var jag af danska kon-
suln herr Bavier inbjuden till en utflygt i båt uppför den
flod, som mynnar vid Tokio. Den är vid utloppet ganska
bred och djup samt grenar sig något längre upp i flere
strömmar, hvilka äro segelbara för japanesernas grundgående
båtar. Med den ringa utveckling, som lands- ock iernvägar
ännu hafva i Japan, bildar denna flod och dess tillflöden den
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vigtigaste leden för samfärdseln mellan hufvudstaden och
det inre landet. Under rodden möter man här ständigt bå-
tar lastade med lifsmedel, som införas till, eller med varor,
som utföras ur staden. Det behagliga intrycket käraf och
af flodens märkvärdiga omgifningar stores ibland af en svår
lukt, kommande från en förbifarande lastbåt och erinrande om
den omsorg, med hvilken japanesernatillvarataga mennisko-

Japanskt hus i Tokio.

spikning, det vigtigaste gödningsämne i deras väl odlade
land. Längs flodens stränder finnes en mängd värds- och
tehus. Sällan ser man vid stranden en trädgård, som
vanligen tillhört. något af de forna daimio-slotten. Värds-
husen och tehusen äro oftast afsedda endast för japaneser,
och européer hafva, oaktadt de betala mångfaldigt mer än
inföckngarne, ej inträde. Orsaken- härtik är vårt i japane-
sernas ögon råa och ohyfsade sätt. »Europeen går med

JAPANSKA UTSTÄLLNINGAR
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sina smutsiga stöflar på mattorna, spottar på golfvet, är
ohöflig mot flickorna» o. s. v. Tack vare anbefaknings-
bref af infödingar, bekanta med värdshusvärdarne, har jag
flere gånger varit inne på dessa exklusiva ställen, ock det
måste medges, att akt kär är så rent, snyggt och ordent-
ligt, att äfven det bästa europeiska värdshus ej kan täfla
dermed. Då man träder iv i ett japanskt värdshus, som
uteslutande är afsedt för japaneser, måste man alltid vid
trappan aftaga stöflarna, eljest kommer man genast i ogunst.
Man helsas med knäfall af värden och alla tjenarne eker
rättare tjenarinnorna, och sedan är man nästan ständigt
omgifven af ett antal unga, ständigt skrattande och snat-
trande flickor. Dessa kafva vanligen sålt sig åt värds-
husvärden för en viss ticl, under hvilken de föra ett lif,
som efter europeiskt sedemått just icke är mycket pris-
värd!. Sedan den i öfverenskommelsen faststälda tiden tkl-
ändagåll, återvända de till sina kem eller gifta sig, utan
att på något sätt hafva sjunkit i sina stamförvandters an-
seende. Men olyckliga de, som i någon af de städer, som
ej äro öppnade för främlingar, drifva en kärleksintrig med
en europé. De blifva då öppet utpekade som osedliga, till
och med i tidningarna, och deras anseende är hjelplöst för-
lorad!. Förul blefvo de i sådan! fall äfven hård! straffade.

Alla qvinnor af de lägre klasserna ock äfven de flesla
af de högre gå japansk! klädda. De förnämare qvinnorna
äro ofta utmärkt vackra, i synnerhet hafva de vacker
hals. Beklagligen vanställas de ofta af smink, för hvilket
fruntimren här tyckas hafva stor förkärlek. De yngre
qvinnornas drägt är, äfven hos de fattiga, vårdad; den är
föga grann, men smakfull ock nästan lika för alla klasser.
Deras sätt är mycket intagande ock angenämt. Qvinnorna
ur de förnäma klasserna börja redan att deltaga i europé-
ernas säkskapskf, och aka europeiska herrar ock damer, med
k vilka jag samtalat härom, öfverensstämma deri, att ingen
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svårighet finnes för en japanska att lemna den inskränkta
krets, till hrilken hon förut uteslutande varit hänvisad, och
uppträda med behag och qvinlig värdighet i europeiska säll-
skap. Hon tyckes vara född till »lady».

Den 20—21 sept. hade guvernören i Jokohaina an-
ordnat en utfärd för mig, dr Stuxberg och löjtnant Nord-
qvist till den ett stycke från staden belägna heliga ön

Japanska vid sin toilett.

eller halfön Enoshima. Vi reste först några engelska mil
längs den ypperliga vägen Tokaido, kvilken utgör en af de
få med vagnar färbara vägar i Japan. Derpå foro vi i
ginrikischa till den berömda buddabkden (Daibutsu) vid
Kamakura 1 samt besökte en i granskapet boende sinto-
öfversteprest och hans tempel.

1 På slutet af elfvahundratalet var denna nu obetydliga stad residens för
1-ohitomo, shogunväldets grundläggare och ordnaren af det japanska feodalväsendet.
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Presten var vän af fornsaker och hade en ej synner-
ligen stor, men af nästan idel sällsyntheter bildad samling.
Bland annat visade kan oss synnerligen dyrbara sablar, en
stor hufvudprydnad af ett enda nefritstycke, hvilken han
värderade till 500 yen 1, en mängd gamla bronser, speglar
m. m. Vi mottogos som vanligt med japanskt te ock söt-
saker. Presten förde oss sjelf kring i sitt lempel. Några
bilder syntes här ej lik, men väggarna voro rik! ulskurna
och försedda med en mängd leckningar och förgyllningar.
Templels innersla ~v'Ågg var afslängd medels! lunga, med
säkra lås ock riglar försedda dörrar, innanför hvilka »guda-
anden vistades», eller innanför hvilka »icke fans någonling
alls», såsom preslens ord en annan gång föllo sig.

Enoshima är en liten bergig halfö, som genom ett lågt
sandnäs är sammanbunden med fastlandet. Tidtals har detta
näs varit afbrutet eller öfversvämmadt, och halfön har då varit
förvandlad till en ö. Den anses helig och är öfversåkad
med siuto-tempel. På den sida af halfön, som vetter mot
fastlandet, finnes en liten by, bildad af värdshus, tehus och
handelsbodar för pilgrims- och turistkram, deribland vackra
snäckor och de vackra kiselskeletten af en spongie, Hyalo-
nema mirabiks Okay. Här bodde jag för första gången i ett
japanskt värdshus af clet slag, till kvilket européer under
vanliga förhållanden ej hafva tillträde. Jag åtföljdes af två
tjenstemän från guvernörens kansli i Jokohama, och det
var på deras försäkran, att jag ej hörde till det vanliga
slaget af ohyfsade och öfvermodiga främlingar, som värden
ej gjorde någon svårighet att mottaga oss.

Sedan vi vid ingången helsat på värdfolket och uppe-
hållit oss en stund med vexlande af artigheter, kom en
flicka och bjöd i knäfallande ställning främlingarne på ja-
panskt te, hvilket alltid kringbjudes i mycket små, endast
till hälften fylda koppar. Derpå togo vi af oss skodonen

lEn yen = 3 1/- krona.
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och fördes sedan in i gästrummen. Dessa äro ide japan-
ska värdshusen vankgen stora ock bländande rena. De
sakna fukständigt möbler, men golfven äro täckta med mat-
tor af flätad halm. Väggarna prydas med för ställets läge
afpassade qväden eller tankespråk ock med japanska mål-
ningar. Rummen skiljas från hvarandra medelst tunna
skjutväggar, hvilka löpa i falsar, som äro anbragta i golf
och tak, samt efter behag kunna borttagas eller tillsättas.
Man kan derför, såsom det en gång kände mig, lägga sig
i ett mycket stort rum och, i fall man sofver tungt, om mor-

gonen uppvakna i ett helt litet. Rummet vetter vankgen
åt en japansk trädgårdstäppa eller, om det är beläget i öfre
våningen, åt en smal balkong. Strax utanför finnes alltid
ett vattenfyldt fal ock en skopa. Oflas! är ena sidan af
rummel försedl med ett väggskåp, i kvilket sängkläderna
förvaras. Dessa, de enda husgerådssaker i rummet, bestå
af en tjock matta, som utbredes på golfvet, en rund hufvud-
kudde, eller i dess ställe en på öfre sidan stoppad träkloss,
afsedcl att under sömnen stödja halsen, samt en tjock stop-
pad nattrock, som Ijenar lik täcke.

Så fort man kommit in, utdela tjenarinnorna fyrkan-
tiga sittkuddar, kvilka fördelas på golfvet rundt om en trä-
låda, i hvars ena hörn står ett litet fyrkärl, i det andra ett
högt jemnbredt lerkärl med vatten i bottnen, hvilket tjenar
till spottlåda ock tobakskopp. Derjemte inbäres å nyo le i
de förul beskrifna små kopparna, med fa! ej af porslin
ulan. af melall. Piporna ländas, och ett lifligt samtal påbör-
jas. Jemte te inbäras äfven sötsaker, af hvilka dock en

del äro onjutbara för européer. Fyrkärlen utgöra japane-
sernas vigtigaste husgerådsartikel. De äro till storlek och
skapnad mycket vexlande, samt ofta utomordentligt vackert
och smakfullt utarbetade af gjutjern eller brons med för-
gyllningar och upphöjda figurer. Ofta nog bestå de dock
endast af en vanlig lerkruka. Japaneserna ega stor skick-
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lighet att länge underhålla eld i dem, utan att det ringaste
brandos sprides i rummet. Brännmaterialet utgöres af några
väl utbrända kolbitar, som ligga inbäddade i en hvit halm-
aska, med hvkken fyrkärlet är fyldt nästan till brädden.
När några glödande kol nedläggas i sådan aska, så bibe-
hålla de sin värme timtal, ända tills de sjelfva helt och hål-
let förbrunnit. I hvarje välförsedt hus finnes cii mängd

Japanskt sofrum.

fyrfat af olika storlek, ock ofta äro i golfven anbragta fyr-
kantiga luckor, hvilka dölja en stenläggning afsedd till
underlag för de större fyrfat, öfver hvilka maten kokas.

Vid måltiderna inbäras alla rätterna samtidigt på små
lackerade bord af ungefär a/2 fots höjd och 4 qvadratfots
yta. De uppläggas i lackerade koppar, mindre ofta i kop-
par af porslin och föras tik munnen med pinnar, utan tkl-
hjelp af knif, gaffel eller sked. Jag vågade af rädsla för
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de fiskoljor, hvilka användas som smör, aldrig fullständigt
pröfva den japanska kokkonstens alster, men dr Almqvist
ock löjtnant Nordqvist, som voro mera fördomsfria, sade
sig ganska väl kunna fördraga den. Följande matsedel ger
en föreställning öm hvad ett bättre japanskt värdshus har
att bjuda på:

Grönsoppa.
Kokt ris, någon gång med sönderskuret hönskött.
Kokt fisk eller rå fisk med pepparrot.
Grönsaker med fisksås.
Te.
Soja användes till fisken. Riset inbäres varmt i ett

stort träkärl med lock och utdelas i riklig mängd, men de
öfriga rätterna endast i ytterst små portioner. Efter mål-
tiderna dricker japanesen ofta, i synnerhet om aftonen,
varmt saki eller risbränrin ur egendomliga porslinsflaskor
ock små derför enkom afsedda koppar.

Under måltiden är man vanligen omgifven af en tal-
rik, på golfvet nedhukad qvinlig tjenstepersonal, som med
gästen, i fall han förstår deras språk, underhåker ett kfligt,
af hjertkga skrattsalvor afbrutet samtal. Flickorna dröja
qvar, medan denne kläder af sig om aftonen, och tillåta
sig ofta anmärkningar öfver olikheten i europeens och ja-
panesens kroppsgestalt, som efter våra begrepp ej allenast
äro föga passande för unga flickor, utan äfven högst när-
gångna mot gästen. Den manliga tjenstepersonalen ser man

föga till, åtminstone i de inre rummen. Om morgonen
tvättar man sig på gården eker på balkongen, och om man

vill undvika att ådraga sig värdfolkets ogunst, får man noga
akta sig att spilla något på mattan eller att spotta på den-
samma.

Den nu brukliga japanska tobakspipan liknar tsckuk-
tschernas, är mycket liten ock rökes ut i ett par drag. I
stället röker japanesen utan afbrott ett tjog pipor efter

JAPANSK KOKKONST OCH MATORDNING
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hvarandra. Tobaksrökningen är nu mycket akmän bland
hög och låg af båda könen. Den infördes på slutet af
femtonhundratalet, ovisst om från Korea eller från de portu-
gisiska besittningarna i Asien, sam! spred sig ytterst hastigt.
Liksom hos oss gaf den äfven här i början anledning till

Tobaksrökare.
Japansk teckning.

stränga förbud och en liflig vexling af skrifter för ock emot.
I ett arbete af den lärde japanologen Mr E. M. Satow
(The introduction of tobacco into Japan; Transactions of
the Asiatic Society of Japan, Vol. VI Part I, s. 68) med-
delas bland annat följande härom: »Ar 1609 fans det i
hufvudstaden tvenne klubbar, hvkkas hufvudnöje var att
tikstäka gräl med fredliga borgare. Ofver femtio af dessa
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klubbars medlemmar blefvo plötsligen gripna och kastade i
fängelse, men rättvisan var tillfredsstäld, sedan fyra eller
fem af ledarne blifvit afrättacle; de öfriga benådades. Eme-
dan dessa sällskap ursprungligen voro rökklubbar, kom to-
baksväxten genom klubbmeckemmarnes dåliga uppförande i
vanrykte, ock dess bruk blef förbjudet. Man rökte då för
tiden ur långa pipor, hvilka instuckos i bältet som svärd
eller buros efter rökaren af en tjenare. Ar 1612 utfärda-
des en kungörelse, i hvilken tobaksrökning och all handel
med tobak förbjöds vid straff af egendomens förlust. För-
budet återupprepades flerfaldiga gånger, men med lika liten
framgång som i Europa.» Vidare anför Mr Satow följande
egendomliga utdrag ur ett japanskt arbete, som uppräknar
de fördelar och olägenheter, som äro förenade med tobaks-
rökning :

A. Fördelar.
1. Tobaksrökning befordrar matsmältningen och stärker kraf-

terna

2. Den är nyttig vid början af en fest.
3. Den är ett sällskap i ensamheten.
4. Den bereder oss en förevändning att då och då låta ar-

betet hvila, liksom för att draga andan.
5. Den är ett förrådshus för eftertanken och bereder tid för

vredens stormar att lägga sig.

B. Olägenheter.
1. Det finnes hos folk en stor benägenhet att slå hvarandra

hufvudet med pipan, då de blifva uppretade A
2. Man råkar ibland att använda piporna för skötande af

kolelden i fyrkärlen.
3. En förhärdad rökare har blifvit sedd vid en fest van-

drande mellan matborden med pipa i mun.
4. Mången slår den ännu glödande askan ur pipan och glöm-

mer att släcka elden.
1 De japanska piporna äro numera så små, att några svåra följder af denna

olägenhet vid tobaksrökning ej mer äro att befara. Förut begagnades långa och
förmodligen tunga pipor. Borneos dayaks bruka ännu så tunga pipor, att de kunna
användas som vapen.
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5. Till följd häraf bränner den glödande askan ofta hål på
kläder och mattor.

6. Rökarne spotta utan urskilning i fyrkärlen, fot värmarne
och kökseldstaden.

7. Item i fogarne mellan golfmattorna.
8. De knacka ut pipan med våldsamhet mot fyrkärlets kant.
9. De glömma att tömma askkoppen, ända tills den är full

öfver bräddarne.
10. De använda askkoppen till näspappor (d. v. s. de snyta

sig i askkoppen).

Emedan vi under vår vistelse i Enoskima såsom guver-
nörens gäster ständigt voro åtföljda af tvenne tjenstemän ur

hans kansli, ansåg jag det för min skyldighet att visa mig
äran värdig genom rundligt utdelande af drickspengar. Dessa
lemnas ej till tjenstefolket, utan inlindade i papper och be-
ledsagade med några valda, artiga ord till sjelfva värdshus-
värden. Denne kaller å sin sida äfven ett artigt tal med
ursäkter, att akt ej varit så bra, som den ärade gästen haft
rätt att fordra. Vid afresan följer han den resande ett
större eller längre stycke i mån af drickspenningarnas stor-
lek och det sätt, på hvkket gästen uppfört sig.

En särdeles prisvärd sed kos japaneserna är att låta
träden i granskapet af templen stå orörda. Nästan k varje
tempel, äfven det mest obetydliga, är derför omgifvet af
en liten tempellund, bildad af de härligaste barrträd, i syn-
nerhet Cryptomerior och Grinko, hvilka ofta helt och hål-
let skyla det lilla förfallna och illa vårdade träskjul, som

är helgadt åt någon af Buddas eller Sintos gudomligheter.
Den 23 sept. gåfvo européer och japaneser i Jokohama

en middag med bal för oss i engelska klubbens våning.
Denna var vackert upplyst och prydd. Bland annat så-
gos på en vägg porträtt af Berzekus och Thunberg, om-
gifna af grönskande kransar. Den senare åtnjuter ett stort
anseende i Japan. Ett arbete af honom om landets flora
utgafs nyligen i japansk bearbetning, försedt med ett i Ja-
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pan gjordt, ingalunda dåligt träsnittsporträtt af den be-
römde svenske forskaren l, ock en vård till hans och Kämp-
fers minne finnes på v. Siebolcls föranstaltande upprest i
Nagasaki \ Ordförande vid festen var dr Geertz, en hol-

Ito-Keske.
En japansk bearbetare af Thunbergs skrifter.

ländare, som en lång tid uppehålkt sig i landet ock offent
kggjort åtskikiga värderika arbeten om dess naturalster.

1 Arbetet bär titeln: Tai-sei-hon-zo-mei-so (kort förteckning öfver euro-
peiska växtnamn) af Ito-Keske, 1829, 3 vol.

2 Carl Peter Thuxberg, född i Jönköping 1743, berömd för sina resor i
södra Afrika, Japan m. m. och genom en mängd vigtiga vetenskapliga arbeten;
slutligen professor i Upsala, död 1828. Exgelbert Kämpfer, född i Westfalen 1651,
var sekreterare vid den ambassad, som afgick från Sverige till Persien 1683. Kämp-
fer återvände dock ej med ambassaden, utan fortsatte sina resor i södra och östra

KAMPFER OCH TMUNBERG
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Den 26 sept. reste jag till Tokio för att derifrån före-
taga en af danske konsuln herr Bavier föreslagen och an-

ordnad resa till Asamajama, en ännu verksam vulkan i det
inre af landet. Till följd af ett oförmodadt dödsfall bland
de europeiska konsulerna i Jokokama kunde herr Bavier
dock ej ansluta sig till oss förr än dagen efter den, som

först var bestämd till afresan. Den 27 tikbragtes der-

Minnesvärd öfver Thunberg och Kämpfer i Nagasaki.

för i Tokio, bland annat med att se de vackra samlingar
af fornsaker, som kopbragts af attachén vid österrikiska le-
gationen herr H. v. Siebold, son till den berömde natur-
forskaren med samma namn. Liksom de flesta andra län-
der, så kar äfven Japan käft sin stenålder, efter hvil-

delarne af Asien, deribland äfven till Japan, som af honom besöktes 1690—1692;
han dog 1716. Kämpfers och Thunbergs arbeten, jemte det stora verk som mo-
numentets uppresare, v. Siebold, utgifvit, utgöra de vigtigaste källorna för känne-
domen om det Japan, som en gång A-ar.
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ken lemningar träffas flerstädes i landet, så väl på Jesso,
som på de sydligare öarna. Pedskap från denna tid sam-
las numera temkgeu flitigt både af infödingar och af eu-

ropéer samt hafva blifvit beskrifna i ett af fotografiska af-
bildningar åtföljdt arbete af H. v. Siebold. I allmänhet
har det japanska stenfolkets redskap tycke af de stenredskap,
som ännu begagnas af eskimåerna, och äfven i detta frukt-
bara land lefde urfolket, efter livad benlemningarna i kjök-
kenmöddingarna visa, till en början kufvudsakkgast af jagt
och fiske.
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Utfärd till Asamajama. — Nakasendo-vägen. — Takasaki. — Svårighet
att erhålla nattqvarter. — Badorten Ikaho. — Massage i Japan. — Svenska tänd-
stickor. — Färd i »kago». — Savavatari. — Brottare. — Kusatsu. — De heta
källorna och deras läkekraft. — Rast vid Rokuriga-hara. — Asamajamas topp. —

Nedstigningen. — Färd öfver Usui-toge. — Japanska skådespelare. — Japansk
folklifsbild. — Återkomst till Jokohama.

Den 28 september tidigt på morgonen anträdde jag,
jemte löjtnant Hovgaard, herr Bavier, en tolk och en i
europeisk matlagning kunnig japansk kock, resan tik Asa-
majama. Till en början foro vi i tvenue, ytterst skramliga
och obeqväma vagnar, hvardera förspänd med ett par hästar,
tik staden Takasaki, belägen vid den stora vägen »Naka-
sendo», som öfver det inre af landet sammanbinder Tokio
och Kioto. Vägen anses af japaneserna såsom något stor-
artadt. I Sverige skulle den kallas en mindre väl under-
hållen häradsväg. Med undantag af de skjutsvagnar, som
sedan några år tillbaka underhålla en regelbunden förbin-
delse mekan Tokio ock Takasaki, möter man här ginriki-
schaer i tusental, samt en stor mängd hästar, oxar och men-
niskor, bärande tunga bördor, men ej ett enda af hästar
eker oxar draget hjuldon, och oaktadt vägen framgår mel-
lan en oafbruten följd af folkrika byar, omgifna af väl od-
lade risfält ock trädgårdstäppor, ser man ingen enda arbets-
häst eker arbetsoxe. All jord i Japan odlas nämligen för
hand, och boskapsskötsel idkas föga.

De flesta vägar i landet utgöras af gångstigar, så trånga
att tvenne lastade hästar endast med svårighet kunna på
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dem komma förbi kvarandra. Varorna forslas derför, der
kanal eller flodlägenhet ej finnes, för det mesta af menni-
skor. Slättlandet är utomordentligt väl odladt, ock i synner-
ket måste man beundra den flit, med hvkken vattenlednin-
gar blifvit anlagda ock ojemna sluttningar förvandlade till
vågräta gärden.

Skjutshästarna på Nakasendo voro så magra ock sågo
så usla ut, att man i Sverige skulle fått plikta för djur-
plågeri, om man begagnat dylika till körsel. De sprungo
dock temkgeu snabbt ock raskt. Hästombytningsstähen
furmos regelbundet på hvar 15:de eller .20: de kilometer.
Dessutom stannade kusken många gånger under vägen vid
något boningshus för att ur ett der utanför stående vatten-
kärl kasta ett par skopor vatten i hästames mun och mel-
lan deras bakben. Tillfället begagnades alltid af flickorna
i huset att utkomma och bjuda de resande på en liten kopp
japanskt te, en artighet som betalades med några vänliga
ord ock en kopparslant.

Då vi besökte några af de vid vägen liggande bond-
gårdarne, blefvo vi alltid ytterst vänligt emottagna, antin-
gen på en särskild upphöjning i det gemensamma, mot
vägen vettande rummet eller i ett inre rum, hvars golf
var täckt med en bländande ren matta, och på hvars väg-
gar hängde taflor med qväden och tankespråk. Fyrkär-
let frambärs, te med sötsaker kringbjöds, allt under lifligt
samspråk ock täta bugningar. Skknaden mellan den rikes
slott (om man med detta namn kan beteckna någon bygg-
nad i Japan) och den mindre bemedlades boning är här
vida mindre än i Europa. Några tiggare sågos ej under
hela färden i det inre af landet .. Ej heller synes klass-
skknaden så skarp, som man kunde vänta i ett land, der
rang-ofoget gått så långt som i det forna Japan. Vi sågo

1 Deremot sågo vi en mängd tiggare på landsvägarna i granskapet af
Jokohama.
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flere gånger i värdshusen vid sidan om vägen ståndsperso-
ner, som färdats i ginrikischa, äta sitt ris ock dricka sin
saki tillsammans med de kulis, som dragit deras vagnar.

Att döma af den skara barn, som öfverakt vimlade
längs vägarna, måtte folket vara mycket fruktsamt. Sällan
såg man en flicka på 8 tik 12 år, som ej kade en mindre
unge bunden på sin rygg. Denna börda tycktes ej besvära
systern eller sköterskan synnerligen mycket. Utan att på
något sätt bekymra sig om barnet eller låtsa om dess till-
varo, deltog kon lifligt i lekarna, sprang ärenden o. s. v.

Afven i det inre landet bemötas främlingar med stor
vänlighet. De lägre klasserna kunna också hafva skäl der-
till, ty hurudant inflytande de senaste politiska förändrin-
garna än må kafva haft på det gamla Japans kuge-, daimio-
och samurai-familjer, så är det dock tydligt, att jordarbeta-
rens ställning nu är vida tryggare än förut, då han utsögs af
hundratals småtyranner. Hans drägt är densamma som förr,
dock med den förändring att en stor del af den manliga be-
folkningen, äfven långt in i landet, aflagt det gamla besvär-
liga sättet att upplägga håret i en knut öfver en kalrakad
fläck på kjessän. I stället bära de sitt täta ramsvarta hår
kortklippt efter europeiskt mönster. Huru betecknande för
den nya tiden denna förändring är, synes af den ifver, med
kvilken de japanska myndigheterna frågade Golovin om de
religiösa och politiska omstörtningar, som de antogo kafva
stått i samband med förändringen i européernas hårklädsel
under början af 1800-talet; den af japaneserna mycket om-
tyckte ryske ambassadören Laxman hade nämligen burit
stångpiska och pudradt hår, medan Grolovin och hans följe-
slagare hade håret opudradt och kortklippt 1. När det är

1 Voyage de M. Goi.ovix, Paris 1818, Is. 176. Golovin, som var kapten
vid ryska flottan, tillbragte åren 1811—13 i fångenskap hos japaneserna. Han och
hans olyckskamrater blefvo med stor vänlighet bemötta af befolkningen och gan-
ska väl behandlade af myndigheterna, om man undantager de ytterst långtrådiga
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varmt, bära arbetarne endast en smal, vanligen ljusblå bindel
om lifvet ock mellan benen. För öfrigt äro de nakna. Man
ser då, att många äro starkt tatuerade öfver större delen
af kroppen. Qvinnorna har jag ej sett arbeta nakna. De
göra det kanske den hetaste tiden af året. Åtminstone sky
de icke att vid bad afkläda sig fullständigt midt ibland en
skara af kända och okända män, ett förhållande som till
följd af fördomens makt i början mycket stöter europeen,
men vid kvilket äfven den förut pryde vänjer sig hastigare
än man skulle förmoda. Man får till och med ofta se
europeiska damer dragas i ginrikischa af en, på den blåa
bindeln när, fullkomligt naken yngling. Mången, i synner-
het af det yngre manfolket, har för öfrigt en så väl byggd
kropp, att den bildhuggare, som i marmor kunde troget
återgifva densamma, med ens skulle förvärfva sig verldsrykte.

Takasaki är ett länsresidens med omkring 20,000 in-
vånare; men liksom de flesta städer i Japan skiljer det sig
föga från många af de byar, som vi genomreste. Vi kommo
dit sent om aftonen och fingo här för första och sista gån-
gen pröfva en olägenhet, hvaröfver européer ofta klaga un-

der resor i Japan, och till bvilken de sjelfva gifvit anled-
ning genom det stötande sätt, på hvilket de ej sällan upp-
träda. Vi klappade efter framkomsten på dörren till det ena
värdshuset efter det andra utan att blifva mottagna. På
ett ställe »var kuset öfverfyldt», på ett annat »reparerades
rummen», på ett tredje »var värdfolket borta» o. s. v.
Slutligen måste vi vända oss till polisen. Sedan vi upp-
visat vårt pass, lyckades vi med dess hjelp tiktvinga oss
nattqvarter kos en äldre värdskusvärd, hvilken mottog oss

med en min, som tydligen tikkännagaf, att han hellre skulle
huggit oss i stycken med ett af de tvenne svärd han som

samurai fordom varit berättigad att bära, än mottaga oss

förhör de måste utstå, för att meddela japaneserna de mest minutiösa underrättel-
ser om Europa och särskild! Ryssland.

TAKASAKI. SVÅRIG HET ATT ERHÅLLA NATTQVARTER
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under sitt tak. Ännu efter det vi kommit in, vände kan
sig till pokstjenstemannen med klagoropet: »måste jag då
verkligen mottaga dessa barbarer?» Men vi hämnades på
ett ädelt sätt. Vi aftogo våra stöflar, när vi trädde in i
rummen, slösade så med prat, artigheter och bugningar
samt uppförde oss öfver hufvud taget så höfviskt, att, när
vi reste bort, vår förut ursinnige värd ej allenast bad oss
vara välkomna åter, utan ock lemnade oss ett anbefakuings-
bref till värdarne på de värdshus, der vi härnäst skuke taga
in, med förklaring att vi, i fall vi förevisade detta bref, ej
vidare behöfde befara sådana obehagliga äfventyr som det
nyss beskrifna.

De flesta hus i Japans städer äro uppförda af temli-
gen tunnt, omsorgsfullt hopfogadt trävirke. Men dessutom
ser man här och der små hus med mycket tjocka murar,
fönster försedda med grofva jerngaker samt dörrar, som

kunna stängas med stora lås ock riglar. Dessa hus äro
eldfasta och begagnas såsom förvaringsrum för dyrbarhe-
ter och husgeråd vid eldfara. Eldsvådor äro så allmänna
i Japan, att man påstår, det en tiondedel af kvarje stad i
medeltal årligen nedbrinner. Eldsläckningsmanskapet är tal-
rikt samt sedan gamla tider väl ordnadt, djerft och modigt.
Under vår nattrast i Takasaki inhystes vi i ett dylikt eld-
fast hus, i ganska stora snygga rum, hvkkas golf delvis
voro betäckta med mattor efter europeiskt mönster. Mu-
rarne voro mycket tjocka ock af tegel; inredningen och
trapporna i huset deremot af trä.

Jag nämnde nyss, att vi nödgades anlita polis för er-

hållande af nattqvarter. Pokstjenstemannen i Japan äro
talrika, så väl i städerna som på landsbygden. Tkl största
delen äro de tagna ur den forna samurai-klassen. De äro
klädda efter europeiskt mönster ock vandra, med en temli-
gen lång påk i en bestämd ställning under armen, stika och
lugnt på gator och vägar, utan att annat än i nödfall gifva
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någon yttring af sin embetsmyndighet. Vanligen äro de,
eller synas vara, unga, ock aka hafva de ett gentlemanlikt
utseende. Med ett ord de tyckas kunna fullt jemföras med
det bästa nutida polismanskap i Europa ock stå omätligt öf-
ver säkerhetsväktaren eller förargelseväckaren, sådan kan för
några årtionden tillbaka visade sig på den europeiska konti-
nenten. Under det senaste upproret användes polismanska-
pet af regeringen som infanteritrupper ock väckte allmän be-
undran genom den hänförelse, det mod och det dödsförakt,
hvarmed det inlät sig i strid med sitt gamla kära vapen,
det japanska svärdet.

Man behöfver fortfarande pass för att resa i det inre
af landet, men på begäran af konsuln erhåkes detta med
lätthet, i fall man som orsak till resan anger kelsoskäl el-
ler forskningsbegär, under hvilket senare namn äfven van-
lig reslust torde kunna inbegripas. Handelsresor i det inre
af landet medgifvas tills vidare icke, och ej heker får en

europé rätt att der slå sig ned för idkande af affärer.
De utländska sändebuden kafva ofta inledt underhandlin-
i

gar med den japanska regeringen för att åstadkomma en
förändring härutinnan, men hittills utan framgång, emedan
regeringen, såsom vilkor för landets fullständiga öppnande,
fordrar afskaffande af den orimliga »extra-territorial-författ-
ning», som för det närvarande är gällande, ock genom kvil-
ken utlandingen icke står under Japans vanliga lagar ock
domstolar, utan under sitt eget lands lag, tillämpad af en
nämnd, som sammanträder under konsulns ordförandeskap.
En ändring härutinnan torde dock inom kort åstadkom-
mas, enär Japan snart nog torde vara tillräckligt starkt för
att kunna uppsäga alla för landet kränkande paragrafer i
fördragen med den europeiska kulturens länder. Numera
kafva dessutom de utländska makternas sändebud, som förr
alltid uppträdde samfälclfj, delat sig i två läger, af hvilka
det ena — Ryssland ock Amerika — vill, eller åtminstone
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låtsas vilja småningom alldeles frigöra Japan från allt för-
mynderskap och ställa det i jembredd med andra bildade
stater, det andra åter — England, Tyskland, Holland och
Frankrike — (inskar fortfarande bibehålla det förmynder-
skap, som med våld påtvingades och med fördrag stadfästa-
des för några år sedan.

Kort före vår ankomst inträffade en tvist mellan Ja-
pan ock de europeiska makterna eller, såsom japaneserna
sjelfva sade, ett brott mot folkrätten, hvilket väckte myc-
ken förbittring i landet. På tillstyrkan af tyske ministern
bröt nämligen ett från det kolerasmittade Nagasaki kom-
mande tyskt fartyg den af regeringen föreskrifna karantä-
nen och lossade utan vidare försigtighetsmått sin last i
Jokohamas hamn. Att koleran i nämnda stad härigenom
förvärrades är visserkgen ej allenast obevisadt, utan äfven
helt säkert oriktigt, oaktadt många japaneser i sin förbittring
med bestämdhet påstodo, att så var fallet, men de ord, som
uttalades af Japans firade gäst, expresidenten general Gtrant 1,
att det varit den japanska regeringens rätt att utan vidare
skjuta fartyget i sank, kafva dock lemnat ett minne i så
väl regeringens som folkets sinnen, som i en framtid kan
förleda dem till en kanske oklok, men fullt berättigad kraft-
yttring, i fall något likartadt skulle komma att upprepas.

Det första intrycket af japaneserna, så väl män som qvin-
nor, är ytterst angenämt, men många européer, som vistats i
landet en längre tid, säga, att detta intryck ej bibehåller
sig, ett förhållande som, enligt livad jag tror, oftast mer be-
ror på européerna sjelfva än på japaneserna. De europei-
ska köpmännen lära nämligen ej hafva så lätt att här skära
guld med tälgknif som förr, och stormakternas sändebud
finna det dag för dag svårare att bibehåka sin forna höga
och bjudande ståndpunkt mot en regering, som känner med

1 General Grast besökte, såsom bekant, Japan hösten 1879. Han afreste
från Jokohama dagen efter det Vega fält ankar i dess hamn.
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sig, att en stormaktstid äfven för den måste randas, om

blott ej obetänksam äregirighet eller oväntad olycka oför-
modadt hämmar utvecklingen. En annan förebråelse, att
japanesen endast kan efterapa hvad andra gjort och ej sjelf
förmår upptäcka något nytt, tyckes deremot tills vidare vara
berättigad. Men det är obkligt att fordra, det en nation
ej allenast skall under några årtionden genomlöpa en ut-
veckling, för hvilken i Europa åtgått århundraden, utan ock
genast försätta sig på den höjdpunkt af vår tids vetande,
att den samtidigt kan uppträda skapande. Men underligt
vore det, om nittonde århundradets naturforskning, littera-
tur och konst, omplanterade bland ett begåfvadt folk, med
så egendomlig ock allmänt spridd odling, så utbildadt konst-
sinne som Japans, ej med tiden skulle frambringa nya, kär-
liga, oanade frukter. Samma oemotståndliga behof, som

nu drifver japanesen att lära sig akt hvad europeen och
amerikanen vet, skall, när kan nått det målet, mana konom
att gå vidare uppför forskningens Nilflod.

Ett stycke bortom Takasaki gick vägen till den vul-
kan, dit vi ärnade oss, ej mer längs Nakasendo, och vi
kunde derför ej mer fortsätta färden i våra af hästar dragna
vagnar, utan måste nöja oss med ginrikishaer. I dessa till-
ryggalade vi den .29 september på 5 1/,. timmar den ytterst
backiga vägen tik badorten Ikaho, belägen 700 meter öf-
ver hafvet. Landskapet antager här en helt och hållet för-
ändrad prägel. Vägen, som förut framgått öfver en oafbru-
ten slätt, rikt befolkad och odlad som en trädgård, begyn-
ner nu att omgifvas af branta, ouppodlade, med högt, osla-
get, gulnadt gräs bevuxna kullar, skilda af dalgångar, i
kvilka strida bäckar framsorla, nästan skylda af ytterst yp-
piga busksnår. Ikaho är bekant för de varma, eller rät-
tare heta käkådror, hvilka framvälla från de vulkaniska
berg, som omgifva den kila, på en sluttning vackert be-
lägna staden. Liksom vid Europas badorter, söka sjuka
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här bot för sina krämpor, och staden består derför nästan
uteslutande af värdshus, bad, och salubodar för badgästerna.
Baden äro belägna dels i temkgen stora, öppna träskjul,
der män ock qvinnor utan åtskilnad bada tillsammans, dels
i enskkda hus. I hvarje bad finnes en 1 meter djup bassin,
till kvilken en ständigt rinnande vattenstråle är ledd från
någon af de heta käkådrorna. Källvattnet kar naturligtvis
mycket afsvalnat, innan det användes, men är detta oak-
tadt så hett, att jag endast med svårighet kunde dröja ett
par ögonblick i badet.

På gatorna i staden mötte man ofta blinda personer,
kvilka med stor säkerket vandrade omkring utan någon led-
sagare, endast kännande sig för med en lång bambukäpp.
De blåste då och då i en kort pipa för att mana förbigå-
ende tkl aktsamhet. Jag trodde i början, att dessa olyck-
liga vid de heta kakorna sökte återvinna ögonens ljus, men
fick på frågan, om vattnet i det känseendet visade sig verk-
samt, det svar, att de icke voro här såsom helsosökande,
utan som »massagörer». Sedan flere hundra år tillbaka
har massagen varit använd i Japan, och man möter der-
för ofta i städerna personer, hvilka utbjuda sin tjenst som
massagörer, skrikande på gatorna ungefär på samma sätt
som fruktförsäljarne i Ryssland.

Det värdshus, der vi kade vårt nattqvarter, bestod som
vanligt af en mängd ytterst rena, med rörmattor klädda
rum, utan möbler, men rundtorn på väggarna prydda med
qväden ock tankespråk. Man bodde här utmärkt väl, i fak
man kunde finna sig i att, såsom japaneserna, helt och hål-
let lefva på golfvet och noga iakttaga de för detta lefnads-
sätt oundgängliga ordningsreglerna, ett iakttagande som för
öfrigt är nödvändigt redan derför, att man eljest utsätter
sig för ett mycket ovänligt bemötande af så väl värd som

tjenstefolk. Ett obekag rid resor i Japan är europeens
svårighet att vänja sig vid japanesernas matordning. Bröd
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begagna de icke, ej heker kött af nötkreatur, utan maten
består hufvudsakkgast af ris och fisk, hvartik kommer höns,
frukter, svampar, sötsaker, japanskt te m. m. Fisken ätes
oftast rå och lär som sådan tik smak föga skkja sig från
vår graflax. Ej säkan är maten anrättad med fiskoljor af
en akt annat än angenäm smak. Om man ej vik under-
kasta sig denna matordning, måste man under resor i Japan
kafva med sig en egen kock. I denna egenskap åtföljde
oss en japanes, som hette Senkiti-San, men af sina stam-
förvandter vankgen kallades Kok-San (Herr kock). Han
hade lärt sig europeisk (fransk) matlagning i Jokohama
och egnade sig under färden med så stor ifver åt sitt kak,
att han äfven i ödemarken vid Asamajamas fot ej gaf sig
någon ro, förr än han fått bjuda på en fem rätters mid-
dag, bestående af hönssoppa, omelett på höns, hönsbiff-
stek, hönsfrikassé och omelette aux confitures, akt således
endast af höns eker hönsägg, anrättade på okka sätt.

Redan sedan flere år tillbaka kafva tändstickor blifvit
en nödvändighetsvara i Japan, och det var för oss svenskar
glädjande att se, det de svenska tändstickorna här hade ett
afgjordt företräde framför dylika från andra länder. Nästan
i kvarje liten försäljningsbod, äfven i det inre af lan-
det, ser man cle välkända askarne med påskrift »Säkerhets-
tändstickor utan svafvel och fosfor». Men granskar man

lådorna närmare, så finner man på många af dem, jemte
den för japaneserna obegripliga svenska trollformeln, en in-
skrift angifvande, att de äro förfärdigade af någon japansk fa-
brikant. På andra lådor saknas denna uppgift fullständigt,
men i stället röjes förfalskningen af ett olyckkgt tryckfel
å etiketten. Det visar sig häraf, att de svenska tändstic-
korna ej allenast utföras till Japan i stor skala, utan äfven
eftergöras, kvarvid de förses med svenska etiketter samt
med omslag fullt liknande dem som brukas hemma. Ännu

kan dock ej efterbkdningen på långt när i godhet jemfö-

IKAHO. DE SVENSKA TÄNDSTICKORNA
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ras med urbkden, ock mina japanska tjenaré bådo mig der-
för aktid, då jag köpte en tändstickslåda, se noga efter, att
jag fick af den rätta (svenska) sorten.

Äfven fotografien har spridt sig så hastigt i landet,
att man flerstädes i småstäderna och byarna i landets inre
träffar japanska fotografer, som lemna en ej allt för dålig
vara. Japaneserna tyckas vara särdeles benägna att låta
fotografera sina ingalunda synnerkgen märkliga bostäder.
Vi fingo t. ex. flere gånger, då vi bröto upp från ett ställe,

Japansk bärstol.

af vår värd tkl afskedsgåfva en fotografi af hans gård el-
ler värdshus. Kanske skedde det i samma afsigt som den,
hvilken förmår hans europeiske embetsbröder till kostsamma
annonseringar.

Mekan Ikaho och den nästa rastplatsen, Savavatari, var
vägen så oländig, att ginrikischa ej mer kunde användas.
Vi måste derför begagna »kago», en af bambu förfärdigad
japansk bärstol, om hvars utseende ofvanstående bild gif-
ver en föreställning. Den är för européer ytterst obeqväm,
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emedan de ej som japaneserna kunna sitta med benen i
kors under sig, och det i längden blir tröttsamt att låta
dem utan något vidare stöd dingla vid sidan om stolen.
Äfven för bärarne förefaker mig denna bärstol vara af mindre
lämplig form, hvilket bland annat bekräftas deraf, att de
för livart tvåhundrade eller vid uppförsbacke hvart hundrade
steg stanna ett ögonblick för att ömsa axel under bambu-
stången. Det går dock temligen raskt undan, backe upp
och backe ned, så att vi tikryggalade den 6 ri eller 23, G
kilometer långa vägen mellan Ikako ock Savavatari på tio
timmar. Vägen, som var ganska vacker, framgick längs
blomsterrika bäckstränder, bevuxna med yppiga bambusnår
och en mängd olika slag af löfträd. Endast kring de gamla,
merendels små ock oansenliga templen sågos mäktiga ur-
gamla cryptomerior och ginko-träd. Grafplatserna lågo van-
ligen ej, såsom hos oss, i granskapet af de större templen,
utan invid byarna. De voro ej inhägnade, men utmärkta
med stenvårdar af !/3 till x/ 2 meters höjd, å hvilkas ena
sida en Budda-bild någon gång fans uthuggen. Yngre
grafvar voro ofta blomsterprydda, och vid en del hade man
uppfört små fotshöga Sinto-tempel af pinnar.

Savavatari är liksom Ikaho uppfördt på sluttningen af
ett berg. Gatorna mellan husen bkdas af nästan idel trap-
por eller branta backar. Från de vulkaniska berglagren
framvälla äfven här surbrunnar, vid hvkka sjuklingar söka
återvinna kelsan. Badorten står dock i mindre anseende
än Ikaho och Kusatsu.

Under det vi om aftonen gingo kring i byn, sågo ri
på ett ställe en folkskockning. Denna föranleddes af en

på stället försiggående täflingsstrid. Två unga män, som
icke buro några andra kläder än en smal, om lifvet ock
mellan benen gående gördel, brottades inom en på en sand-
plan uppdragen krets af två till tre meters genomskärning.
Den ansågs som segrare, kvilken kastade den andre till mar-

FÄRD I KAGO TILL SAVAVATARI
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ken eller trängde honom ut ur kretsen. En särskild skilje-
domare afgjorde utgången i tvifvelaktiga fall. Mest egen-
domlig var stridens början, då kämparne sutto nedhukade
på knäna i midten af kretsen, skarpt ögnande hvarandra

Japanska brottare.

för att passa på den af skkjedomaren gifna stridssignalen,
då ett enda språng med ens kunde göra slut på täflingen.
I densamma deltog här ungefär ett dussin unga, alltid väl-
växta män, som vexelvis med några utmanande rop eller
åtbörder stego in i kretsen för att profva sina krafter.
Åskådarne bestodo af gubbar, gummor, gossar och flickor
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af aka åldrar. De flesta voro renligt ock väl klädda ock
hade ett ganska tilltalande utseende.

Här var det sjelfva byungdomen som deltog i täflings-
leken. Men i Japan finnes det äfven personer, som drifva
dessa kampalekar som yrke och visa sig för penningar.

Japansk bro.
Efter en japansk teckning.

Dessa äro vanligen ofantkgt feta, såsom synes af teckningen
å föregående sida, föreställande början af striden, då båda
kämparne ännu lura på att få ett godt tag.

Följande dag, den 1 oktober, fortsattes färden till Ku-
satsu. Vägen gick först under en sträcka af 550 meter
uppför, derpå nedför igen nära lika långt, så åter uppför,
ofta utan något skyddande stängsel, förbi djupa afgrunder

JAPANSKA KÄMPALEKAR
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eller öfver kögt belägna broar af det mest äfventyrliga
byggnadssätt. Den var derför omöjlig för alla slags hjul-
don, så att vi måste använda dels kago och dels ridhäst.
Beklagligen lämpar sig japanesens höga sadel föga för eu-
ropeen, och om man föredrager ridhäst framför kago, så måste
man, i fall man ej sjelf medför sadel, besluta sig för att
rida på osadlad häst, något som med de usla krakar, som

här stå till buds, inom kort blir så obehagligt, att man

till sist kellre låter benen bortdomna i bärstolen. En egen-
het i Japan är, att ryttaren sällan sjelf styr sin häst. Van-
ligen ledes den vid grimman af en bredvid ryttaren sprin-
gande löpare. Dessa äro mycket lättfotade och uthålliga;,
så att de äfven vid kastigt traf icke blifva efter. Löpare
åtfölja äfven de förnämas åkdon i städerna ock postvag-
narne på Nakasendo. När trängsel uppstår framför vag-
nen, springa de ned ock jaga folket undan med ett för-
färligt skrikande. Från postvagnen tuta de dessutom i post-
korn, ej just tkl fromma för de resandes örhinnor.

Vägens omgifningar voro mycket vackra. Än utgjor-
des de af vilda dalar, fylda med en yppig växtlighet, som
helt och hållet bortskymde den i bottnen sorlande kristall-
klara elfven, än af gräsrika jemna slätter eller backslutt-
ningar, glest bevuxna med enstaka träd, hufvudsakkgast
kastanjer ock ekar. Invånarne voro som bäst sysselsatta
med kastanjeskörden. Framför hvarje hydda voro mattor
utbredda, på hvilka kastanjer i tjocka lager lågo till tork-
ning. Säd ock bomull torkades på samma, för oss européer

väl i smått gående sätt. På slättbygden stoclo dessutom i
stugornas granskap stora mortlar, uti kvilka säden stam-
pades till gryn. I bergsbygden ersattes trampstamparne
tkl en del af små, genom hokändarne införda qvarnar af
ett ytterst enkelt byggnadssätt.

Den 2 oktober tikbragte vi i Kusatsu, Japans Aachen,
liksom denna ort berömdt för sina heta, svafvelhaltiga
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Japanskt bergslandskap.
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kakor. Otaliga sjuklingar söka här lindring för sina plå-
gor. Staden lefver på dem och består derför hufvudsak-
ligast af badhus, värdshus och salubodar för badgästerna.

Värdshusen äro af det i Japan vanliga slaget, rymliga,
luftiga, renliga, utan möbler, men med goda fyrfat, dock-
teserviser, rena mattor, skärmar prydda med poetiska, för
oss äfven i öfversättniug föga begripliga tankespråk, vän-

Värdshus i Kusatsu.

ligt värdfolk och en talrik qvinlig tjenstepersonal. I fall
man, såsom vi, medför egen kock, kar man det, såsom jag
förut nämnt, ganska godt i ett dykkt värdshus.

De heta källor, som gifvit Kusatsu dess betydelse, ut-
mynna vid foten af ett temligen kögt berg af vulkaniskt
ursprung. Bergarterna i den omgifvande trakten utgöras
uteslutande af lava och vulkaniska tuffer; och ett stycke
från staden finnes en slocknad vulkan, i hvars krater svaf-

ANKOMST TILL KUSATSU
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vekager förekomma \ Strax i granskapet af det ställe, der
liufvudkäkan framqväker, ser man en mäktig, af tuffer om-

gifven stelnad lavaström, som nära dagytan är sönderklyf-
tad i en mängd stora hålfylcla block. Härifrån ledes det
heta vattnet i långa öppna trärännor tik stadens badhus
och tkl åtskilliga, dels längs vägen, dels midt i sjelfva
staden belägna afclunstningspölar, afsedda för uppsamling
af vattnets fasta .beståndsdelar, hvilka sedan säljas i landet
såsom läkemedel. Den starka afdunstningen från dessa po-
lar, från de öppna vattenledningarna ock de heta baden
insveper staden nästan ständigt i ett moln af vattenånga,
hvarjemte en ganska stark lukt af svafvelväte erinrar om

att denna beståndsdel ingår i helsovattnen.
Vägen emellan kakorna ock staden tyckes utgöra bad-

ortens förnämsta promenad. Längs denna ser man otaliga
små vårdar, en half tkl en meter köga, bildade af öfver hvar-
audra tornade lavastycken. Dessa miniatyrvårdar bilda ge-
nom sin litenhet en egendomlig motsats till våra förfäders
bautastenar och jettekast och äro ett af de många exem-

pel på folkets smak för det lika ock smånätta, som man

så ofta möter i Japan. De lära af badgästerna uppresas
som tacksägelseoffer till någon af Buddas eller Sintos gudom-
ligheter.

Af en japansk läkare på stället fick jag följande upp-
lysningar rörande källorna vid Kusatsu och deras läkekraft.
Uti och bredvid staden finnas 22 källor med ungefär lik-
artadt vatten, men med olika användning för botande af olika
sjukdomar. I den hetaste källan har vattnet på det ställe,
der det frambryter, en temperatur af 16.2° F. (= 7.2°,2 C).
Största antalet af de sjuka, som söka helsa vid baden, lida
af syfilis. Denna sjukdom botas numera på »europeiskt vis»
med qvicksilfver, jodkalium och bad. Hundra dagar åtgå
till kuren; 70 till 80 procent af de sjuka botas fullständigt,

Enligt uppgift af invånarne; jag hann ej besöka stället.
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ehuru purpurfärgade fläckar återstå på huden. Sjukdomen
utbryter ej å nyo. Äfven en mängd spetälska besöka ba-
den. Lepran är af olika slag: den med sårnader bättras
af baden, samt botas möjligen på två år; den utan sår
med okänslig hud är obotlig, men äfven den hejdas genom
flitigt badande. Alla verkligt spetälska komma från kust-
provinserna. Genom förtäring af skämd fisk och fogel
alstras äfven i bergen en likartad sjukdom, som består der-
uti, att huden blir känslolös, nerverna overksamma, och
den sjuke, som eljest känner sig frisk, får svårt att gå.
Denna sjukdom botas äfven i ganska svåra fall fullständigt
genom bad, ammoniakvatten invärtes, castoreum, kina m. m.
En tredje hithörande sjukdomsform är bensjukdomen »käke»,
som är ytterst allmän i Japan ock anses uppstå genom en
ständigt enahanda föda och brist på rörelse. Den är mycket
envis, men botas ofta på två till tre år med jernklorur, ngg-
hvita, förändring af matordningen från den vanliga japan-
ska till europeisk med rödvin, mjölk, bröd, ärter m. m.
Denna sjukdom börjar med svullnad i benen, hvarpå huden
blir känslolös först på benen, sedan på magen, ansigtet
och handlofvarne. Derpå går svullnaden tillbaka, feber och
död inträda. Vidare finnas särskilda källor för botande af
rheumatism, hvartkl åtgår två till tre år, för ögonsjukdomar
ock för »hufvudvärk»

, hvilken åkomma spelar en vigtig
rol bland de krämpor, som botas vid Kusatsu. Den an-
griper företrädesvis qvinnor mellan 20 och 30 år. En af
Kusatsus källor skall vara mycket verksam deremot. Dess
vatten ledes till ett särskildt, mot gatan öppet badskjul,
enkom afsedt för de män och qvinnor, som lida af denna
sjukdom.

Många af baden i Kusatsu tagas så heta, att särskilda
försigtighetsmått måste vidtagas, innan man nedstiger i vatt-
net. Dessa bestå deri, att de delar af kroppen, som äro
ömtåligast, omlindas med bomullsdukar, och att man, in-

DE HETA KÄLLORNA OCH DERAS LÄKEKRAFT
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nan badet tages, lagar att kroppen kominer i stark svett-
ning, hvilket åstadkommes derigenom, att de badande under
rop och hojtande samt i vissa tempon omröra vattnet i
bassmen med stora tunga bräden. Derpå stiga alla ned i
badet och upp igen samtidigt på ett tecken af den i fon-
den af badskjulet sittande läkaren. Utan denna anordning
kunde det kanske vara bråkigt nog att få patienterna att

Bad i Kusatsu.
Japansk teckning.

stiga ned, ty angenämt måtte badet ej vara, att döma af
badgästernas akvarkga miner, under det de sitta i vattnet,
ock af den eldröda färgen på deras kroppar, då de komma
upp derur.

Baden omgifvas af öppna skjul. Alla män ock qvin-
nor bada gemensamt och i närvaro af en mängd så väl
manliga som grinliga åskådare. Dessa göra oförbehållsamt
sina anmärkningar ofver de sjukas krämpor, äfven om de
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äro af sådant slag, att man hos oss ej gerna vill tala om
dem, ens för läkaren. Ofta är badbassinen icke afstängel
på något annat sätt, än att den är skyddad mot regn och
solsken af ett på fyra stolpar hvkande tak. I sådant fall
kläder man af och på sig på gatan.

Till följd af Kusatsus belägenhet på en höjd af 1050
meter öfver hafvet är vintern här mycket kall och blåsig.
Staden är då öfvergifven ej allenast af badgästerna utan af
de flesta bland dess öfriga invånare. Bedan vid vårt be-
sök var antalet af qvarbkfna badgäster endast obetydligt.
Äfven dessa beredde sig att afresa. Andra natten, som
vi tikbragte i Kusatsu, stördes vår nattro af ett ljudekgt
skrål från rummet under oss. Det var en badgäst, som
följande morgon skulle lemna orten, ock som nu med saki
(risbränvin) ock strängaspel firade sitt tillfrisknande.

Kusatsus omgifningår äro nästan oockade, ehuru växt-
ligheten derstädes är ganska yppig. Den består dels af
bambusnår, dels af ett högt och frodigt gräs, från kvilket
ensamt stående barrträd, blandade med en eller annan ek
eller kastanje, ses uppskjuta.

Den 3 oktober reste vi vidare till foten af Asama-
jama. Vägen var ytterst oländig, så att till och med kago-
bärarne hade svårt att komma fram. Den gick först öfver
tvenne mer än 300 meter djupa, af yppiga, täta busk-
snår upptagna dalar, derpå kommo vi till en mycket vid-
sträckt, med omejadt gräs täckt kögslätt, glest bevuxen med
vackra ekar ock kastanjer. Slätten var obegagnad, oaktadt
tusentals af landets idoga befolkning här kunnat finna en

riklig utkomst medelst boskapsskötsel. Längre upp blan-
dades ekarne och kastanjerna med en eller annan björk,
snarlik hemlandets, och derpå kommo vi tik fukständiga
»svältor», der marken bestod af lavablock och lavagrus,
knappast täckt af något gräs och gifvande näring endast
åt enstaka, förkrympta tallar. Denna mark fortfor ända
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till det ställe, Rokuriga-hara, der vi skulle tillbringa nat-
ten, ock från hvilket vi den följande dagen skulle bestiga
Asamajamas topp.

Rokuriga-kara är beläget på en höjd af 1270 meter
öfver hafvet. Något värdshus eller någon året om bebodd
gård finnes här icke, endast ett stort öppet skjul. Detta
var tudeladt af en gång i midten. På den ena sidan slogo
vi oss ned, tillredande vår bädd så godt vi kunde på det
upphöjda golfvet och skyddande oss mot nattluften med
täcken, som vår omtänksamme värd i Kusatsu lånat oss.
På andra sidan om gången tklbragte våra kagobärare och
vägvisare natten, skockade kring en eldbrasa, som uppgjor-
des på en i golfvets midt anbragt stenläggning. Kago-
bärarne skyddades endast af tunna bomuksbluser mot den
mycket känbara nattkölden. För att värma dem lät jag
utdela saki öfver lag i riklig mängd, en frikostighet som

icke stod mig synnerligen dyrt, men som tydligen tillvann
mig alla våra kulis odelade beundran. De tklbragte större
delen af natten utan sömn, under sång och skämt rid sina
sakiflaskor och tobakspipor. Vi sofvo godt och varmt un-

der våra täcken, efter att hafva intagit en riklig, af Kok-
San med vanlig talang ock vanlig rättrikedom, af könskött
och ägg i olika form anrättad aftonmåltid.

Man kade berättat oss, att vi härifrån skuke kunna
höra ett ständigt dån från den närbelägna vulkanen, och
att skadliga gaser (förmodligen kolsyra) stundom skulle
samlat sig i sådan mängd i den kringliggande skogen, att
menniskor ock kastar, som der tikbragt natten, bkfvit
qväfda. Vi lyssnade förgäfves efter bullret och märkte
icke spår till några gaser. Akt var lika fredligt, som om

glödhärden i jordens inre varit hundratals mil aflägsen.
Men vi behöfde ej vittnesbörd af rökpelaren, hvilken sågs
uppstiga från den bergstopp, som utgjorde målet för vår
färd, eller af inbyggarne, som upplefvat det senaste ut-



BESTIGNING AF ASAMAJAMA

351

brottet, för att märka, att vi kär voro i det omedelbara
granskapet af en ofantlig, nyss verksam vulkan. Öfverakt
kring vår rastplats lågo kögar af smärre lavabitar, som
blifvit utkastade från vulkanen (s. k. lapilli), och som än-
nu ej hunnit vittra tillräckligt för att kunna tjena till
underlag för någon växtlighet, och ett stycke från stugan
sågs en ganska mäktig stelnad lavaström.

Den följande dagen (den 4 okt.) bestego vi bergets
topp. I början färdades vi i kago öfver en med tem-
ligen tät skog fyld dalsänka, sedan fortsattes färden till
fots uppför den branta, med smärre lavablock och lapilli
betäckta vulkaukeglan. Vägen var utstakad med smärre sten-
rös, uppförda på ett afstånd af omkring kundra meter från
kvarandra. Nära sjelfva kratern fans vid ett af dessa rös
ett litet Sinto-tempel, uppfördt af stickor. Dess sidor hade
en längd af endast x/3 meter. Våra vägvisare gjorde här
sin andakt. En af dem hade redan förut, med anledning
af mitt löfte att utdela rödvin öfver lag, om vi skulle få
vackert väder på toppen, vid ett lägre beläget stenrös med
stort allvar verkstält några besvärjelser.

Liksom på Vesuvius, så kan man ock på Asamajama
urskilja en större yttre krater, härrörande från något äldre
utbrott, men nu nästan helt och hållet igenfyld af en ny
vulkankegla, i livars topp den nuvarande kratern mynnar.
Denna har en omkrets af ett par kilometer; den gamla kratern,
eller kvad geologerna fordom kallade elevationskratern, har
varit mycket större. Vulkanen är fortfarande verksam. Den
utstöter nämligen ständigt »rök», bestående af vattengas, svaf-
velsyrlighet och förmodligen äfven kolsyra. Tidtals känner
man en tydlig lukt af svafvelväte. Utan svårighet kan
man flerstädes krypa till kraterns rand och blicka ned i
dess inre. Den är ganska djup. Väggarna äro tvärbranta,
och på afgrundens botten ser man några klyftor, från
hrilka ångor uppstiga. Likaså framtränger »rök» på några
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ställen vid kanten af kratern genom små, ej märkbara
springor i berget. Så väl på kraterns rand, som på dess
sidor och i dess botten ser man gula utvittringar, hvilka
på de stäken jag kom åt att undersöka bestodo af svafvel.
Kraterranden utgöres af fast klyft: en föga vittrad augitandesit
af ganska olikartad beskaffenhet på olika stäken. Samma
eller snarkka bergarter skjuta äfven på den gamla krater-
randen flerstädes fram i dagen, men för öfrigt består hela
vulkankeglans yta af små lösa lavabitar, utan spår tik växt-
ligket. Endast på ett ställe klädes den gamla kraterranden
af gles tallskog. Vulkanen kar äfven mindre sidokratrar,
från hvkka utbrott af gaser egt rum. Samma råa fantasi,
som ännu i form af helveteslära är rådande hos flertalet
bland verldens mest bildade folk, kar förlagt hemvisten för
de tik evigt straff dömda bland B uddas bekännare till de
glödhärdar i bergets inre, hvartik dessa krateröppningar föra,
ock att den välmenande biskop Lindbloms kätterier ej gjort
sig allmänt gäkande i Japan, visas bland annat deraf, att
många af dessa öppningar sägas vara ingångar till »barnens
kelvete». Hvarken vid kufvudkratern eller vid någon af
de små sidokratrarne kan man se några egentliga lava-
strömmar. Tydligen hafva ifrån dem endast gaser, vulka-
nisk aska och lapilli blifrit utkastade. Deremot hafva väl-
diga lavautbrott egt rum flerstädes rid sidan af berget,
ehuru utbrottsställena numera äro täckta af vulkanisk aska.

Efter att hafva ätit vår frukost i en klyfta så nära
invid den rykande kratern, att de tömda buteljerna kunde
slungas omedelbart i det bottenlösa djupet, anträdde vi
återfärden. Till en början följdes samma väg som vid upp-
stigningen, men sedermera veko vi af åt höger, nedför en
vida brantare och besvärligare stig än den vi förut begag-
nat. Bergsluttningeu hade här en lutning af nära 45 gra-
der och bestod af en alldeles lös, genom ingen växtmatta
bunden vulkanisk sand. Att uppstiga till bergstoppen på
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denna väg kade derför knappast varit möjligt, men nedför
gick det raskt undan, ofta i svindlande fart, samt utan
andra olägenheter än att man då och då föll omkull ock
rullade kufvudstupa utför branterna, och att våra skodon
fullständigt söndertrasades mot det skarpkantade lavagruset.
Ofvanom bergstoppen var kimmelen molnfri, men mellan
densamma ock jordytan utbredde sig ett tjockt molnlager,
som sedt uppifrån liknade ett af intet land begränsadt,
stormupprördt kaf, fukt af skummande bränningar. Den
vidsträckta utsigt öfver kringliggande bergåsar ock slätt-
bygder, som man eljest skuke haft från Asamajamas topp,
var sålunda bortskymd. Endast då och då uppstod i mol-
nen en remna snarlik en solfläck, genom hvilken man fick
se en skymt af det underliggande landskapet. Då vi kom-
mit till bergets fot, följde vi länge en grönklädd ås, hvil-
ken bildats af en väldig lavaström, som frambrutit från en
numera igenfyld sidoöppning i berget. Sannolikt kade detta
skett under det förfärliga utbrottet år 1783, då ej allenast
väldiga lavaströmmar förstörde skogar ock byar vid bergets
fot, utan äfven hela den närliggande, förut bördiga trakten
mellan Oiwake och Usui-toge blef genom askregn förvand-
lad till en vidsträckt ödemark. Öfver denna, som ännu
bildar en stor, föga odlad och föga bördig slätt, belägen
980 meter öfver hafvet, giugo vi utan vägvisare till byn
Oiwake, der vi togo vårt nattqvarter i ett rymligt, vid
Nakasendo-vägen beläget värdshus, ett af de renligaste och
bäst hållna bland de många väl hållna värdshus jag sett
under vår färd i det inre af landet.

Härifrån sände jag genast ett gående kbud till Taka-
saki för att beställa en vagn till Tokio. En f. d. samurai
åtog sig att mot en betalning af 3 yen (ungefär 10 kro-
nor) framföra budet. Oiwake är visserligen beläget vid den
stora vägen Nakasendo, men denna kan här endast med
svårighet befaras af vagnar, emedan man mellan denna by
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ock Takasaki måste öfverskrida höjden Usui-toge, der vä-
gen, oaktadt de betydliga sänkningar som verkstälts under
de senare åren, stiger upp tik en höjd af 1.200 meter.
Vi lejde oss derför härstädes ginrikischaer, ett för turister
synnerligen angenämt åkdon, som, oaktadt det införts först
under senare tider, redan spridt sig till alla delar af landet.

Hvar ock en med öppet sinne för naturens skönhet
och intresse för lif ock seder hos främmande folk måste
finna en färd i ginrikischa öfver Usui-toge i hög grad ange-
näm. Landskapet är här utomordentligt vackert, kanske
utan motstycke på hela jorden. Vägen har med stor svårig-
het blifvit framdragen mellan vilda, svarta bergpartier, längs
djupa klyftor, krilkas sidor ofta äro täckta med den yppi-
gaste växtligket. Intet stängsel skyddar den utför backarne
kastigt framkande ginrikischan för de bottenlösa afgrun-
derna rid vägens sidor. Nervsvag får man derför ej vara,
om man skall hafva nöje af färden, och man får lita på
kulius skarpa blick ock säkra fot. Öfverakt ser man sig
omgifven af ett virrvarr af höga söndersplittrade fjektoppar,
och djupt ned i dalarna framsorla bergselfvar, krilkas kristall-
klara vatten kär ock der samlar sig till små, mellan grön-
skande höjder inklämda sjöar. Än far man öfver en svind-
lande afgrund på en bro af den mest bristfäkiga beskaf-
fenhet, än ser man en vattenstråle störta sig ned från en
ofantlig höjd vid sidan af vägen. Tusentals fotgängare,
skaror af vallfärdande, långa rader af kulis, oxar och hästar,
lastade med tunga bördor, möta den resande, hvilken under
täta raster vid foten af de höga uppförsbackarne är i till-
fälle att studera det brokiga folklifvet. Han omgifves här
alltid af glada och vänliga ansigten, och det behagliga in-
trycket stores aldrig genom de yttringar af raket i tal ock
åthäfvor, som så ofta möta oss i Europa.

Först när man öfverstigit bergsryggen och vid byn
Matsvida kommit ned till en höjd af endast 300 meter
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öfver hafvet, blir vägen åter f ärbar med vagn. Medan vi
här ej utan saknad utbytte våra rena, eleganta ginrikischaer
mot två med hästar förspända dåliga vagnar, såg jag ett
par män vandra från bod till bod, stanna några ögonbkck
vid kvarje ställe, ringa med en klocka ock gå vidare, då
ingen uppmärksamket egnades dem. På min fråga hvad
slags folk de voro, fick jag det besked, att de voro kring-

Lastbärare på en japansk väg.
Japansk teckning.

vandrande skådespelare. För mig ringde cle naturligtvis
ej förgäfves. Mot en afgift af 50 cent voro de genast
färdiga att på sjelfva gatan visa prof på sin konst. Den
ene mannen iklädde sig en väl arbetad mask, framställande
kufvudet af ett vidunder med stort rörligt gap och grymma
tänder. Vid masken var fästad en kappa, i hvilken skåde-
spelaren insvepte sig under föreställningen. Han efterbil-
dade sedan med ganska stor färdigket ock under mjuka,

JAPANSKA SKADESPELARE
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smakfulla åtbörder, som skulle hedrat en europeisk dansös,
huru odjuret än lismande kröp fram, än vildt rusade å stad
för att uppsluka sitt offer. En talrik barnskara samlades
omkring oss. De små följde föreställningen med stort jubel
ock gåfvo lif åt skådespelet, eller snarare bildade dess rätta
bakgrund genom den låtsade rädsla, med kvilken barnen
flydde undan, då odjuret närmade sig med öppet gap och
rullande ögon, och den ifver, med hvilken de åter förföljde
och gäckade det, då det vände ryggen till.

I få länder äro dramatiska föreställningar af allehanda
slag så omtyckta som i Japan. Särskilda hus för uppfö-
rande af skådespel finnas äfven i mindre städer. Skåde-
spelen besökas flitigt, och oaktadt föreställningarna räcka
hela dagen, följas de af åskådarne med den lifligaste upp-
märksamhet. Man har affischer såsom hos oss och talrika
skrifter i ämnen rörande teatern. Bland de japanska böc-
ker, som jag inköpte, fans t. ex. ett digert arbete, försedt
med otaliga träsnitt, som kade till uppgift att visa, kuru
de förnämsta japanska artister uppfattat hufvudscenerna i
sina roler, ett par volumer sammanbundna affischer o. s. v.

Visserligen förefalla de japanska pjeserna väl barnsliga
ock vidunderliga för en europé, men man måste dock be-
undra många prisvärda drag i sjelfva spelet, t. ex. den natur-
ligket med hvilken skådespelarne ofta framsäga monologer,
som räcka en qvarts till en half timme. De besynnerligheter,
som här stöta oss, äro kanske i det hela ej orimligare än
uppträdena i en nutida opera eller de koturner, masker och
egendomliga drägter, som grekerna ansågo oundgängliga
vid uppförandet af sina stora dramatiska mästerverk. När
japaneserna kunnit fullständigt tillegna sig livad godt är af
den europeiska bildningen, så bör skådespelarekonsten kos
dem få en mycket stor framtid, om blott den nu pågående
utvecklingen sker med den försigtigket, att folkets egen-
domkglieter ej allt för mycket utplånas. Ty på många
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områden och ej minst på konstens finnes här mycket, som
behörigeu utvecklad! kommer att bilda en ny vigtig insats
i den vesterlänclska bildning, öfver kvilken vi äro så stolta.

För öfrigt äro de stora japanska teatrarna tik sin in-
redning ofta snarlika de europeiska. Fördelningen mellan
skådebanan ock åskådarnes platser är densamma som kos oss.
Mellan akterna skiljes den förra från åskådarne genom ett
förhänge. Skådebanan är försedd med målade skärmar,
föreställande kus, skogar, berg m. m., uppstälda på vrid-
bara skifvoi, så att en fullständig förändring i omgifningar.ua
af det ställe, der handlingen försiggår, kan verkställas på
några ögonblick. Musiken kar samma plats, mellan skåde-
spelarne ock åskådarne, som kos oss. Liksom hos oss äro
dessa senare fördelade dels på en långsamt uppstigande
amfiteater, dels på flere öfver kvarandra belägna rader,
»loger». Af dessa anses den nedersta raden som den för-
nämsta. Japaneserna sitta ej på samma sätt som vi. Hvar-
ken amfiteatern eller logeraderna äro derför försedda mcd
stolar eller bänkar, utan indelade i en till två fot djupa,
fyrkantiga afdelningar, hvarje bestämd för ungefär fyra per-
soner. Dessa sitta på dynor, nedhukade på vanligt japanskt
sätt mcd benen i kors. Afdelningarna äro åtskkda af breda
mekanbalkar, hvilka bilda de gångar, som åskådarne begagna
för att komma till sina platser. Under föreställningen ser
man uppassare springa af ock an mcd te, saki, tobakspipor
och små fyrfat. Hvar och en kan nämligen röka under spe-
lets gång ock i sin katte ställa så beqvämt som möjligt för
sig. Pjesen följes mcd stor uppmärksamhet, omtyckta skåde-
spelare och omtyckta ställen i pjeserna kelsas mcd lifliga
bifallsrop. Äfven qvinnor ock barn besöka teatern, och
jag har sett de förra ogeneradt gifva sina barn di midt
bland tusentals åskådare. Utom de stora, för allmänketen
afsedda skådespelen, gifves det äfven en mängd andra slag
af dramatiska föreställningar, t. ex. sällskapsspektakel, egen-

TEATRAR OCH SKÅDESPEL AREKONST I JAPAN
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domliga familjeskådespel afsedda för de gamla feodalfur-
starnes hem, praktskådespel som uppföras för Mikadon och
som hafva en hälft religiös betydelse, m. m.

Om aftonen den 5 okt. kommo vi tkl Takasaki, beredda
att genast resa vidare till Tokio. Men oaktadt det förbud
vi sändt riktigt fullfört sitt uppdrag, kunde kastar ej er-
håkas före midnatt. Vi tklbragte aftonen kos vår förre
värd, kvilken rid vårt första besök bemött oss med sådan
vedervilja, men nu mottog oss med stor vänligket. Vi
skulle lätt kafva försonat oss med dröjsmålet, emedan en
japansk småstad som Takasaki kar mycket sevärdt att bjuda
europeen, men en stor del af tiden slösades bort på få-
fänga underkandkngar för att förmå hållkarlen att låta oss
få hästar några timmar tidigare. Att med långa samtal,
vexlande med artigheter och bugningar, förderfva tid, deri
äro japaneserna mästare. » Öfver denna ovana, som ännu
ofta kan göra europeen förtriflacl, torde man dock ej länge
beköfva klaga, ty allt tyder derpå, att äfven japaneserna
snart nog skola dragas med uti ångtidehvarfvets ändlöst
brusande fart.

Sedan \i ändtligen fått kastar, fortsattes färden, först
i vagn tkl Tokio, sedan med jernväg till Jokokama, dit vi
ankommo efter middagen den 6 oktober. Från denna färd
skak jag blott berätta en händelse, som kan bilda ett litet
drag till belysande af kfvet i Japan.

Då vi om morgonen den 6 okt. för en liten stund stan-
nade vid ett större värdshus invid vägen, sågo vi, att ett
hälft dussin unga bondflickor afslutade sin toilett på värds-
husgården. I förbigående må nämnas, att en japansk bond-
flicka, såsom flickor i akmänket, kan vara antingen ful
eker vacker, men att hon oftast är, hvad man ej alltid kan
säga om bondflickorna hos oss, renlig och af ett intagande
väsende. Vid en på gården belägen vattenledning tvättade
de sig, slätade sitt konstigt upplagda, men af den japanska
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sofkudclen föga rubbade hår och skurade sina bländande
hvita tänder. Vid tvättningen användes ej tvål, utan en

med kli fyld bomullspåse. Tänderna skurades med en
träpinne, hvars ena ända var genom bultning förvandlad
till en borstkk samling af trätågor. Tandpulvret bestod
af finrifna snäckskal och koraller samt var förvaradt i små
nätta trädosor, kvilka jemte tandborstar ock små fyrkantiga
bundtar af ett mycket starkt ock billigt papper, alltsam-
mans tydligen afsedt för böndernas bekof, såldes för en
obetydkgket i de flesta af de otaliga salubodarne längs
landsvägen. Sådana högvisa förordningar, som förr i Eu-
ropa försvårade landtkandeln ock ofta tvungo landtmannen
att taga en motion till närmaste stad för att köpa några
hästsöm eller en rulle tråd, tyckas nämligen ej finnas i
Japan, kvarför äfven de flesta vid landsväg boende bönder
söka en biförtjenst i handel med smärre för allmogen nö-
diga ock angenäma saker.

Uppträden af det nämnda slaget hade vi sett så många
gånger förut, att det denna gång ej skulle kafva ådragit sig
någon vidare uppmärksamhet från vår sida, så vida vi ej
clerigenom fått en erinran om, att äfven vi måste sköta
vårt yttre, innan vi kunde intåga i Japans hufvudstad. Vi
framtogo derför från vagnen våra korgar med linne, rak-
don ock tvättsaker, slogo oss ned omkring den vattenled-
ning, vid kvkken flickorna stodo, samt började genast att
tvätta ock raka oss. Nu blef det allmän uppståndelse.
Fkckorna upphörde genast med sin egen toilett ock skoc-
kade sig i en ring omkring oss för att se huru européer
vid ett dylikt tillfälle buro sig åt, och för att lemna oss
det biträde, som kunde vara af nöden. Några sprungo
skrattande och larmande omkuk kvarandra för att ögonbkck-
ligen skaffa oss livad vi begärde, en höll spegeln, en annan
rakborsten, en tredje tvålen o. s. v. Kring dem samlade
sig andra äldre qvinnor, kvkkas svärtade tänder angåfvo,



SJUTTONDE KAPITLET

362

att de voro gifta hustrur. Litet längre bort stodo män af
alla åldrar. Slumpen kade här helt oförmodadt visat oss
en tafla ur folklifvet af det mest angenäma slag. Den
glada sinnesstämningen fortfor, då vi strax derpå i allas
närvaro spisade vår frukost på bottenvåningens förstugu-
sval, omgifna af våra förra tjensteandar, nu nedkukade
kring oss i knäböjande ställning, ständigt sänkande hufvuclet
mot golfvet, skrattande och pladdrande. Lika muntert gick
det till, då jag en stund derefter inköpte några lefvande
sötvattensfiskar ock inlade dem i sprit, dock med den skil-
nad att flickorna nu under några utrop, som skulle visa
deras rädsla för att fatta tag i de lefvande djuren — ehuru
väl fiskrensning eljest hörde till deras åligganden — åt män-
nen öfverlemnade bestyret att fasttaga fiskarne och inlägga
dem i spritburkarne. För en i sprit inlagd orm låtsade
de vara ytterst förfärade, oaktadt dess sprit- och glashölje,
och sprungo skrikande undan, då någon plötsligt närmade
burken med ormen till deras ansigten. Anmärkas bör till
japanesernas keder, att oaktadt ri ingalunda voro omgifna
af någon vald krets, under kela tiden ej hördes ett enda
stötande eller förolämpande ord bland de tätt packade åskå-
darne, ett förhåkande som ger ett begrepp om den utmärkta
sällskapston, som här är rådande, äfven bland den allra lägsta
befolkningen, ock som visar, att japaneserna, om de ock
hafva mycket att lära af européerna, dock ej böra taga
dem efter i allt. I Japan finnes mycket godt, gammalt
och nationelt att taga vara på, kanske mer än japaneserna
sjelfva för det närvarande hafva någon aning om, och helt
säkert mer än mången af de europeiska »residenterna» vill
medgifva.
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Afskedsmiddag i Jokohama. ■— Kineserna i Japan. — Resa till Kobe. —

Inköp af japanska böcker. — Färd på jernväg till Kioto. — Biva-sjön och sagan
om dess uppkomst. — Draggning derstädes. — Japanska danserskor. —• Kiotos
märkvärdigheter. — Kejserliga slottet. — Templen. — Svärd och svärdbärande.
— Sintoismen och buddismen. — Porslinstillverkning. — Japansk poesi. — Fest
i ett Budda-tempel. — Segling genom Japans Inhaf. — Landstigning vid Hiro-
sami och Shimonoseki. — Xagasaki. — Utflygt till Mogi. ■— Insamling af växt-
försteningar. — Afsked från Japan.

De sista dagarne i Jokokama upptogos af afskedsbe-
sök derstädes och i Tokio. En eftermiddags ledigket under
den sista dag jag tklbragte i Japans kufvudstad, begagnade
jag till en utfärd för att från en japansk båt dragga i den
vid staden utmynnande floden. De japanska båtarne skilja
sig från de europeiska derigenom, att de ej framdrifvas
genom rodd, utan genom vrickning. De äro vanligen för-
sedda med ett öfver vattenytan beläget däck, bländande
hvitt ock rent samt belagdt med rörmattor, alldeles som
rummen i japanesernas kus. Draggningen lemnade en

massa Anodontor, stora Paludinor samt några mindre snäckor.
Under vistelsen i Japan bemödade sig löjtnant Nord-

qvist att göra en så fullständig samling, som vårt korta
uppehåll medgaf, af landets land- ock sötvattenssnäckor.
Till följd af landets ovanliga fattigdom på dessa djurformer
blef dock utbytet vida mindre än vi koppats. Under en
föregående resa till Ishafvet har jag varit med om att in-
samla landsnäckor vid Renö, norr om skogsgränsen i nord-
liga Norges ytterskär. Man kan der på några timmar in-
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samla lika många djur af denna grupp, som i det bördiga
Japan på lika många dagar. Det finnes landsdelar i
Japan, täckta af täta skogar ock busksnår, der man under
en förmiddags utflygt knappast kan finna ett enda snäck-
skal, oaktadt marken är genomskuren af djupa, skugglika
klyftor, i hvilka massor af torrt löf finnas kopade ock kvilka
derför borde vara en ytterst lämplig uppekåksort för lanclt-
mollusker. Orsaken till denna fattigdom bör kanske sökas
i den brist på kalk eller basiska kalkkaltiga bergarter, som
är rådande i de delar af Japan, hvilka vi besökt.

Sedan den svensk-holländske ministern ytterkgare gif-
vit oss en ståtlig afskedsmiddag på Grand Hotel, till hvil-
ken såsom förra gången de japanska ministrame ock de
utländska makternas representanter i Japan voro inbjudna,
lyftade vi ändtligen den 11 oktober ankar för att segla vi-
dare. Vid den nämnda afskedsmiddagen sågo vi för första
gången den kinesiska ambassad, som för tillfället gästade
Japan, i ändamål att uppgöra den kinkiga Liu-kiu-affären,
som kotade att föranleda ett krig mellan Ostasiens tvenne
stormakter. Kinesiska ambassadörerna voro såsom vanligt
tvenne, hvilka kade i uppdrag att öfvervaka hvaranclra. Af
dessa skrattade den ene hejdlöst åt allt hvad som sades
under middagen, oaktadt han deraf ej förstod ett ord. En-
ligt livad en i det himmelska rikets seder välförfaren man
sade, gjorde han detta ej derför, att han hörde eller upp-
fattade något värdt att skratta åt, men emedan han ansåg
skrattet höra till goda tonen.

Märkligt var det intresse, med hvkket de i Jokokama
bosatta kinesiska kandtverkarne omfattade vår färd, om hvk-
ken de tycktes kafva läst något i sina eller de japanska
tidningarna. När jag sände en af matroserna i land för
att uträtta ett ärende ock frågade konom, huru han kunde
reda sig utan kunskap i språket, sade han: »det har ingen
fara, jag träffar alltid någon kines, som talar engelska ock
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som hjelper mig». Kineserna ej allenast biträdde våra ma-
troser utan ersättning som tolkar, utan följde dem timtal,
gåfvo dem goda råd vid handel och uttryckte sitt medlidande
öfver allt livad vi måtte hafva utstått under öfvervintringen
i den köga norden. De voro alltid renliga, stora ock ståt-
liga tik växten samt motsvarade i intet känseende de för-
klenande beskrifningar vi så ofta läsa om detta folk i euro-
peiska ock amerikanska skrifter.

Från Jokohama stäldes kursen på Kobe, en af de be-
tydligare japanska kamnar, som öppnats för européerna.
Kobe är särskild! märklig! derför, all släden genom jern-
vägar är förenad med Osaka, Japans vigtigasle fabriksslad,
ock med Kiolo, landels gamla kufvudslad ock sätet för
Mikado-hofvet under århundraden. Det var min önskan att
se den sistnämnda staden, som förmådde mig att för några
dagar lägga till vid Kobe.

Bedan i Jokohama hade jag börjat inköpa japanska
böcker, i synnerhet sådana som voro tryckta före hamnar-
nas öppnande för européerna. För att med större fram-
gång kunna bedrifva detta uppköp hade jag förskaffat mig
biträde af en ung, i franska språket ganska hemmastadd
japanes, herr Okuschi, assistent vid dr Geertz' kemisk-tek-
niska laboratorium i Jokohama. Men emedan tikgång på
gamla böcker i denna, för några få år sedan föga betydande
stad var ganska ringa, hade jag till en början, för upp-
köpens bedrifvande i större skala, upprepade gånger sändt
herr Okuschi till Tokio, sätet för det forna shogun-väldet,
samt derifrån några veckor före Vegas afresa från Joko-
hama till Kioto, det forna lärdomssätet i Japan. Vegas
anhopande af Kobes hamn hade äfven till uppgift att af-
hemta herr Okuschis der gjorda betydande inköp. ~

1 Antalet arbeten, som den japanska boksamlingen innehåller, gr något
öfver ett tusen. Antalet volymer uppgår till fem eller sex tusen, hvarvid bör an-
märkas, att de flesta volymer icke äro större än en af våra böcker om hundra
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Kohe eller Hiogo, såsom den gamla japanska delen af
staden kallas, är en stad med ungefär 40,000 invånare,
vackert belägen vid inloppet till Japans inhaf, »Inland sca»,
d. v. s. det sund, som skiljer Japans hufvudö från de syd-
ligare öarna Sikok och Kiusiu. Temligen höga bergsryg-
gar löpa här utmed hafsstranden. En del af de europeiska
handelsmännens boningar äro byggda på nedre sluttningarna
af dessa berg, med höga, vackra, skogklädda höjder till bak-
grund och en härlig utsigt öfver den utanför liggande ham-
nen. Den japanska delen af staden består såsom vanligt
af små låga hus, hvilka åt gatan för det mesta upptagas
af salubodar eller smärre verkstäder, der hela familjen uppe-
håller sig dagen om. Gratorna få härigenom ett mycket

sidor. Så vidt man af de ofta föga betecknande japanska titlarne kan döma,
fördelas arbetena ungefär på följande sätt på olika kunskapsgrenar:

Antal
arbeten.

Historia 176
Om buddismen och uppfostran 161
Om sintoismen 38
Om kristendomen (tryckt 1715) 1
Seder och bruk 33
Skådespel 18
Lagar 5
Statsvetenskap, politiska stridsskrifter, till en del nya, hemligen tryckta mot

de senaste förordningarna 24
Skaldekonst, dikter i obunden stil 137
Heraldik, fornkunskap, ceremonier v 27
Krigs- och vapenkonst 41
Schack 1
Myntkunskap 4
Ordböcker, språklära 18
Geografi, kartor 76
Naturalhistoria 68
Läkarevetenskap 13
Räknekonst, astronomi, astrologi 39
Handtverk, åkerbruk 43
Teckningsböcker 73
Konsten att göra buketter (trädgårdsskötsel?) 16
Bibliografi 9
Diverse 20

Summa 1036
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lifligt utseende och erbjuda främlingen en ändlös vexling af
märkliga och lärorika taflor ur folkets lif. Den europeiska
stadsdelen cleremot är byggd med ståtliga hus, till en del
belägna utmed sjelfva strandgatan. Här finnas bland annat
ypperliga europeiska hotel, europeiska klubbar, kontor, salu-
bodar m. m.

Icke långt från Kobe och förbunden dermed medelst
jernväg ligger Japans största fabriksstad Osaka, berömd för
sina teatrar och danserskor. Beklagligen hann jag ej be-
söka denna stad. Jag afreste nämligen till den gamla kuf-
vudstaden Kioto några timmar efter det Vega ankrat, ock
sedan jag för att förskaffa mig det pass, som fortfarande
är nödigt för resor i det inre af landet, uppvaktat lands-
höfdingen. Denne bemötte mig, tack vare ett anbefak-
ningsbref, som jag medhade från en af ministrame i Tokio,
på ett ytterst förekommande sätt. Hans mottagningsrum
var beläget i ett stort europeiskt stenhus, hvars förmak var

smakfullt inredt på europeiskt sätt ock försedt med en i
brokiga färger prålande brysselmatta. Vid besöket kring-
bjöds japanskt te, såsom brukligt är öfverakt i Japan, så väl
i kejsarens palats, som i den fattige bondens koja. Lands-
höfdingen var, såsom numera alla kögre tjenstemän i
Japan, klädd som en europeisk ståndsperson, men han
kunde icke tala något europeiskt språk. Dock visade han
sig mycket intresserad för vår färd och befalde genast en
i engelska språket kunnig tjenstemän vid sitt kansli, herr
Yanimoto, att vara mig följaktig till Kioto.

Resan dit skedde på jernväg, byggd fullkomligt efter
europeiskt mönster. På särskild begäran förde min följe-
slagare mig i Kioto ej till det der befintliga europeiska
värdshuset, utan till ett japanskt herberge, såsom vanligt
utmärkt för renlighet, för en talrik, språksam qvinlig tjenare-
skara och för värdfolkets utmärkta vänlighet mot gästerna,
så snart dessa genom att vid dörren taga af sig stöflarna gif-

LANDSHÖFDINGEN I KOBE
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vit till känna sin afsigt att ej på ett stötande sätt bryta mot
japanska seder och bruk. Ett visitkort och ett bref från
sjöministern herr Kawamura, som jag från hoteket sände
till Kiotos landshöfding, förskaffade mig en adjutant n:o 2,
en ung, glad och språksam tjenstemän, herr Koba-Yaschi,
hvars ögon lyste af förstånd och glädtigt lefnadsmod. Man
hade snarare kunnat taga honom för en omtyckt och
firad studentordförande från något nordiskt universitet, än
för en japansk tjenstemän. Det var redan sent på dagen,
så att jag före nattens inbrott endast hann taga det bad,
som i hvarje ej allt för dåligt japanskt värdskus alltid står
den resande till buds, och anordna om den draggnings-
utfärd, som jag, tillsammans med löjtnant Nordqvist, föl-
jande dagen ämnade göra på Biva-sjön.

Vägen mellan Kioto ock Biva tikryggalades följande
morgon i ginrikischa. Inom kort blifva dessa stäken sam-

manbundna med en jernväg, byggd uteslutande af inhemska
arbetare och inhemska ingeniörer. Den blir och är anlagd
på att blifva en verkligt japansk jernväg. På en betydande
sträcka ledes den genom en tunnel, hvilken dock, enkgt
kvad några bland européerna i Kobe påstodo, lätt kunnat
undvikas, »om ej japaneserna ansett i sin ordning, att äf-
ven Japan skuke hafva att uppvisa en jernvägstunnel, efter-
som dylika finnas så väl i Europa som i Amerika». An-
tagligt är i aka fak, att de krokar, som varit nödvändiga
för tunnelns undvikande, i längden skulle kostat mer än
tunneln, ock att derför japanesernas åtgörande varit mer
välbetänkt, än deras europeiska afundsmän vilja medgifva.
Hos de i Japan boende européerna tyckes verkligen råda
en viss afund öfver den lättket, med hvilken det i indu-
strielt hänseende nyss så långt tikbaka stående landet till-
egnar sig européernas konstfärdigket och industri, ock den
hastighet, med hvkken befolkningen härigenom gör sig obe-
roende af de främmande handelsmännens varor.
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Då vi framkommit till Biva-sjön, fördes vi af herr
Koba-Yaschi tik ett omedelbart rid stranden beläget värds-
hus med härlig utsigt öfver södra delen af sjön. Vi in-
fördes i vackra japanska rum, hvkka tydligen bhfvit ord-
nade för att mottaga européer, och i hvkka derför några
bord och stolar bhfvit instälda. På borden furmos vid vår
ankomst skålar med frukter och sötsaker, japanskt te och
fyrfat. Väggarna bildades delvis af smakfullt förgylda pap-
persskärmar, som voro prydda med tankespråk, erinrande
om den härliga utsigten.

En hel dag af den korta tid, som det förunnades mig
att studera Kiotos märkvärdigheter, offrade jag på Biva-
sjön, emedan insjöar i södern äro ytterst sällsynta. Sådana
förekomma nämligen endast i de länder, som under det
senaste geologiska tidskiftet antingen varit betäckta af gla-
cierer, eller ock till följd af vulkaniska krafters inverkan
varit skådeplatsen för våldsamma rubbningar i jordskorpans
höjdförhåkanden. Jag trodde, att Biva-sjön härvid skuke
bilda ett undantag, men sannolikt med orätt. Sagan för-
täljer nämligen, att denna sjö uppstått på en enda natt
vid samma tid, som Fusijamas höga vulkankegla bildades.
Denna sägen är i sina akmänna drag så öfverensstämmande
med geologiens läror, att knappast någon geolog torde vilja
jäfva dess sanning.

Efter framkomsten tik värdshuset fingo vi mycket
länge vänta på den ångbåt jag bestalt. Jag utfor med
anledning häraf obetänksamt nog i förebråelser mot mina
förträffliga japanska adjutanter, hvilka dock mottogo mina
hårda ord endast med vänliga småleenden, som ytterligare
ökade min otålighet öfver den tidsförlust, som sålunda
ådragits mig. Först långt fram på clageu, medan jagredan
var ute ock draggade från en mindre ångbåt, fick jag upp-
lysning om orsaken tkl dröjsmålet. På anmodan af lands-
höfdingen hade Bivas ångbåtsbolag velat ställa till mitt
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förfogande en mycket stor båt, rikkgt försedd med kol,
men denna hade efter intagandet af kollasten sjunkit så
djupt, att den stannat på grund i hamnens gyttja. Vi
hade redan hunnit långt ut med den kila ångbåten, när den
stora ändtligen kom loss. Jag nödgades nu byta fartyg-
för att bkfva mottagen »på ett mera värdigt sätt». Först
sedan detta skett, fick jag upplysning om, att jag var gäst
och ej herre, hvarför jag nödgades använda resten af aftonen
till att öfverskyla mitt förra häftiga uppträdande, något
som med tikkjelp af vänliga ord, öl och rödvin temligen
väl lyckades, att döma af den glada sinnesstämning, som
snart gjorde sig gäkande bland mina numera mycket tal-
rika japanska följeslagare.

På den lilla ångbåten hade jag låtit två af mitt från
Vega medtagna manskap tikreda en middagsmåltid för japa-
neserna ock oss. Härigenom blef den för oss, mig ovetande,
på den stora båten anordnade middagen öfverflödig. I stäl-
let måste jag, mot afgifvande af ett formligt qvitto, som
gåfva mottaga de för middagen inköpta lifsmedlen ock
dryckesvarorna, bestående af höns, ägg, potatis, rödvin och öl.

Under färden på sjön mötte vi åtskikiga båtar, krilka
voro lastade med sjögräs, som man upptagit från sjöns bot-
ten för att använda som gödsel på kringliggande åkerfält.
Dels bland detta sjögräs, dels genom draggning insamlade
löjtnant Nordqvist åtskkliga ganska intressanta sötvattens-
snäckor (Paludina, Melania, Unio, Planorbis m. fl.), några
arter räkor (en Hippolyte), smärre fiskar m. m. Biva-sjön
är mycket fiskrik, och den hyser dessutom en stor, klumpigt
formad salamanderart. För att göra ytterligare insamlingar
af här förekommande djurformer qvarblef löjtnant Nordqvist
vid sjön till följande dag. Jag deremot reste genast tillbaka
tik Kioto, dit jag ankom på aftonen efter mörkrets inbrott.

Sedan jag jemte mina tvenne japanska följeslagare
spisat en oklanderlig europeisk middag i stadens af japane-
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ser kallna, men efter europeiskt mönster inredda värdskus,
gjorde vi besök hos ett sällskap japanska danserskor.

Kioto gör Osaka äran stridig att kafva de vackraste
danserskor. Dessa bilda ett särskkdt skrå af unga flickor,
utmärkta genom en egen brokig drägt. De bära dessutom
en egendomkg hårprydnad, äro starkt sminkade samt hafva
läpparne färgade med svart och guld. På de mest ansedda
dansställena mottages europeen icke, om kan ej har med
sig en känd inföding, som borgar för höfriskt uppförande.
Sedan man vid inträdet tagit af sig skodonen, införes man
i ett särskkdt rum med mattbeklädt golf och väggar prydda
med japanska ritningar och tankespråk, men för öfrigt utan
möbler. En liten fyrkantig dyna gifves åt hvar och en af
gästerna. Sedan dessa slagit sig ned derpå enligt japansk
sed, d. v. s. nedhukade med benen i kors, inbäras rökdon
och te, hvarpå en hel skara unga flickor inkomma ock slå
sig muntert glammande ned omkring gästerna, akt under
iakttagande af full anständighet, äfven efter de mest nog-
räknade europeiska begrepp. Något spår tkl den fräckket
och råhet, som oftast möter oss på likartade stäken i Eu-
ropa, ser man ej här. Man skuke nästan kunna tro sig
vara bland en hop unga, från vårdarinnornas surmulna
moralkakor undsluppna skolflickor, kvilka icke tänkte på
något annat än att oskyldigt pladdra bort några timmar.
Efter en stund börjar dansen, åtföljd af en mycket entonig
musik och sång. Danserskornas långsamma rörelser med
ben och armar påminna om vissa säfliga ock långtrådiga
scener ur europeiska baletter. Något anstötligt i denna
dans finnes ej, men äfven vildare och mindre sedkga dan-
ser lära förekomma.

Danserskorna rekryteras uteslutande från de fattiga
klasserna med unga vackra flickor, hvilka, för att kjelpa
sina föräldrar eller för att förtjena några styfrar åt sig
sjelfva, sälja sig för en viss tid till värdarne på dansloka-

JAPANSKA DANSERSKOR
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lerna, och sedan den öfverenskomna tiden tikändalupit, åter-
vända tkl sina hemorter, der de detta oaktadt utan svårig-
het bkfva gifta. Alla danserskor äro derför unga, många
vackra äfven efter europeiskt begrepp, ehuru deras utseende
i våra ögon är förderfvadt genom det osmakliga sätt, på
krilket de sminka sig och färga sina läppar. Beklagligen
fick jag ej tid att begagna det tikfäke, som Kioto erbjuder

Japansk hofdrägt.

främkngen att med säkerhet döma om den japanska sma-
ken i afseende å qvinkg skönhet. Här liksom i åtskilkga
andra japanska städer finnes nämligen ett antal flickor, som

officielt utkorats att vara de skönaste bland ortens tärnor.
Japaneserna kunna besöka dem mot en viss afgift, men
för européer visa de sig ej gerna, och endast mot dryg be-
talning. Då detta någon gång sker, är det blott en stum
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uppvisning för några ögonblick, uuder hvilken ej ett ord
vexlas.

Eandsköfdingen kade lofvat att följande dagen föra
mig omkring att se stadens märkvärdigheter. Jag var föga
belåten dermed, emedan jag befarade, att jag hela dagen
skulle blifva upptagen med beskådande af kel- eller kalf-
europeiska embetsverk och skolor, hvilka för mig ej kade det
ringaste intresse. Min fruk-
tan var dock obefogad. Guver-
nören var en snillrik man,
som, enligt livad mina följe-
slagarepåstodo, räknades blaucl
de förnämste af Japans nu-
tida skalder. Han förklarade
genast, att kan förmodade,
det de nya embetsverken och
skolorna skuke intressera mig
vida mindre än stadens gamla
palats, tempel samt porskns-
och fajansfabriker, och att
han derför ärnade begagna
den dag, under hvilken jag
följde hans ledning, att visa
mig dessa senare.

Vi gjorde början med det
gamla kejserliga slottet Grosko,
det forna Japans praktful-

Adelsman i forntida drägt.

laste boningshus. Det är dock föga storartad! efter euro-
peisk måttstock. En mycket vidsträckt jordrymd är här be-
täckt med en mängd för kejsaren, den kejserliga familjen
och deras uppvaktning bestämda envånings trähus. Bygg-
naderna äro, såsom alla japanska hus, genom skjutskärmar
indelade i en mängd rum, rikt försedda med målningar och
förgyllningar, men eljest utan spår till bohag. Slottet står

KEJSERLIGA SLOTTET I KIOTO
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nämligen nu, sedan Mikadon störtat shogun-väldet och flyt-
tat till Tokio, obebodt. Det lemnar redan en åskådlig bild
af den förändring, som inträdt i landet. Endast den kej-
serliga familjen ock landets stormän fingo förr träda inom
Groskos heliga område. Nu står det öppet för den ny-
fikne infödingen eller främlingen, ock det har till och med
såsom utställningsbyggnacl redan fått träda i industriens

tjenst. Jemte de stora bygg-
naderna finnas åtskilliga små,
af kvilka en var afsecld att
skydda kejsarguden vid jord-
bäfning; de andra utgjorde
lekstugor för det sällskap af
vuxna barn, som fordom låt-
sades regera landet.

Vida märkvärdigare ock
lärorikare än det nu öde kej-
serliga slottet äro de talrika
templen i Kioto, af kvilka
vi besökte en mängd. Vi
emottogos af presterskapet of-
tast i ett stort förmak, hvars
golf var betäckt med en vac-
ker yllematta och som var för-
sedt med bord och stolar efter

europeiskt mönster. Först
bjöds man af presterna på ja-

Budda-prest.

panskt te, cigarrer och sötsaker; derpå granskades några
i rummet uppstälda dyrbarheter, bestående af bronser, ar-

beten af ädlare metall, praktfulla gamla lackerarbeten och
ett antal åt templet helgade ryktbara svärd. Dessa voro

de enda, som vår fritänkande landshöfding behandlade med
vördnad; för öfrigt tycktes kvarken presterna eller deras
reliker inge honom någon synnerlig aktning.

376
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Då ett dyrbart japanskt svärd förevisas, vidrör man
hvarken fästet eller skdan och naturligtvis än mindre klin-
gan med blotta handen, utan fattar det antingen med en
handskbeklädd hand eker först sedan man vecklat en näs-
duk eller en flik af klädningsskörtet om handen. Klingan
blottas kelst endast till kälften, stålsättningen skärskådas
mot dagern ock beundras; på
de ofta ytterst dyrbara klin-
gor, som ej äro infattade,
utan blott till skydd mot rost
försedda med träfodral, under-
sökes fabrikantmärket o. s. v.
Liksom kos oss under forn-
tiden är vapensmedsyrket det
enda handtverk, som förr stod
i högt anseende uti Japan, och
ofantliga summor betalades
ofta för svärdskkngor, smidda
af berömda mästare. Bland
gamla japanska skrifter träf-
far man många arbeten, sär-
skkdtbehandlandevapensmide.
Men sedan svärdsmännen (sa-
murai) numera blifvit för-
bjudna att offentligen visa sig
beväpnade, försäljas gamla ja-

Samurai.

panska svärd i alla städer uti kundra- ock tusental, ofta föl-
en obetydlighet. Under vår vistelse i landet förvärfvade
jag för en jemförelsevis ringa summa en vacker samling
dylika vapen. Äfven den, som ej kan uppskatta klingans
konstmessiga smidning, stålsättning och härdning, måste
beundra svärdsprydnadernas, i synnerhet parerplåtarnas, ut-
märkt smakfuka gjutning och drifning. De äro ofta verk-
liga konststycken, oöfverträffade i .stil ock utförande.

SVÄRD OCH SVARDBARAXDE
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Det är ej särdeles många år sedan de män, som tik-
hörde samurai-klassen, aldrig visade sig ute utan att vara
beväpnade med sina två svärd. Äfven skolungdomen in-
fann sig beväpnad i de första europeiska skolor, som in-
riktades i landet. Detta bruk gaf anledning till åtskilliga
våldsbragder under tiden närmast efter hamnames öppnande,
hvarför de europeiska sändebuden efter några år begärde,
att bärandet af svärd i fredstid skulle förbjudas. Den ja-
panska regeringen gaf kärpå till svar, att det snart skulle
vara ute med den minister, som vågade utfärda ett sådant
förbud. Kort derpå lemnade man dock tillstånd för dem,
som önskade det, att gå utan vapen, och vapenbärandet kom
snart så ur modet, att man slutligen vågade utfärda ett
bestämdt förbud deremot. Under vårt uppehåll i Japan
sågo vi derför ej en enda man beväpnad med de förr bruk-
liga tvenne svärden.

Sedan vi skärskådat ock beundrat skatterna i tempel-
förmaket, besöktes sjelfva templet. Detta är alltid af trä,
rikt utstyrdt med träsniderier ock förgyllningar. I fall det
är kelgadt åt Sinto, finnas inga bilder i detsamma och
ganska få prydnader, om jag undantager en spegel och ett
stort tillåst skåp med genombrutna dörrar, som stundom
upptager den mot ingången vända väggen, och i hrilket, så-
som jag förut nämnt, guda-anden säges bo. Sinto-templen
äro i allmänhet fattiga. Många äro så oansenliga, att de
nästan se ut som dufslag. Ofta äro de helt och håket öde,
så att man har svårt att upptäcka dem bland de prakt-
fulla träd, af hvkka de omgifvas. Ingången till templet
angifves af en port (torryi) af trä, sten eller koppar, och
här och der äro tåg, uppbärande skrifna böner eller rekgiösa
löftesförbindelser, sträckta öfver tempel vägen.

Äfven de, som länge studerat Japan och dess littera-
tur, tyckas hafva ganska liten kännedom om sintoismens
inre väsen. Denna religion anses af en del som en ren
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deism; af andra som en för politiska ändamål afsedd sekt,
der man dyrkar folkets aflidne hjeltar. Någon utbildad
sedelära skall denna religiösa kult kelt ock hållet sakna.
Likaså tyckes man vara oviss, om sintoismen är en lem-
ning af landets ursprungliga gudalära, eker om den är hem-
tad utifrån.

Fort öfver vägen till ett Sinto-tempel.

Buddismen är införd från Kina öfver Korea. Dess
tempel äro mer utsirade än Sinto-templen och innehålla
afgudabilder, klockor, trummor, keliga böcker samt en massa
altarprydnader. I buddismen ingår läran om själavandring
och om belöningar och • straff i ett lif efter detta. Utom
de egentliga templen träffar man flerstädes större eller min-
dre bkder, i sten eller brons, af Buddas gudomkgheter. De
största bland dessa utgöras af kolossala bildstoder i brons (Dai-
butsu), föreställande Budda i sittande ställning, ock sjelfva

SINTOIS.M OCH BUDDISM
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bildande omhöljet till ett med mindre gudabilder försedt
tempel. En dylik bild finnes vid Kamakura, en annan
i Tokio, en tredje vid Nära nära Kioto o. s. v. Några
hafva under de senare åren blifvit försålda för metallvärdet;

Buddatempel i Kobe.

en kar på detta sätt kommit till London ock finnes nu
uppstäld i Kensington-museet. Metallen skak utgöra en
legering af koppar med tenn ock litet guld, hvilken se-
nare beståndsdel föranledt ryktet, att deras värde skulle vara
mycket betydande. För att ge ett begrepp om några dai-
butsu-bilders storlek må nämnas, att den vid Nära är femtio -
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tre och en half fot hög, och att man kan genom näsborren
krypa in i hufvudet.

Nästan alla daibutsu-bilcler äro gjorda efter ungefär
samma mönster, hvilket under århundraden blifvit från slägt-
led till slägtled förbättradt, tiks gudabildens anletsdrag slut-
ligen erhållit en prägel af mildhet, lugn och majestät, som

sannolikt aldrig öfverträffats af den vesterländska konstens
alster. Daibutsu-bkdema stå uppenbarligen i samma för-
hållande till enskilda bildhuggares verk, som folkpoesien
till namngifna skalders.

Såsom jag förut påpekat, har vesterlandets smak för det
jettelika icke varit rådande i det forna Japan. Tydligen har
det prydliga och smånätta, ej det storartade utgjort målet
för konstnärens, arkitektens och trädgårdsmästarens sträf-
vanden. Endast daibutsu-bkderna, några klockor och andra
kyrkoredskap bilda ett undantag härifrån. Under våra fär-
der kors och tvärs i Kioto foro vi dock förbi en inhägnad,
der murarne voro uppförda af så kolossala stenblock, att
man har svårt att fatta, huru det varit möjligt att lyfta
ock flytta dem med de kjelpmedel, öfver hvkka japane-
serna fordom förfogat. I granskapet af detta ställe finnes
en graf, förmodligen den enda i sitt slag. Den skildras
på följande sätt i en beskrifning om Kiotos märkvärdig-
heter, författad af en inföding: »Mimisuka, eller näsornas
och öronens graf, upprestes af Hideyoshi Taiko, som lefde
kring år 1590 efter den kristna tidräkningen. Då denne
berömde mans krigshöfdingar inföko i Korea med hundra-
femtio tusen soldater, gaf han befallning, att man skulle
hemföra och visa honom alla öron och näsor af de fien-
der, som dödats i striden, ty det var en gammal sed i
Japan att afhugga de döda fiendernas hufvuden, för att
visa dem för kouungen eller kärföraren. Men nu var det
omöjligt att bringa hufvudena af de dödade Korea-krigarne
till Japan, ty afståndet är för stort. Derför gaf Hideyoshi

DAIBVTSUBILDER. MIMISEKA



ADERTONDE KAPITLET

382

den nyss nämnda befallningen, ock de öron och näsor, som
bragtes till Japan, begrofvos tillsamman på detta ställe.
Grafven. har 780 fot i omkrets och är 30 fot hög.»

Kioto är en af hufvudorterna för förfärdigande af fa-
jans, porslin ock »cloisonué». Den japanska keramikens
alster äro, såsom bekant, utmärkta genom smakfulla for-
mer ock vackra färger samt stå hos kännare i högt värde,
hvarför de i stor skala utföras till Europa och Amerika.
Verkstäderna äro många och små samt egas för det mesta
af familjer, hvilka i en lång följd af slägtled egnat sig åt
samma yrke. Godset brännes i mycket små ugnar och för-
säljes vanligen i en salubod, som står i omedelbart samman-

kang med fabriken. Porslinstillverkningen bär derför i Ja-
pan mer prägeln af handtverk, än af fabriksindustri. Varan
vinner härigenom otroligt i konstnärligt hänseende. Den
förhåller sig tik de stora europeiska fabrikernas alster som
en konstnärs teckning till ett grant färgtryck. Men priset
blir äfven derefter, och det japanska porslinet är för dyrt
för hvardagsbruk äfven i eget land. Nästan alla större upp-
sättningar af bordsporslin, som jag såg i Japan, voro der-
för införskrifna från utlandet. De koppar, som infödin-
game sjelfva begagna till ris, te och saki, äro dock af in-
hemsk tillverkning, men så finnes äfven i ett välförsedt
japanskt hushåll knappast så mycket porslinskärl, som be-
höfves för ett ordentligt kafferep i hemlandet.

På aftonen hade landshöfdingen bjudit oss till en mid-
dag, som gafs i en våning, tillhörande ett vittert sällskap
i staden. Rummen voro delvis möblerade i europeisk stil,
med bord, stolar, brysselmattor m. m. Vid middagen följ-
des europeisk mat-, vin- och talordning. Maten och vinerna
kringbjödos i riklig mängd och i stor omvexkng. Stäm-
ningen var synnerligen upprymd, och värden tycktes blifva
högeligen belåten, då jag kom att nämna, det jag å ett af
de ställen, jag under dagens lopp besökt, sett en vägg prydd
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med ett af honom författadt tankespråk. Han lofvade ge-
nast författa ett dylikt åt mig med anledning af mitt be-
sök i staden, och då han några ögonblick derpå hade första
raden färdig, uppmanade han sina japanska gäster att skrifva
den andra. De försökte nu under gladt skämt en god
stund att hitta på något passande slut, men förgäfves.
Slutligen öfvergafs försöket, men landshöfdingen lofvade
att, innan jag afreste, sjelf författa äfven slutet. Tidigt
följande morgon kom äfven herr Koba-Yashi till mig ock
medförde en bred sidenremsa, på kvilken följande stycke
var pensladt i raska, ädelt formade drag:

Umi-hara-no-hate-made
Akiva-Sumi-watare,

hvilket i öfversättning lyder sålunda:
»Så långt som hafvet går,
Sprider höstmånen sitt välgörande sken.»

Enligt den förklaring jag erhöll, skulle stycket häntycla
clerpå, att höstmånen sprider sitt lyckobringande sken ända
bort till det ställe i den höga norden, der vi öfvervintrat.
Efter ofvan anförda vers fans på japanska tikagdt: »Skrif-
vet af Machimura Masanavo, landshöfding af Kioto-Fu, till
professor Nordenskiöld, med anledning af en för honom
gifven middag, under hösten 1879.» Allt sammans var dess-
utom undertecknadt så väl med författarens vanliga, som

med hans poetiska namn och sigill. Det senare namnet
var Rio-San, hvilket lär kunna ordagrant försvenskas till
»Drakenberg».

Japanesernas poesi är så olik den vesterländska, att vi
hafva svår! all falla de japanska diktarenas alster. Kanske
borde de rättast nämnas poetiska tankespråk. De spela en

stor rol i japanesernas andliga lif. Deras författare stå i
högt anseende, och äfven i den föga bemedlades hem fin-
ner man ofta väggarna prydda med siden- eller pappers-
remsor, på hvilka poesier finnas uppskrifna med grofva,
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poetiska tanke, som genomgick denna, delvis med veder-
stygglig naturtrohet utförda bildserie, att jag försummade
tillfället att köpa densamma.

Jag nödgades allt för snart lemna Kioto, för att vara
närvarande vid en fest, som gafs för oss i Kobe af der
boende, för vår resa intresserade japaneser, européer och
kineser. Festen hölls i ett Budda-tempel utanför staden
samt var mycket glad och angenäm. Japaneserna tyckas
alldeles icke anse, att ett tempel ohelgas genom en dylik
tillställning. Under aftonens lopp kommo t. ex. åtskilliga
pilgrimer tik templet. Jag iakttog dem noga och kunde
i deras drag ej märka spår till missnöje deröfver, att en
mängd utländingar kalaserade i den vackra tempellund, till
hvilken de vallfärdat. De syntes snarare anse, att de kom-
mit till målet för sin vandring i en lycklig stund, och mot-
togo med nöje de förfriskningar, som bjödos dem.

Den 18 okt. om morgonen lyfte Vega åter ankar, för
att segla vidare. Vägen togs genom Japans inhaf till Na-
gasaki. Då jag af landshöfdingen i Kobe begärde tillstånd
att landstiga på ett par ställen under vägen, biföll han ej
allenast genast min begäran, utan sände äfven med Vega
samme engelska talande tjenstemän från kansliet, som för-
ut följt mig till Kioto. Vädret var klart och vackert, så
att vi fingo goclt tillfälle att beundra Inhafvets härliga om-

gifningar. De likna mycket landskapen i en nordisk skär-
gård. Utsigterna äro dock här till följd af bergens mindre
vexlande gestalt enformigare. Här liksom vid Kobe be-
stå bergen kufvudsakkgast af en granitart, hvilken är ut-
satt för vittring i så stor skala, att den karda berghällen
nästan Öfverakt murknat sönder tik en gul, för växtlig-
heten föga gynsam sand. Nordens vackra, vildt formade
granitklippor saknas derför här. Alla bergstoppar äro jemnt
afrundade och öfverakt, der sandras ej bildat sig, betäckta
med en rik växtlighet, hvilken till följd af trädens jemna
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höjd gifver föga vexling åt landskapet, som eljest skulle höra
till de vackraste på jorden.

Vi landstego på två stäken, första gången vid Hiro-
sami. Några fiskarkojor och bondgårdar bkdade här en
liten by vid foten af en hög, söndervittrad granitås. Vicl
ett af husen, tätt intill stranden, var begrafningsplatsen be-
lägen. På ett område af några hundra qvadratalnar fans
här en mängd dels upprättstående, dels kullfakna grafstenar.
Några voro prydda med friska blomster, vid en var ett
Sinto-tempel af träpinnar uppfördt, vid en annan stod en
skål med ris ock en liten sakiflaska. Zoologerna gjorde
här en temkgen rik skörd af stranddjur, bland hvilka må
nämnas en i den våta sanden nedkrupen bläckfisk, ett djur
som ifrigt efterletas och ätes af infödingarue. Bland cle
odlade växterna sågo vi här, liksom många gånger förut i
de högländta delame af landet, en gammal bekant från
hemmet, nämligen bohvetet.

Andra gången ankrade Vega vid en bondby midt
emot Shimonoseki. När vi landstigit, kom en tjenstemän
om bord, höfligt förklarande att vi ej hade rätt att land-
stiga på detta ställe. Men han blef genast belåten och
gjorde icke mer några svårigheter, då han fått besked
derom, att vi hade tillstånd af landshöfdingen, och att,
i stället för det eljest vanliga passet, en tjenstemän från
Kobe medföljde fartyget. I den europeisk-japanska histo-
rien har Shimonoseki en sorglig ryktbarhet med anled-
ning af de våldsbragder, som en förenad engelsk-fransk-
hokändsk-amerikansk flotta af 17 fartyg här utförde den
4 och 5 sept. 1864, för att tvinga japaneserna att för
främlingar öppna sundet, och den orimligt dryga skadeer-
sättning de efter vunnen seger utkräfde af de besegrade.
Oaktadt endast femton år förflutit efter dessa händelser, tyck-
tes något spår till bitter känsla mot européerna ej mer
vara rådande bland traktens inbyggare. Ätminstone mot-
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togos vi öfverakt i den by, der vi landstego, med utsökt
vänlighet. Byn var belägen rid foten af en längs hafvet
gående bergås och bestod af en mängd utmed en enda gata
uppradade hus, hvilkas mot gatan vända sidor såsom van-

ligt voro upptagna af salubodar, saki-försäljningslokaler och
verkstäder för hemslöjd. De enda märkvärdigheter byn för

Inloppet till Nagasaki.

öfrigt hade att bjuda på, bestodo i ett af vackra träd om-
gifvet Sinto-tempel samt ett betydande saltverk, hvilket ut-
gjordes af mycket vidsträckta, grunda, väl afvägda, nu nä-
stan torra lerdammar, dit kafsvattnet insläpptes för att af-
dunsta, och från hvilka den förstärkta saltlaken sedan åter
aftappades i saltpannor för att fullständigt intorkas. Märk-
värdigt var att se, det åtskilliga snäckor mycket väl trifdes
i den mycket starka saltlaken.

LANDNING VID HIROSAMI OCH SHIMONOSEKI
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På kringliggande bergkullar sågos snår af det japanska
vaxträdet (Rhus succedaneus). Vaxet utpressas ur buskens
bär med tikhjelp af värme. Det användes i stor skala för
beredning af de ljus, som infödingarne sjelfva bränna, och
utföres äfven blekt och förädladt till Europa, der det stund-
om användes vid ljusfabriker. Numera utträngas dock dessa
vaxljus mer och mer af amerikansk kerosinolja. Priset har
derigenom fallit så mycket, att beredningen af växtvax knap-
past mer lär vara lönande 1.

Följande morgon afreste vi härifrån, och den 21 okt.
ankrade Vega i Nagasakis hamn. Min hufvudafsigt med
besöket på detta ställe var att insamla växtförsteningar,
hvkka jag förmodade skulle finnas vid kolgrufvan Takasima
eker i granskapet af kolfältet. För att i hast få rätt på
fyndorten räknade jag på japanesernas lust att insamla
allahanda märkliga föremål ur djur-, växt- ock stenriket.
Jag hoppades derför att i någon af de salubodar, der gamla
bronser, porskner, vapen m. m. höllos till salu, äfven finna
växtförsteningar från trakten med angifven fyndort. Första
dagen sprang jag derför flitigt omkring till kuriositetshand-
landena, men utan framgång. Slutligen meddelade mig en

af de japaneser, med hvilka jag talte härom, att man höll
på att anordna en utställning af traktens natur- och konst-
alster, och att jag bland utställningsföremålen möjligen
kunde finna hvad jag sökte.

Naturligtvis begagnade jag genast tillfället att se en
af de många japanska lokalutställningar, om kvkka jag
kört så mycket talas. Utstäkningen var ännu i oordning,
men jag blef i alla fak välvilligt insläppt och fick sålunda
tklfäke att se mycket, som för mig var lärorikt, bland an-

nat en samkng stenarter från kringliggande trakter. Bland

1 Närmare upplysningar härom lemnar Hexry Gribble i The preparation
of vegetable was (Transactions of the Asiatic Society of Japan, Vol. 111Part. 1,
s. 94. Yokohama 1875).
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dessa upptäckte jag slutligen tik min stora fägnad äfven
några vackra växtförsteningar från Mogi, ett ställe beläget
ej långt från Nagasaki. På sidan om den kulle, der ut-
ställningen skulle hållas, hade man upprest väldiga monu-
ment af stenkol för att vittna om de japanska kolfältens
beskaffenhet, och att döma af hvad jag här såg, tyckes lag-
rens mäktighet vara ganska tikfredsställande.

Oenast följande morgon afreste jag tik Mogi, ledsagad
dels af den japanske följeslagare jag hade med mig från
Kobe, dels af ytterligare en adjutant, som den mycket före-
kommande landshöfdingen i Nagasaki lemnat mig. Resan
skulle ske till häst öfver bergen. Jag åtföljdes, utom af
mina tvenne japanska biträden och en man från Vega,
alla till häst, af en mängd kulis för bärande af proviant
och annan utrustning. Landshöfdingen hade lånat mig sin
egen häst, som af japaneserna ansågs som någonting ut-
märkt. Det var en ej synnerligen stor, men särdeles vac-
ker, gulbrun hingst, snarlik en häst af norsk ras, mycket
sedig och säker på foten. Detta senare behöfdes äfven, ty
resan började med en ridt uppför hundra ej synnerkgen
beqväma, kala stentrappsteg. Äfven längre fram gick den
ytterst smala, ofta med glatta stenar belagda vägen upp-
repade gånger så väl uppför som nedför dylika, ej just för
ryttare afsedda trappor samt omedelbart invid kanten af flere
hundra fot djupa bråddjup, der ett enda felsteg kunnat
kosta både häst och ryttare lifvet. Men, som sagdt är,
våra hästar hade säker fot och säkert öga, och ryttarn e

aktade sig att under färden öfver dylika ställen röra vid tygeln.
Ingen af de bergstrakter, som jag sett i Japan, är så

väl odlad som omgifningarna af Nagasaki. Hvarje jemnare
plats af några hundra qvadratalnars omfång, är använd tkl
odling af någon bland landets otaliga kulturväxter, före-
trädesvis ris, men då dylika lätt odlade ställen endast före-
komma i ringa mängd, hafva invånarne genom flit och
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ihärdigt arbete förvandlat bergens brant sluttande sidor till
en följd af vågräta, öfver kvarandra belägna gärden, alla
omsorgsfullt vattnade genom vattenledningar.

Mogi är en ansenlig fiskarby, belägen vid hafvet 20
kilometer i rak linie söder om Nagasaki, på andra sidan om
en bergig, af lavabäddar och vulkaniska tuffer upptagen
halfö, som skjuter ut från den i denna trakt af djupa fjor-
dar nästan söndertrasade Kiusiu-ön. Ingen europé bor på
stället, och naturligtvis finnes der ej heller något europeiskt
värdshus. Men vi fingo bostad hos en af byns förnämsta
eller förmögnaste män, en sakifabrikant och sakiförsäljare
eller, såsom vi på svenska kunde kalla honom, en bräuvins-
brännare och krogvärd. Här mottogos vi mycket vänkgt
i renliga och prydliga rum och uppassades af värdens unga,
ganska täcka dotter i spetsen för en hop andra tjenste-
flickor. Man må dock ej tro, att vårt värdshus hade något
tycke med en krog i Sverige. Några mer eller mindre
förfallna personers uppsluppna bedrifter bevittnade vi ej
här och lika litet några andra tilldragelser, erinrande om
kroglifvet i Europa. Allt i branneriet och krogen gick
med samma lugna och jemna gång som arbetet hos en
förmögen, ej svärjande och ej trätgirig landtjunkare hos oss.

Saki är en dryck, som beredes genom jäsning och
bränning af ris. Det är mycket vexlande till smak ock
styrka, stundom snarlikt sämre rhenvin, stundom mer likt
svagt sädesbränvin. Jemte saki beredde vår värd äfven ät-
tika, som framstäldes af ris och sakirester, hvilka med
tillsats af några andra växtämnen fingo stå och surna i
stora krukor, uppstälda i rader på gården.

Sedan min ankomst blifvit bekant, fick jag besök af
byns förnämligare män. Vi blefvo snart med tikhjelp af
vänligt bemötande, cigarrer och rödvin mycket goda vän-
ner. Af dem blef i synnerhet byns läkare mig till stor
nytta. Sedan han fått veta anledningen till min utfärd,
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förklarade han, att dylika försteningar, som jag sökte, verk-
ligen förekommo i trakten, men att de endast voro till-
gängliga vid lågt vatten. Jag besökte genast stället med
läkaren och mina följeslagare 'från Nagasaki och fann snart
åtskikiga lager, innehåkande de härligaste växtförsteningar
man kunde önska sig. Under denna ock följande dag hop-
bragte jag en riklig samling, till en del med tklhjelp af
en talrik skara barnungar, som ifrigt bistodo mig vid sam-

landet. Mina medhjelpare utgjordes dels af pojkar dels
af flickor, de senare alltid med en liten barnunge på ryg-
gen. De mindre barnen kade oftast alldeles kala hufvudeu.
Detta oaktadt sofvo de med hjessan utsatt för det hetaste
solbadd, på ryggarne af sina stojande, öfver stenar och
stockar lätt och säkert hoppande systrar, hvilka aldrig tyck-
tes hafva någon tanke på, att bördan på deras rygg var
något ledsamt och mödosamt.

Enligt undersökning af dr A. G. Nathorst tillhöra de
växtförsteningar jag hemfört från detta ställe den yngre
tertiärtiden. Denne vår utmärkte och skarpsinnige växt-
paleontolog fäster uppmärksamheten derpå, att man skulle
väntat att här möta en fossil flora, stående nära den nutida
syd-japanska, hvilken ansetts härstamma omedelbart från en
med densamma mycket nära öfverensstämmande tertiärflora.
En dylik öfverensstämmelse förefinnes dock icke. Aftryck
af ormbunkar saknas nämligen fullständigt rid Mogi, och
äfven efter barrträd träffades endast en enda bladbärande
gren, mycket lik den spetsbergska formen af Sequoia
Langsdorffii Brongn. Ytterst ymnigt förekommo deremot
blad af en bokart, närbeslägtad med Amerikas rödbok (Fa-
gus ferruginea Ait.), men ej lik de nuvarande japanska
arterna af samma slägte. Dessutom träffades blad af Quer-
cus, Juglans, Populvs, Myrica, Salix, Zelkova, Liquidambar,
Acer, Prunus, Tilia o. s. v., snarlika blad af nutida for-
mer från Japans skogsområde, från Amerikas skogsflora eller
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Växtförsteningar från Mogi.

1, 2. Blad af bok (Fagus ferruginea Ait., var. pliocena Nath.). 3. Blad af lönn (Acer Mono
Max., var. pliocenum Nath.).
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den tempererade floran på Himalaja. Men då fyndorten
är belägen invid hafsytan, helt nära Japans sydspets, är det
egendomligt, att de tropiska eller subtropiska elementen i
Japans flora här saknas. Dr Nathorst drager deraf den
slutsats, att dessa icke, såsom man hittills antagit, äro
rester af en i Japan ursprunglig flora, utan att de äro
sedermera dit invandrade från en forntida, sydligare belägen,
numera försvunnen kontinent. Ännu är dr Natkorsts under-
sökning ej afslutad, och äfven om
detta vore fallet, skulle ej utrym-
met medgifva mig att längre uppe-
hålla mig rid detta ämne. Jag
kan dock ej underlåta att här
nämna, att det var för mig höge-
ligen kärkommet att vid minnet af
Vegas expedition kunna fästa åt-
minstone ett ringa bidrag från syd-
liga trakter till växtpaleontolo-
gien, en kunskapsgren för hvilken
våra föregående arktiska expedi-
tioner gifvit så vigtiga nya upp-
slag genom de lemningar efter
yppiga forntida skogar, som de

Växtförstening från Mogi.

Blad af Zelkova Keakii Sieb.,
var. pliocena Nath.

bragt i dagen från Spetsbergens ishöljda klippor och från
den nu så kala Noursoak-halföns basalttäckta sand- och
skifferlager på Grönland.

Efter återkomsten från Mogi gjorde jag en utflygt till
kolgrufvan vid Takasima, belägen på en ö några kilometer
från staden. Äfven här lyckades jag hopbringa några ytter-
ligare bidrag till traktens forna flora.

Efter det att äfven invånarne i Nagasaki gifvit oss
en storartad afskedsfest, vid hvilken tal höllos på japanska,
kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, holländska,
ryska, danska och svenska, ett bevis på den blandning af
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olika nationaliteter, som här rådde, lyftade Vega den 27
oktober åter ankar för att segla vidare. Vi lemnade nu
Japan för att på allvar anträda kemfärden och helsades vid
afsegkngen med vant- och relingsmanning från två i ham-
nen förankrade engelska kanonbåtar, »Hornet» och »Sylvia».
Naturligt är, att afresans stund efter femton månaders skks-
messa från hemlandet motsågs med glädje. Men i denna
glädje blandade sig dock en vemodig känsla öfver att så
snart nödgas lemna och sannolikt för alltid skiljas från
detta härliga land och ädla folk, inom hvilket en utveck-
ling nu pågår, som sannokkt kommer ej allenast att gkva
en ny väckelse åt Ostasiens gamla kulturfolk, utan äfven
att bereda en ny jordmån för europeisk vetenskap, industri
och konst. Svårt är att nu förutse, hvilka nya, oanade
blomster och frukter här komma att spira fram. Men
mycket torde de européer misstaga sig, som tro, att det
här endast är fråga om att ikläda en asiatisk feodalstat en
modern europeisk drägt. Snarare synes mig dagen gry till
en tid, då länderna kring Ostasiens medelhaf komma att
spela en mycket storartad rol i menniskoslägtets vidare ut-
veckling.
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Hongkong och Kanton. — Stensliperierna i Kanton. — Politiska förhål-
landen i en engelsk koloni. — Infödingames behandling. — Resa till Labuan. —

Kolgrufvorna derstädes. — Utflygt till stranden af Borneo. — Malajbyar. —

Singapore. — Färd till Ceylon. — Point de Galle. — Ädelstensgrufvorna vid
Ratnapora. — Besök i tempel. — Inköp af mannskripter. — Ceylons befolk-
ning. — Dr Almqvists utflygt till det inre af ön.

Några dagar efter vår ankomst tik Jokohama förflyt-
tades Vega tkl varfvet vid Jokosuka för att der genom
kopparförkydning skyddas mot de varma hafvens för farty-
gens skrof så skadliga borrmusslor, hvarjemte tillfället be-
gagnades att på fartyget verkställa några smärre reparationer
och förändringar i inredningen, önskvärda med anledning
deraf, att vi under resans återstående del skulle färdas ej
i kalla, utan i tropiska luftstreck. Arbetet hade medtagit
något längre tid, än som var beräknadt, så att Vega först
den 21 september kunde lemna varfvet och återkomma till
Jokohama, der naturforskarne under större delen af repara-
tionstiden slagit sig ned. Det hade ursprungligen varit
min afsigt att dröja i Japan endast så länge, som var nö-
digt för dessa arbetens afslutande, under hvilken tid tillfälle
kunde beredas Vegas officerare och manskap att hvka ut
från den långa vinterns vedermödor, att mottaga och af-
sända bref till hemlandet, samt att ur tidningarna inhemta
de vigtigaste händelser, som timat under vår fjorton måna-
ders frånvaro från de trakter, hvilka beröras af verldshändel-
sernas brus. Men såsom af det föregående synes, blef uppe-
hållet längre än ämnadt var. Detta berodde visserligen i nå-
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gon mån på svårigheten att redan efter några få dagar slita
sig lös från ett folk så märkvärdigt, så älskvärdt ock så
gästfritt som Japans, ock från ett land med dess härliga
natur. Men dessutom voro vi, när Vega åter var sjoklar,
så nära tiden för monsunskiftet, att det varit föga klokt
och förenadt med föga tidsbesparing att genast segla vidare
söder ut. Våldsamma stormar pläga nämligen denna årstid
rasa i dessa haf, och den då rådande vinden är så ogyn-
sam för segling från Japan mot söder, att ett fartyg med
Vegas svaga ångkraft under kryssning i motvind mellan
Japan ock Hongkong lättekgen åter förlorat de genom en
tidigare afresa inbesparade dagarne. Deremot kunde vi i
slutet af oktober och i början af november under öfver-
resan till Hongkong påräkna ständig frisk medvind. Detta
inträffade äfven, så att vi, efter att den 27 oktober f. m.
hafva lemnat Nagasaki, redan den 2 november e. m. kunde
ankra i Hongkongs hamn.

Någon utsigt förefans naturligtvis icke att under ett par
dagars uppehåll kunna uträtta något för vetenskapen gag-
neligt i en trakt, som så otaliga gånger förut blifvit af na-
turforskare undersökt, men jag anlöpte i aka fall denna
kamn för att tikmötesgå en af expeditionens deltagare utta-
lad önskan att ej lemna östra Asien, utan att under Ve-
gas färd hafva sett något litet af det så mångomtalade, aka
andra länder så olika »himmelska riket».

För detta ändamål är dock sjelfva Hongkong en föga
lämplig plats. Denna rika och blomstrande handelsstad,
som skapats genom Englands kinesiska politik ock opium-
handel, är en brittisk koloni mccl europeisk prägel, som
har föga att uppvisa af det ursprungliga kinesiska folk-
lifvet, om ock hufvuddelen af dess befolkning utgöres af
kineser. Men några få timmars väg med ångbåt från
Hongkong ligger den gamla stora kandelsstaden Kanton,
hvilken, oaktadt den så länge varit öppnad för européerna,
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ännu är rent kinesisk, med sitt myrstackslika byggnadssätt,
sin tallösa befolkning, sina tempel, fängelser, blomster-djon-
ker, mandariner, hårpiskförsedda gatpojkar o. s. v. De fle-
sta af expeditionens deltagare gjorde en utflygt hit och be-
lönades med otaliga, af ingen beskrifning återgifbara in-
tryck från det kinesiska stadslifvet. Öfverakt blefvo vi
vänkgt bemötta af infödingarne 1, och så kort vårt besök
än var, var det dock tikräckkgt att skingra den vrångbild,
som en mängd europeiska författare behagat lemna af verl-
dens talrikaste nation. Man märker snart, att man här
har att göra med ett allvarligt och sträfsamt folk, som vis-
serligen uppfattar mycket, dygd och last, sorg och njutning,
på ett helt annat sätt än vi, men mot hvilket vi derför
ingalunda ega rätt att antaga de öfversittarelater, som eu-
ropeen så gerna begagnar mot färgade raser.

Större delen af mitt korta uppehåll i Kanton använde
jag att buren i en bärstol — hästar kunna ej begagnas i
sjelfva staden — kringströfva på de trånga, af öppna han-
delsbodar, omgifna och delvis täckta gatorna, hvilka helt
säkert utgöra det märkvärdigaste af det myckna märkvär-
diga, som här finnes att se. Det minne jag har qvar af
dessa timmar bildar, såsom det ofta känder, då man ser
för mycket nytt på en gång, ett brokigt virrvarr, bland
hvilket jag numera endast med svårighet kan urskkja en
eker annan sammanhängande bild. Men äfven om intryc-
ken vore mer klara och tydliga, kunde det ej komma i
fråga att här upptaga utrymmet med en framställning af

1 Dock med ett ganska löjligt undantag! För zoologiskt ändamål ville jag
hafva en af de vanliga kinesiska råttorna, och för detta ändamål gjorde jag ge-
nom min tolk förfrågningar i ett vid gatan beläget skjul, der råttor sades an-
rättas för kinesiska läckergommar. Men knappast hade frågan blifvit fram-
sagd, innan ställets gamle, allvarlige värd utfor i en våldsam skur af ovett, i
synnerhet mot tolken, hvilken öfveröstes med bittra förebråelser, för det att
han hjelpte en »utländsk djefvul» att göra narr af egna landsmän. Alla mina
gensägelser voro förgäfves, och jag fick aflägsna mig med oförrättadt ärende.



NITTONDE KAPITLET

400

mina egna ytliga iakttagelser. Den som önskar taga känne-
dom om seder och bruk i Kina, lider ej brist på skrifter
om landet, men väl komma hans studier att försvåras ge-
nom skrifternas ofantliga antal och ofta nog underhaltiga
innehåll. Endast en enda enskildhet skak jag här beröra,
emedan den särskkdt intresserade mig såsom mineralog, näm-
ligen stenslijJierierna i Kanton.

Det är naturligt att i ett land, så befolkad! och så rik!
som Kina, inom hrilkel kemmel och hemlifvel spelar en
så slor rol, myckel penningar skola nedläggas på prydna-
der. Man kunde derför vänla, all slipade ädla stenar här
skulle användas i slor skala, men alt döma af hvad jag såg
i Kanton, tyckas kineserna på dylika sätta vida mindre värde
än så väl hinduen som europeen. Det synes dessutom, som

om man i Kina fortfarande satte större värde på stenar
med gammal »orientalisk slipning», d. v. s. med polerade,
rundade ytor, än på stenar formade enligt det numera i
Europa brukliga slipningssättet med plana facetter. I stäl-
let omfatta kineserna med stor förkärlek egendomkga, ofta
ganska väl utförda sniderier i en mängd okka slag af sten-
arter, bland hvkka de sätta högsta värdet på nefriten eller,
såsom de sjelfva kalla den, »Vii». Den bearbetas till rin-
gar, armband, akehanda prydnader, vaser, smärre bords-
kärl m. m. I Kanton finnas talrika stenskpare och han-
delsmän, hvilka hufvudsakkgast sysselsätta sig med förfär-
digandet ock försäljandet af prydnader gjorda af denna sten-
art, och man skattar den ofta högre än verkliga ädelste-
nar. Den var länge en så vigtig handelsartikel, att dess
fyndort utgjort målet för egna karavanvägar, hvilka kommo
in i Kina genom Yii-porten. Likaså tyckes bernsten skat-
tas högt, i synnerhet bitar med inneslutna insekter. Bern-
stenen finnes ej i Kina, men införes från Europa, ofta för-
falskad och inneslutande stora kinesiska skalbaggar med mär-
ken efter nålarna, på hvilka de varit uppstuckna. Andra
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mindre ädla, inhemska eller från främmande länder införda
stenarter begagnas äfven, bland annat täta varieteter dels af
talk eller såpsten, dels af pyrofylkt. Men arbeten af dessa
stenarter stå ej i något pris, jemförligt med dem af nefrit.
I samma kandelsbod, der man åt mig försålde nefritstycken
omsorgsfullt inlagda i särskilda askar, fann jag på bottnen
af en dammfyld låda, jemte bitar af qvarts och allehanda
annat gammalt skräp, stora, till en del utmärkt väl utbil-
dade kristaller af klar, genomskinlig topas. Denna försål-
des såsom qvarts för en obetydlighet. Dessutom tillhand-
lade jag mig ett par skulpterade topas-stycken, af hvilka det
ena var en stor, ganska vacker naturlig kristall, på hvars
andyta fans ingraverad en kinesisk inskrift, som i öfver-
sättning lydde: »bokliga studier medföra heder och ära samt
göra mannen lämplig för kofvet». Det andra var en nå-
got blåaktig, tumslång topaskristak, på hvars ena sida en
menniskofigur, kanske något buddahelgon, var utskulpterad.
Stenslipningen bedrifves såsom hemslöjd, företrädesvis i en
särskild trakt af staden. Verkstaden är vanligen belägen
vid sidan af en liten handelsdisk, i ett mot gatan öppet
rum på nedre bottnen. Stenames sönderskärning och slip-
ning verkställes, såsom hos oss, med metakskifvor ock smer-
gel eller sönderstött korund, hvilken lär finnas i stor mängd
i Kantons granskap.

Man färdas numera mellan Hongkong och Kanton i
stora, beqvärna och väl inredda, men till det yttre mycket
obäkliga flodångbåtar, byggda efter amerikanskt mönster.
De föras af européer. Mathållningen om bord är euro-
peisk och utmärkt god. Européer och kineser vistas i sär-
skilda salonger. Öfverakt på akterdäcket och i aktersalon-
gen hänga vapen för att vara till hands, i fall fartyget
skulle antastas af sjöröfvare, eller om, såsom det hände för
några år sedan, ett större antal af dessa skulle innästlat sig
bland de kinesiska passagerarne, i afsigt att plundra båten.
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Hong-kong afstods till England i följd af kriget år
1542. Den då oansenliga fiskarbyn är numera en af verl-
dens mest betydande handelsplatser. Hamnen är rymlig
har god ankarbotten och är väl skyddad af en mängd större
och mindre granitholmar. På den största af dessa är sta-
den byggd i afsatser, som höja sig från stranden mot det
inre af ön. Högst uppe på denna hafva de förmögnaste
europeiska residenterna byggt sina, af vackra trädgårdar
omgifna sommarställen. Om vintern bo de i sjelfva staden.
Vi blefvo här utmärkt väl mottagna så väl af guvernören
Mr Pope Hennessy, som af stadens öfriga invånare. Den
förre inbjöd kapten Palander och mig att bo i det vackra
guvernörsresidenset, gaf en middag, anordnade en ståtlig
officiel mottagning oss tkl ära och öfverlemnade åt expedi-
tionen en vacker samling af torkade örter från stadens ut-
märkt väl underhållna botaniska trädgård, hvilken står under
inseende af Mr Charles Ford; de senare öfverlemnade tik
mig en lyckönskningsadress vid ett särskkdt för detta ända-
mål anordnadt kögtidkgt, af stadens framstående män talrikt
besökt möte i City Hak. Mötet öppnades af ordföranden
Mr Keswick med ett helsningstal, hvarpå Mr J. B. Cough-

trie uppläste och öfverlemnade den i rödt siden inbundnar

i svart, guld och rödt vackert tryckta adressen, försedd med
414 underskrifter, deribland många tecknade af kineser.
Adressen slutade med en hjertlig lyckönskning tkl oss alla
och ett löfte att framdeles öfverlemna ett minne af besöket
i Hongkong och af det sätt, på hvkket Vega-expeditionen
der uppskattades. En tid efter återkomsten till hemlandet
fingo Palander och jag från medlemmar af Hongkongs kom-
mun mottaga hvar sin praktfulla skfvervas.

Jag omfattade här med stort intresse det tikfäke, som
min beröring med ortens framstående män lemnade, att
få en inbkck uti de poktiska förhåkanden, som rådde i
denna, tydligen mycket kfskraftiga ock framtidsrika koloni.
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Vid första påseendet tycktes de ingalunda vara tillfreds-
ställande. Frid ock endrägt rådde här uppenbarligen icke.
Missnöje med guvernören yttrades nämligen högljudt af
många i Hongkong bosatta européer. Han gynnade, sade
man, på ett ytterligt ensidigt sätt kineserna och förmkdracle
straffbestämmelserna mot dem till den grad, att Hongkong
snart skuke göras till en tklflyktsort för alla Kantons röf-
vare och tjufvar. Just vid vår dervaro försiggick härom
en lärorik parlamentsdebatt i smått inom stadens Legislative
council. Striden fördes med en viss bitterhet, men med be-
hörigt iakttagande af i moderlandet häfdvunnen parlamen-
tarisk takt. Oppositionens vältalige talman hade tydligen,
såsom vid dylika tikfäken vanligen är fallet, allmänna me-
ningen bland européerna för sig. Dessa tycktes nämkgen
vara temkgen ense derom, att enda medlet att skydda sig
mot våldsverkarne från det stora himmelska riket vore att,
då de grepos på bar gerning, genast offentligt afstraffa dem
på ett omenskligt sätt.

För en utanför stående föreföll det dock, som om guver-
nören ej akeuast käft menskkghetskänslan och rätten på sin
sida, utan äfven handlat med en säker framtidsblick. Vid
hans ankomst tkl kolonien hade de kroppsstraff, som man
ådömde kineserna, varit ytterst barbariska, om ock mkda i
jemförelse med de i Kina brukliga, ett förhållande som oppo-
sitionen anförde till försvar för de strängare straffbestämmel-
serna. Fångarne piskades med »katten» upprepade gånger,,
ofta med den påföljd, att de blefvo lidande af obotkg lung-
sot; de förbereddes tik afstraffningen genom en tids svältkur
på vatten ock ris; de brännmärktes, då de lemnade fängelset
m. m. Gående ut från den åsigten, att den största trygg-
heten för en koloni sådan som Hongkong ligger i den kärlek,
med hrilken densamma omfattas af den talrika infödda be-
folkningen, hade guvernören sökt skydda denna mot orätt-
visa angrepp från européerna. Inseende att akt för barba-
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riska straff snarare befordra förbrytelser än afskräcka deri-
från, tik följd af det skydd, som brottskngen i så fak kan
påräkna kos medkdsamma medmenniskor, och att milda
straffbestämmelser äro första vkkoret för en god skyddspo-
lis, hade guvernören minskat piskningarna, förbjudit straf-
fets verkställande offentligt, beifrat tikfäken, då extra slag
»af misstag» eker genom kringgående af lagens bokstaf till-
delats brottslingarne, utbytt »the regulation cat» mot råt-
ting, afskaffat den förberedande svältkuren och brännmärk-
ningen, förbättra! fängelserna m. m. All! della klandrades
nu skarp! af de europeiska kan delsmännen, men gillades af
koloniens kinesiska undersålar, som dock afrådls från att
göra några motdemonstrationer.

När vi längre fram kommo lik andra engelska besitt-
ningar, så funno vi, all invånarne ofla voro mer eller
mindre i strid med den styrande myndigheten, men ingen-
städes fans något hinder för oppositionen att på offentliga
möten, medelst adresser i tidningar och ströskrifter söka
göra sina åsigter gällande. Redan tidigt uppstår härigenom
ett temligen friskt poktiskt kf, och just häri kgger troligen
ett af hufvudrilkoren för de engelska koloniernas förmåga
af »selfgovernment», för deras lifskraft och deras inflytande
på det kringliggande landet.

Det skak i sanning blkva högekgen märkvärdigt att
se kvad inflylande del kommer all ulöfva på det stora
grannlandet, om den af Mr Hennessy förordade poktiken
i afseende å de i Hongkong bosatta kineserna genomfö-
res, och dessa^ utbkdas tik medborgare, medvetna derom
att de af lagen äro skyddade tik person och egendom, att
de ej behöfva kräla i stoftet för någon myndighet, och att
de, så länge de sjelfva haka sig inom lagens gränser, äro
fukt tryggade för aka tjenstemäns utpressningar samt i åt-
njutande af aka de fri- och rättigheter, som den engelska
lagen skänker medborgaren.
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Många bland de i Hongkong bosatta européerna tyck-
tes vara öfvertygade, att man om Kina med fukt skäl
skall kunna under ännu ett årtusende uttala orden: »du är
livad du var och du blir livad du är». Andra åter påstodo,
att beröringen med européerna i Schanghai, Hongkong och
Singapore och berättelserna af de i tusental från Kalifor-
nien ock Australien tkl Kina återvändande utvaudrarne
hålla på att småningom förändra verldsåskåclningen i det
>himmelska riket» och att derför bereda en förändring, min-

dre bråclstörtad men kka genomgripande som den, hvilken
nykgen försiggått i Japan. Om det sker, så blir Kina
en stat, som måste tagas med i räkningen vid uppgöran-
det af verlclens affärer, och hvars makt kommer att väga
mycket tuugt i vågskålen, åtminstone då det gäker Asi-
ens öden. I Hongkong ock Kanton visste ryktet redan
nu att förmäla, det Tysklands fjerrsynte rikskansler tagit
denna faktor i beräkning vid uppgörande af sina fram-
tidsplaner.

Redan nu deltogo kineserna i det europeiska kfvet.
En mängd kinesiska namn lästes, såsom jag redan nämnt,
under den tkl mig öfverlemnade adressen; på guvernörens
mottagning sågos många feta, leende, med hårpiskor för-
sedda hufvuden, och kineser hade deltagit i de möten, på
hvkka guvernörens reformförslag varit under öfverläggning.
Sedan urminnes tider finnas dessutom talrika hemliga säll-
skap i landet, hvilka endast sägas vänta på ett gynsamt
ögonbkck för att söka länka dess öden in på nya banor 1.
De iakttagelser jag gjort i Hongkong och Kanton äro
dock akt för ytkga, för att jag skuke vilja längre uppe-
liålla mina läsare med dessa ämnen. Jag hänvisar aklså
lik de talrika arbeten om dessa städer, hvilka blifvit offent-
liggjorda af författare, som der uppekåkit sig kka många

1 Se härom: W. A. Pickering, Chinese secret societies (Journal of the
Straits Branch of the R. Asiatic Society, 1878 N:o 1 s. 63—84).
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månader och år som jag dagar, och öfvergår till att skil-
dra fortsättningen af Vegas färd.

Åtföljda af många nyförvärfvade vänners välönsknin-
gar, lemnade vi Hongkongs hamn den 9 november om mor-
gonen. Ursprungligen kade jag ämnat härifrån ställa ko-
san tkl Mankla, men tidsförlusten under det långa uppe-
hållet i Japan nödgade mig att afslå från denna resplan.
Kursen släldes dock ej omedelbar! på Singapore utan på
Labuan, en kten engelsk besittning på norra sidan af Bor-
neo. Dess nordspets (kolgrufvan) är belägen vid 5° 23'
nordkg bredd och 115° 12' ostkg längd från Greenwich.
England har tagit Labuan i besittning med anledning af
de derstädes förekommande kollagren, hvilka ega en sär-
skild betydelse tkl följd af öns läge nästan midt bland syd-
östra Asiens stora, talrika och bördiga öar. Det var äfven
kokagren, som lockade mig till stället. Jag ville nämligen
se tkl, om jag ej derstädes, från sjelfva eqvatorns gran-
skap, skulle kunna insamla värderika bidrag till utredandet
af det forna eqvatorialkkmatets beskaffenhet.

Det gick i början raskt framåt, tack vare en frisk och
gynnande monsunvind. Men då vi nått det s. k. stiltje-
bältet, afstannade vinden fullständigt, och vi måste nu an-
lita ångan, hvilken tik följd af Vegas ytterst svaga ma-

skin och en stark motström förde oss så långsamt framåt,
att vi först den 17 november kunde kasta ankar i La-
buans hamn.

Den största af de tik kolonien hörande öarna har med
en temkgen betydande bredd en längdutsträckning af 10'
från nordost till sydvest. Den är bebodd af några tusen
(3,300 år 1863) kineser och malajer jemte ett fåtal engels-
män, hvilka antingen äro kronans tjenstemän eller anstälda
vid kolgrufvan. Norra delen af ön har en höjd af 140 me-

ter öfver hafvet, men mot söder sänker sig landet tik en
vidsträckt, med täta busksnår bevuxen sandslätt, genomsku-
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ren af sänka sumpmarker. De flesta af invånarne bo längs
stranden af hamnen, som är belägen rid södra delen af ön
och bär det numera, eker kanske blott i närvarande tid, för
engelska kolonier oundvikliga ock derför föga upplysande
namnet Victoria. Guvernörens beqväma byggnad ligger ett
stycke från hamnstaden i det inre af ön, kolgrufvan på
öns norra sida. Vid vårt besök hade kolbolaget nykgen
gjort konkurs, och arbetet hade derför vid grufvan afstan-
nat, men man hoppades, att det snart skulle återupptagas.
Sjelfva sandslätten är i jemförelse med närbelägna tropiska
länder föga bördig. Den hade nykgen bhfvit afbränd och
var derför till större delen betäckt med endast buskar, bland
hvilka stammar af höga, torkade, halfförbrända träd reste
sig ock gåfvo åt landskapet likhet med en nordisk, af
vådeld härjad skogsbygd. Tkl följd af den svedjning, som

sålunda öfvergått ön, kunde man märka, att slätten, hvil-
ken sedd från afstånd tycktes vara fullkomligt jemn, öfver-
akt var uppfyld med kraterformiga fördjupningar i sanden,
fullkomligt liknande åsgroparne x i Skandinaviens sandåsar.
På norra sidan såg man sandstensberg, som stupade med en
brant, 6 till 15 meter kög afsats mot hafvet. Här fram-
trädde den tropiska naturen med ak sin yppighet, företrädes-
vis i de dalar som smärre bäckar skurit ut ur sandstens-
lagren.

Kolgrufvan är sänkt i kollager, hvilka skjuta fram i
dagen på norra sidan af ön. Flötserna äro, enligt de upp-
lysningar jag erhöll på stället, tik antalet fyra, med en
tjocklek af 8,3, 0,9, 0,4 och 1,0 meter. De luta 30° mot
horisonten samt skiljas från hvarandra genom lager af lera
och hård sandsten, hvilka tiksammans hafva en mäktighet
af omkring 50 meter. Ofvanom det öfversta kollagret träf-
far man ytterligare mycket mäktiga lager af svart lerskif-

1 Rörande dessas byggnad och uppkomst se en uppsats af K. Norden-
skiöld i Öfversigt af Vet.-akad. förh. 1870, s. 29.



NITTONDE KAPITLET

408

fer, hvit hård sandsten med lerbaud, lös sandsten, sand-
sten blandad med kol och slutligen betydande ler- och sand-
stenslager, hvilka innehålla försteningar af hafssnäckor, snar-
lika nutidens. De lager, som ligga mellan eller i det ome-
delbara granskapet af kolflötserna, innehålla deremot icke
några andra försteningar än de växtlemningar, hvilka längre
fram skola omtalas. Tretton kilometer söder om grufvan
skjuter nära hamnen ett nästan vertikalt kollager fram i
dagen, förmodligen tillhörande en mycket äldre tid än de
ofvanför omtalade, och ute i hafvet, 18 kilometer från stran-
den norr om grufvan, tränger bergolja fram ur hafsbottnen.
Grufföreståndaren förmodade med anledning häraf, att kol-
lagren åter gingo fram till jordytan på detta ställe. La-
buans kollager äro för öfrigt, oaktadt deras belägenhet
nästan i midten af en ofantlig, kretsformig vulkankedja,
märkvärdigt fria från förkastningar, hvilket visar att trak-
ten under den ofantliga tid, som förflutit sedan dessa la-
ger blifvit afsatta, varit skonad från jordbäfningar. Äfven
nu för tiden vet man, enligt AVakace, knappast af några
jordbäfningar i denna del af Borneo.

Af livad sålunda anförts kan man sluta, att de här-
varande kol-, sand- och lerlagren afsatt sig i en från haf-
vet afskild, af yppiga sumpmarker upptagen dalsänkning
på det vidsträckta land, som fordom upptagit betydliga
sträckor af hafvet mellan Australiens öar och Asiens fast-
land. Likartade förhållanden måtte för öfrigt hafva rådt öf-
ver en betydlig del af Borneo. Man träffar nämligen flerstä-
des på denna ö kollager under ungefär likartade förhållanden
som på Labuan. Så vidt jag vet, hafva de dock hittills icke
blifvit närmare undersökta i växtpaleontologiskt hänseende.

Vid Labuan Iräffas växlförsleningar, ehuru ganska spar-
sam!, inbäddade i bollar af jernlerslen från lagren ofvanom
de två nedersta kolflötserna. Dessutom äro de öfre kol-
lagren ytterst rika på harts, hvilket i större ådror genom-
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drager kolet. Af de mellan ock öfver kolflötserna liggande
sandlagrens mäktighet och förvandkng tik en hård sand-
sten kan man sluta, att mycket lång tid, sannolikt hundra-
tusentals eller millioner år, förflutit sedan dessa kolla-
ger bildades. De tikhöra likväl en alldeles ny tidsperiod,
under kvilken växtligheten i dessa trakter föga torde hafva
skilt sig från nutidens. Det är dock för tidigt att yttra
sig härom, innan de hemförda försteningarna blifvit fukstän-
digt undersökta af dr Nathorst.

För tillfället var kolgrufvan nedlagd, men man vän-
tade med kvarje post befallning att återupptaga arbetena.
Vägen mellan grufvan ock hamnstaden var i alla fall tem-
ligen väl underhållen, ock en ledamot af bolagets styrelse,
Mr Cooke, bodde fortfarande på staket. Han visade mig
ak möjlig gästfriliet under den tid jag för insamlande af
försteningar uppehöll mig vid norra sidan af ön. Den öf-
riga tiden af min dervaro var jag gäst hos den tjenstför-
rättande guvernören Mr Treacher, en ung och älskvärd man,
hos hvilken jag fick se åtskilliga naturhistoriska samlingar
från Labuan ock angränsande. delar af Borneo, och som ef-
ter vår återkomst tkl Europa öfversände tik mig en samling
af blad och fruktdelar af de trädslag, som nu växa på ön.
Jag förmodar, att denna samkng skall blifva mycket upp-
lysande vid stucket af de hemförda växtförsteningarna.

Vid de branta strandafsatserna på norra kusten ser man
ganska vackra genomskärningar af de sandstenslager, som
ligga under ock öfver kolen. Under det jag för att taga
dessa i betraktande framgick längs stranden, besökte jag
några på pålar uppförda malajhyddor. De omgåfvos vid
flodtid af vatten, under ebbtid af den torra, på ak växtlig-
ket blottade strandfjären. För att komma in i hyddorna
måste man klättra uppför en mot hafvet vettande, 2 till
2 1/, meter hög stege. Huset såg ut som en sjöbod hos
oss och var uppfördt af ytterligt lätt virke. Golfvet be-
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stod af glesa, löst liggande, rasslande bambuspjelor, så tunna
att jag fruktade, att de skulle brista, då jag steg på dem.
Husgerådssakerna utgjordes endast af några rörmattor ock
ett par kokkärl. Någon eldstad såg jag ej; förmodligen
uppgjordes elden på stranden. Jag kan ej inse något skäl,
hvarför nian valt denna plats till bostad framför den när-
liggande, grönskande, men ingalunda sumpiga stranden, så
vida det ej är för den svalka, som det luftiga läget på
strandfjären medför, och det skydd pålarne lemna mot de
tusentals krypdjur, af hvilka gräsvallen i de tropiska trak-
terna vimlar. Sannolikt äro äfven myggorna ute^rid sjelfva
hafsbandet mindre besvärliga än längre in i landet.

Likartade stugor sågo några af mina följeslagare un-

der en utfärd, som de med ångslupen företogo till myn-
ningen af en större, på den närbelägna kusten af Borneo
utfallande elf. Härom meddelar dr Stuxberg följande:

»Den 19 november företogo Palander, Bove och jag
jemte två man en utflygt i Vegas åugslup till den midt
emot Labuan utmynnande floden Kakas. Vi gåfvo oss å
stad i dagningen, strax efter. kl. 6. Vägen togs först norr
om Pappan Island, derpå mellan de många grunden, som

finnas mellan denna och den betydligt större Daat Island,
och slutligen söder om den sistnämnda ön.

Pappan Island är en liten täck holme, som ända ned
till högvattensmärket är beklädd med mörkgrön tropisk ur-
skog. På Daat Island deremot har urskogen på östra si-
dan blifvit nedhuggen och lemnat plats åt en nyodling af
kokosträd, ett verk af den föregående läkaren på Labuan,
hvilket skänker sin nuvarande egare en betydande afkastning.

Vi hade icke ringa svårighet att leta oss én väg öfver
den sandbar, som är lägrad framför flodmynningen på half-
annan till tre nautiska mils afstånd från Borneos kust. Ef-
ter flerfaldiga försök under en timmes tid lyckades vi ändt-
ligen leta upp den djupa ränna, som leder in till floden.
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Hon går tätt utmed fasta landet på norra sidan, från Ka-
kas Point till den egentliga flodmynningen. På baren var
djupet blott en meter, i den djupa rännan vexlade det mel-
lan 3,5 och 7 meter, i sjelfva flodmynningen var det 14
till 18 meter och stundom derutöfver.

På södra sidan af landtungan, som skjuter ut norr om
Kakas' mynning, funuos två malajbyar, hvars invånare tyck-
tes betrakta vår färd med nyfikna blickar. En skara half-
nakna eller akdeles nakna barnungar begynte en kapplöp-
ning utefter stranden, så snart de fingo syn på den snabb-
gående ångslupen, påtagligen för att hafva oss i sigte så
länge som möjligt. Vi hade nu djupt vatten och ångade
utan dröjsmål uppför floden. Det efterlängtade besöket i
någon af malajbyarna gömde vi alltså till återfärden.

Vi färdades ungefär halfannan eker två svenska mil
uppför en af de många slingrande flodarmame, då det ringa
djupet tvingade oss att vända. Vegetationen på fasta lan-
dets, liksom på de nära flodmynningen belägna öarnas strän-
der var öfverakt så tät, att det var nästan omöjligt att leta
upp ett ställe, der vi kunde gå i land; öfverakt en nästan
ogenomtränglig urskog. Närmast flodens mynning bilda-
des denna af storväxta, skugglika löfträd, som alla hade
mörkgröna, glänsande och helbräddade blad. Några stodo
i blom, andra buro frukt. Hufvudmassan af dessa träd
utgjordes af fikonträd, hvaps talrika, tätt om kvarandra
slingrade luftrötter bildade ett ogenomträngligt stängsel
vid sjelfva flodbrädden. För landets tillväxt ock inkräkt-
ning på vattnets område spela dessa luftrotbärande träd en
mycket vigtig rol. De utsända sina kraftiga luftrötter från
grenarne och stammen långt ut i vattnet, och när rötterna
hunnit ned tik bottnen och trängt in i gytjan, utgöra de
genom det täta flätverk cle bilda ett ypperligt bindnings-
medel för allt det nya slam, som floden för med sig ner
från det högre belägna inlandet. Det har förefakit mig,
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som skulle de luftrotbärande träden utgöra ett af de kraf-
tigaste medlen för akuvial-lanclets snabba tillväxt på Borneo.
Längre uppför floden vidtogo stora sträckor af en palmart,
som med sin något ljusare grönska ock långa slidformade
blad stack skarpt af mot den öfriga skogen. Ibland voro
stränderna på ena sidan beklädda med enbart palmer, på
den andra med enbart fikonträd. Palm-djunglerna voro icke
fullt så ogenomträngliga som fikonträdssnåren; de senare
föredrogo den mera sumpiga grunden, då palmerna deremot
hade sitt tillhåll på den mer sandiga och mindre vatten-
dränkta. Af örler eller underskog syntes ingenstädes nå-
got spår.

Under flodfärden sågo vi då ock då enstaka kringfly-
gande grönfärgade isfoglar eller kungsfiskare samt en och
annan håningsfogel, men de voro på långt när icke så tal-
rika, som man kunde ha anledning att vänta inom den rent
tropiska zonen. Af apor sågo vi några, som sprungo par-
vis i träden, och af hvilka Palander lyckades skjuta en
hane. Akigatorer af 1 till 11/-.l 1/-. meters längd kastade sig
här och der brådstörtadt från flodbrädden i vattnet, skrämda
af propellerns rassel. Små landödlor med simfenor mellan
tårna hoppade fram med en förvånansvärd snabbhet på vatt-
net nära stränderna. Det var allt af högre djur som vi
fingo se.

Efter två timmars färd, Jivarunder vi granskade strän-
derna noga för att utsöka en landstigningsplats, lade vi
till på det bästa möjliga stället, för att se hvad den
lägre faunan hade att bjuda på. Det var ingen lätt sak
att komma i land. Marken var så gytjig, att vi sjönko
ner tkl knäna, ock endast genom att trampa på ett mellan-
lag af palmblad och nedfallna grenar kunde vi taga oss
fram i skogen. Sökandet efter lägre, ryggradslösa djur gaf
icke synnerligen mycket. Ett tiotal mokuskarter, bland
dem en mycket märklig naken snigel af alldeles samma
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färgteckning och raggighet som de träds bark, på hvilka
han lefde, var allt som här stod att få. Det föreföll
mig ganska egendomligt att icke finna en enda insektgrupp
representerad. Den märkbara fattigdomen på djur måste
tikskrifvas, tror jag, den fullständiga saknaden af örter ock
underskog. Djurkfvet var lika fattigt, som vegetationen
yppig ock ställvis omvexlande. Öfver landskapet kritade
en egendomlig tystnad och stillhet.

På återvägen besökte vi en af de båda omnämnda
malajbyarna. Den utgjordes af omkring tio särskilda hus,
som voro byggda på resliga och starka pålar ute i vatt-
net vid flodmynningen, omkring 6—lo meter från stran-
den. Samtliga husen voro uppförda på en gemensam stor
plattform af tjockare bambu, hvilken låg ungefär en mans-
höjd öfver vattenytan. Vinkelrätt från stranden utlupo
långa flytande stockar, hvars ena ända sammanhängde med
landet, medan den andra var förankrad tätt invid plattfor-
men. Från denna gick en kort, brant stupande stock ner
till den långa, flytande stockens förankrade ända. Genom
denna anordning underhölls förbindelsen med land. Husen
voro alla nästan qvadratiska ock innehöko ett enda rum, kade
brutet, icke platt tak, samt voro försedda på en af de kor-
tare sidorna, närmare ena hörnet, med en lång, rektangu-
lär dörröppning, som säkerligen icke var ämnad att tillslu-
tas, och på en af långsidorna med en glugg eller qvadra-
tisk öppning. Byggnadsvirket var bambu af 8 till 11 cen-

timeters groflek, mestadels hel, men någon gång klufven.
Taket hade utanpå ett tunt lager af palmblad för att ute-
stänga regnet. Huset i sin helhet hade tycke af en spjel-
bur, der den minsta vindflägt akestädes har fritt tillträde.
Golfvet var mycket böjligt ock eftergifvande, men på samma
gång så svagt, att man icke kunde gå derpå utan fruktan
för att falla igenom. Dess ena kalfva, midt emot dörröpp-
ningen, var belagd med en tunn matta af någon växt; det

UTFLYGT TILL STRANDEN AF BORNEO
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var tydligen familjens lägerplats. Några trasiga skynken
var akt af klädespersedlar vi kunde upptäcka. Af hus-
gerådssaker såg man knappt något spår. Der furmos icke
heller några vapen, pkar eller bågar. Eldstaden befann
sig i rummets ena hörn; den utgjordes af en väldig ask-
hög på några låga stenar. Der bredvid stod en väl smut-
sig jerngryta. Akt affall från måltiderna, ben ock mokusk-
skal, hade blifvit nedkastadt i vattnet under golfvet; der
låg nu ett ordentligt kulturlager, ett par fot högre än den
omgifvande hafsbottnen, tik största delen bestående af stora
musselskal. Bummets golf var i hög grad smutsigt och
svart; det såg ut, som om det aldrig haft beröring med en
droppe vatten. Hela husets inre föreföll lika fattigt ock
eländigt som ett tschuktschiskt tälts. Dess invånare tyck-
tes knappt ega mer än det de stodo och gingo i, d. v. s.
för hvarje person ett skynke att hänga om kfvet. För-
töjda vid plattformen lågo små båtar. De voro intet an-
nat än urhålkade trädstammar, utan några särskkda bord
vid sidorna, högst 2 till 2x/ 3 meter långa ock om endast
två mans bärighet. Vi hade mött en sådan båt ett stycke
uppför floden, rodd af två ynglingar ock lastad med palm-
blad; den låg icke mer än s—B5—8 centimeter öfver vattnet
och såg ut att kunna kantra rid båtmännens minsta oför-
sigtiga rörelse. På plattformen gingo några obundna hun-
dar af medelstorlek; de voro i början skygga och miss-
tänksamma mot oss och morrade en smula, men läto snart
smeka sig.

Af infödingarne, malajerna, fingo vi på nära håk ty
värr icke se andra än några medelålders män. När vi när-
made oss en af de långa flytande stockarne, som ledde ut
tik plattformen, flydde qvinnorna ock barnen hals öfver
hufvud ur de närmaste husen, och när vi beträdde platt-
formen, hade dessa förskansat sig i ett aflägset liggande hus,
der de oroliga och nyfikna tittade på oss genom en glugg.
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Barnen gåfvo hela tiden sin rädsla till känna genom en
högljudd klagolåt. När vi sökte närma oss de flyende,
skyndade de än längre bort. Några män stannade emeller-
tid qvar. Vi tikvunno oss deras ynnest genom några ci-
garretter, som Palander utdelade bland dem, och hvaröfver
de synbarligen voro belåtna. De hade ett allvarligt, slutet,
kanske snarare likgiltigt utseende. En fysiognomist skulle
kanske haft svårt att säga, om deras ansigten talade grym-
het, beslutsamhet eller likgiltighet. De sågo ut, som man
svårligen skulle kunna framlocka en min af munterhet el-
ler glädje i deras anleten.

Vid malajbyn, som vi besökte, hade några kineser en
sagoplantering. Med några malajer som arbetare i sin tjenst
voro de nu sysselsatta med att lasta ett grundgående far-
tyg med sagomjöl, hvaraf de tycktes hafva egt ett stort
upplag. Ett annat fartyg hade nyss blifvit lastadt och be-
fann sig på utgående. Kineserna här gjorde på mig samma
behagliga intryck som deras landsmän, kvilka jag förut sett
i Japan ock Hongkong, ock dem jag framdeles fick se i
Singapore: intrycket af ett ytterligt arbetsamt, välmående,
förnöjsamt och renligt folk.»

Labuan förefaller mig vara mycket lämpligt till ut-
gångspunkt för en naturforskare, som vill genomforska Bor-
neo. Han vore här i tillfälle att, omgifven af européer, men

ostörd af en stor stads förströelser, vänja sig vid det inga-
lunda ohelsosamma, men dock för nordbon väl varma kli-
matet, att göra sig förtrolig med infödingames seder och
språk, att taga kännedom om de allmännaste formerna i
den yppiga natur, som eljest komme att hel! och hållel
öfverväldiga forskaren från norden, med el! ord all vidlaga
sådana förberedelser för resan, som äro nödiga för att be-
trygga dess framgång. Denna trakt af Borneo tyckes vara
en af de minst kända delarne af Sunda-öarna, och man be-
höfver här ej gå långt från kusten för att komma till nej-
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der, som förut aldrig besökts af européer. Sjelfva Labuan
och dess närmaste omgifningar hafva ofantligt mycket af in-
tresse att erbjuda forskaren, ock mindre utflygter kunna
liärifrån med lätthet och utan mycket stora kostnader an-

ställas till den mot främlingar vänliga Bruni-sultanens område
ock till det 4,175 meter höga, från Labuan synliga Kini-
balu-berget nära Borneos nordspets. Då jag före ankomsten
till Japan uppgjorde planen för hemresan, intog jag deri ett
besök på detta berg, å hvars lopp el! jemförelsevis strängt
klimal måsle vara rådande, och hvars djur- och växlverld
derför, oaktad! läget i eqvatoms granskap, bör erbjuda
många märkkga jemförelsepuukter med de nordiska länder-
nas flora ock fauna. Men då det upplystes, att veckor skulle
åtgå till utflygten, måste den öfvergifvas.

Den 21 november lyfte Vega åter ankar för att fort-
sätta sin färd öfver Singapore till Point de Galle på Cey-
lon. Mellan Labuan och Singapore gick det endast lång-
samt framåt till följd af den stiltje, som, enligt hvad man
kunde förutse, var rådande i hafvet vester om Borneo.

Singapore är beläget precis halfvägs, då man, utgå-
ende från Sverige, kringseglar Asien och Europa. Vi uppe-
höllo oss kär från den 28 november till den 4 december,
mycket gästfritt mottagna af slädens så väl europeiska som

asiatiska medborgare, hvilka lyckles läfla med Hongkong-
boarne i entusiasm för Vegas färd. I släden råder en ba-
bylonisk språkförbislring genom den mängd olika nationer,
som här vistas: kineser, malajer, klings, bengaler, per-
ser, singaleser, negrer, araber o. s. v. Men vårt uppehåll
blef allt för kort för sjelfständiga studier öfver dessa folk-
slags seder och lefnadssätt eller öfver den rika växt- och
djurverlden i stadens omgifningar. Jag får hänvisa dem,
som intressera sig härför, till föregående beskrifningar af
trakten ock till de rikhaltiga bidrag dertill, som bhfvit
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offentliggjorda af den här befintliga Straits branch of the
Asiat ic society, grundad den 4 november 1877.

Till Galle ankommo vi den 15 december efter att un-
der öfverresan från Singapore hafva gynnats af en temli-
gen ihållande god monsunvincl. Under färden genom Ma-
lacka-sundet sågos ofta en stund efter solnedgången starka
kornblixtar. De elektriska urladdningarna tycktes förnäm-
ligast försiggå ifrån de på ömse sidor om sundet belägna
bergshöjderna.

Jag lät Vega dröja i Point de Galles kamn till den
22 december, dels för att invänta post, dels för att lemna
tillfälle åt dr Almqvist tik insamling af lafvar från några
af de höga bergstopparne i det inre af ön och åt dr Kjell-
man till en undersökning af dess algflora, samt för att sjelf
få tid att besöka Ceylons berömda ädelstensgrufvor. Ut-
bytet blef så godt man kunde vänta af vårt korta uppe-
håk på stället. Almqvists skörd af lafvar från Ceylons
högsta berg, det 2,500 meter höga Pedrotalagaka, var rik-
lig, Kjellman fick med dykares tikhjelp en ej obetydlig
algsamkng från omgifningarna af hamnen, och från en ut-
färd, som jag, tillsammans med Mr Alexaxder C. Dixox i
Colombo, företog till Ratnapora, ädelstenames stad, der vi
mottogos med utmärkt välvilja af Mr Colix Murray (Assi-
stent Government Agent), hemförde jag en vacker samling
af ceylonska stenarter.

Ädelstenarne på Ceylon förekomma hufvudsakkgast i
sandlagren, i synnerhet på sådana stäken, der vattenströmmar
gått fram samt rullat, söndersmulat och bortsköljt en stor
del af sandens mjukare beståndsdelar, så att ett grus blifvit
qvar, som innehåller betydkgt mer af de hårdare ädla sten-
lagren än det ursprungliga sandlagret eller dess moderklyft.
Der naturens ursköljning slutat, tager ädelstenssamlaren vid.
Han uppsöker en lämplig dal, gräfver sig ned på ett större
eller mindre djup under jordytan till det närmast berghäl-
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len belägna lagret af lera blandad med grof sand, hvilket er-

farenheten lärt honom vara ädelstensförande. l Vid de vask-
ningar jag såg, upptogs det lerblandade gruset ur detta la-
ger och lades på sidan om ädelstensgropen, tills tre eller
fyra kubikmeter deraf kunnit insamlas. Derpå fördes det
i grunda, skålformiga korgar af :/2 till 1 meters genomskär-
ning till en närbelägen flod, der det tvättades, tills all lera
blifvit bortsköljd från sanden. Ur denna utplockades seder-
mera ädelstenarne på det sätt, att en person med ett ögon-
kast granskade den våta sandens yta och plockade ut livad
som hade mer eller mindre tycke af ädelsten. Derpå skum-
made kan med flata handen bort det öfversta lagret af san-
den och fortsatte på samma sätt med det underliggande,
ända tills hela massan var granskad. Den säkerhet, med
hvilkeu han på ett ögonblick bedömde, om något använd-
bart fans bland många tusen gruskorn, var beundransvärd.
Förgäfves sökte jag i en ganska betydlig kög af på detta
sätt kastigt genomletadt grus få rätt på en enda liten ädel-
stensbit, som undgått granskarens blick.

Utbytet är mycket vexlande, stundom rikkgt, stundom
mycket ringa, och ehuru man årkgen på Ceylon tillvaratager
ädelstenar för ganska stora summor, är driften i sin helhet
föga lönande, om ock en eker annan lyckans gunstling på den
förvärfvat förmögenket. De engelska myndigheterna anse
den derför med fullt skäl demoraliserande ock hinderlig för

1 Härom säger Emersox Texxext : Adelstenssamlarne nedtränga till ett
djup af tio till tjugu fot, för att råka ett lägre jordlager benämdt Nellan, i
hvilket ädelstenarne finnas. Detta är så gammalt, att det underlagrar de nu-
tida flodbäddarne, och det skiljes från öfverliggande grus genom en skorpa af
några få tums tjocklek, kallad Kadua, hvilken är så hård, att den liknar laterit
eller solbrändt tegel. Nellan-lagren ligga för det mesta horisontela, men stun-
dom äro de i granskapet af bergens sidor något uppresta. De bestå af rullad
småsten, fast inbäddad i jorden. Stundom träffar man deri stora klumpar af gra-
nit och gneis. Under dessa och i särskilda säckar i leran, hvilka infödingarne
kalla elefantspår, träffas ädelstenar ofta samlade på ett ställe och liksom ditsköljda
af vattenströmmar (E. Texxext, Ceylon, London 1860, I s. 34).
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tillgodogörandet af traktens äfven i öfrigt rika naturtillgån-
gar. Den talrika lösa befolkningen egnar sig nämligen kellre
åt det lätta, med den själsspänning, som spel medför, före-
nade letandet efter ädelstenar, än åt det tyngre, men säkrare
jordbruksarbetet, och när någon gsmg en rik skörd inträffar,
bortslösas den hastigt, utan tanke på att spara tik de tider,
då utbytet blir ringa eker intet. En stor del af ädelste-
narne slipas af särskilda stenskpare i Ratnapora, men bear-
betningen är mycket dåkg, så att de stenar, som utlemnas
i handeln, ofta äro oregelmessiga och hafva ojemna, bug-
tacle, illa polerade ytor. Hufvudmassan torde försäljas på
Östra ock Vestra Indiska hakön och i andra delar af Asien,
men mycket utföres äfven tik Europa. De ädelstenar, som
förnämligast erhållas vid Ratnapora, utgöras af safirer, van-
ligen blåa, men någon gång gula, violetta, ja till och med
fullkomligt ofärgade. I sistnämnda fak hafva de en glans
snarlik diamantens. 1 Rubiner såg jag här endast i ringa
mängd.

De ädla stenarne förekomma nästan i hvarje floddal,
som från bergshöjderna i det inre af ön sträcker sig nedåt
låglandet. Enligt uppgift af Mr Tennent (I s. 88) inne-
kåller flodsanden mångenstädes så mycket af hårdare mine-
ralier, att den omedelbart kan användas till skpning af
andra stenar. Samme författare, eller rättare dr Gygax,
som tyckes hafva lemnat de (temkgen klena) mineralogiska
bidragen tik Tennents berömda verk, antyder, att man ge-
nom arbete i fast klyft borde få ett rikare utbyte än med
det nuvarande arbetssättet. Denna uppfattning strider helt
och håket mot mineralogens erfarenhet. De vackraste ädel-
stenar, de största guldklumpar träffas såsom bekant aldrig
eller nästan aldrig i fast klyft, utan ide lösa jordlagren. Uti
dessa är å Ceylon rikedomen på ädla stenar, d. v. s. på sten-

1 Diamanter saknas pä Ceylon. Likaledes tyckes hvarken <_uld eller pla-
tina i nämnvärd mängd förekomma bland ädelstensgruset.
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arter, som äro hårda, genomskinliga och starkt glänsande,
mycket stor, och otroliga tal skulle erhållas, om man kunde
hopsummera värdena af den massa ädelstenar, som blifvit
tklvaratagna kärstädes sedau årtusenden tklbaka. Redan
Marco Polo säger om Ceylon: »In ista insula nascuntur
boni et uobiles rubini et non nascuntur in aliquo loco plus.
Et kic nascuntur zafiri et topazii, ametisti et aliquse aka?
petrse pretiosae, et rex istius insula, habet pulcriorem rubi-
num de muudo» etc.

Men, torde mången fråga, livar finnes moderklyften till
alla dessa skatter i Ceylons jord? Frågan är här lätt att
besvara. Aka dessa mineralier hafva en gång varit inbäd-
dade i den granitartade gneis, som bildar traktens förnäm-
sta bergart.

På tal om granit eller gneis i sydliga länder, eller
åtminstone i de sydliga länder vi nu besökt, måste jag-
tik en början påpeka, att dessa bergarter i södern när-
mast jordytan oftast hafva vida större tjocke med sand-,
grus- och lerlager än med våra granit- och gneishäkar, ty-
pen för det beständiga, hårda och oförgängkga. De höga
Strandberg, som omgifva Japans inhaf, likna, då man ser dem
från hafvet, sandåsar med sidor delris skogbeklädda, delvis
bildande ofantliga, af ingen växtlighet skylda sandras af
ljusgul färg. Vid närmare granskning finner man dock, att
de förmodade sandåsarne utgöras af vittrade granitberg, på
hvilka man kan se alla möjkga öfvergångar mellan den lösa
sanden ock den fasta berghällen. Sanden är ej lagrad och
innehåller stora, lösa, rundade block »in situ», fullkomligt
liknande de erratiska blocken hos oss, om ock med en
mera skråflig yta. Ofta är gränsen mellan den oförritt-
rade och den tik sand förvandlade graniten så skarp, att
ett slag af hammaren skiljer granitsandskorpan från gra-
nitblocken. Dessa hafva en nästan frisk yta, och ett par
millimeter innanför gränsen mot sanden är bergarten all-
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-deles oförändrad. Någon lerbkdning eger här ej rum, och
den förändring, som bergen äro underkastade, består der-
för i en söndersprickning eker sandbkdning och icke, el-
ler åtminstone endast i ytterst ringa skala, i en kemisk
omsättning. Äfven vid Hongkong utgjordes hufvudberg-
arten af granit. Också här var granitbergens yta alldeles
förändrad på ett mycket betydligt djup, men ej tkl sand,
utan till en fin, ofta rödlett lera, således på ett helt annat
sätt än vid kusterna af Japans inhaf. Afven här kunde
man flerstädes fullständigt följa den hårda granitmassans
förändring till en lera, som fortfarande låg in situ, men
utan att någon så skarp gräns kunde uppdragas mellan ur-
berget ock de nybildade lösa jordlagren som på det först-
nämnda stället. Ett likartad! sönderfåkande af den hårda
graniten hade man tillfäke att iakttaga näslan vid hvarje
väg-genomskärning mellan Gake, Colombo och Ratnapora,
med den olikhelen att graniten och gneisen här sönderföko
i en grof sand, som åter sammanbands af nybildadt jern-
oxidhydrat tik en egendomlig porös sandsten, af infödin-

•garne kallad »kabook». Denna sandsten bkdar det när-
mast alfven belägna lagret i nästan aka bergkullar på den
del af ön, som jag besökt. Den härrör tydligen från en
tidigare geologisk period än qvartärtiden, ty den är äldre
än den nutida dal- ock flodbildningen. Ofta innehåller ka-
booken stora, rundade, ej vittrade granitblock, fullkomligt
lika rullstensblocken hos oss. Härigenom uppstå på sådana
ställen, der kabooklagret åter sönderfallit och af vattenström-
mar bortsköljts, bildningar som äro så förrikande lika åsar
ock kullar med erratiska block i Sverige och Finland, att
jag häpnade, när jag här såg dem. Jag nödgades ankta pal-
mernas intyg för att öfvertyga mig, att det ej var en syn-
villa, som plötsligen för mig upprullade kända bkder från
hemlandets moar. Ett noggrant studium af Sandbergen vid
Japans inhaf, af Hongkongs lerkkppor och Ceylons kabook
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skulle helt säkert lemna ganska oväntade uppslag till för-
klaringen kuru sand- och rullstensåsarna i Skandinavien först
uppkommit. Det skulle visa sig, att mycket, som de sven-
ska geologerna ännu anse vara af is och vatten transpor-
teradt glacialgrus, endast är alster af en äfven hos oss i
storartad skala försiggången vittrings- eller rättare sönder-
fakningsprocess. Tkl och med en del af våra qvartära leror
torde hafva ett likartadt ursprung, och man finner här en

enkel förklaring på det vigtiga, men af våra geologer ej
nog beaktade sakförhållandet, att ofta alla erratiska block
på ett ställe äro af samma slag ock till sin beskaffenhet
snarlika den underliggande eller närliggande berghällen.

Det är denna förvittringsprocess, som gifvit upphof till
Ceylons ädelstenssand. Adelstenarne hafva i ringa mängd
funnits insprängda i den till kabook förvandlade graniten.
Vid rittringen hafva de svårsöuderdelbara ädelstenarne all-
deles icke eker endast obetydligt angripits. De hafva derför
bibehållit sin ursprungliga form och hårdhet. När sedan
under årtusendens lopp vattenfloder strömmat fram öfver ka-
booklagren, så hafva dessas mjuka, redan förut halfförvitt-
rade beståndsdelar för det mesta blifvit förvandlade till ett
fint slam ock som sådant bortsköljts, medan de karda ädel-
stenarne endast blifvit obetydligt afrundade och föga min-
skade i storlek. Vattenfloden har derför ej kunnat skölja
dem långt bort från det stäke, der de ursprungligen varit
inbäddade i berget, och vi finna dem nu samlade i den för
det mesta på grundfjeket hvkande grusbädd, som floden
lemnat efter sig, och som sedermera, då vattnet ändrat sitt
lopp, åter blifvit täckt af nya slam-, ler- och sandlager.
Det är denna grusbädd, som inföckngarne kalla »nellan», och
från hvilken de hufvudsakkgast hemta sina ädelstensskatter.

Af alla de stenarter, som användas till smycken, före-
komma så väl ädla som oädla varieteter, utan att dessa till
kemisk sammansättning märkbart skilja sig från hvarandra -
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Den skickligaste kemist skulle sålunda svårligen i den ke-
miska sammansättningen kunna finna den ringaste okkhet
mellan korand ock safir eller rubin, mellan oädel beryk och
smaragd, mellan den ädla ock oädla topasen, mellan kyacin-
ten ock den vanliga zirkonen, mellan ädel ock oädel spinell;
och hvarje mineralog känner, att det finnes otaliga öfver-
gångar mellan dessa fullkomligt lika sammansatta och dock
så olika stenarter. Detta gaf de gamla naturforskarne an-
ledning att tala om mogna och omogna ädelstenar. Man
sade, att ädelstenarne för att mogna behöfde söderns värme.
Denna öfverföring på mineralriket af välkända förhållanden
från växtverlden är visserligen alldeles obefogad, men den
syftar dock på ett märkvärdigt och hittills oförklaradt sak-
förhållande, nämligen det att ädelstenames förekomst verk-
ligen, på få undantag när, är inskränkt till sydliga trakter. 1

Diamanter förekomma i nämnvärd mängd endast i Indien,
på Borneo, i Braskien ock Transvaal; det tropiska Amerika
är smaragdernas, Brasiken topasernas, Ceylon safirernas ock
hyacinternas, Pegu rubinernas, Persien turkosernas hemland.
Med undantag af diamanten förekomma dock samma sten-
arter äfven i norden, men endast i oädel form. Oädel sa-
fir (korund) finnes sålunda i Gelkvara jernmalm så rikligt,
att malmen från vissa skärpningar blir svårsmält; oäclel to-
pas träffas i ceutuertunga massor i granskapet af Falun;
oädel smaragd i tjocka, flere fot långa kristaller i fältpats-
brotten i Roslagen samt i Tammela ock Kisko socknar i
Finland; oädel spinek förekommer rikligt i Åkers kalk-
brott; oädel zirkon vid Brevig i Norge samt turkosartade,
men fult färgade stenarter vid Vestanå i Skåne. Verk-
ligt ädla stenslag finnas deremot ej på något af dessa stäl-

1 De enda betydande undantagen härifrån äro ett par fyndställen för ädel-
stenar i södra Sibirien och den ädla opalens förekomst i Ungern. Den sistnämnda
kan dock, till följd af bristande hårdhet och genomskinlighet, knappast räknas till
de verkliga ädelstenarne.
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len. Ett annat i sammanhang härmed stående märkligt
förhållande är, att största delen af de ädelstenar, som komma
i handeln, ej träffas i fast klyft, utan som lösa korn i
sandlagrev. Verkliga ädelstensgrufvor äro få, föga gk-
vande och föga uthålliga. Man vore med anledning häraf
i sanning frestad att antaga, det ädelstenen verkligen under
årtusendens lopp undergår en förädlingsprocess i söderns
varma jord.

Under den utfärd jag företog från Gake till Ratna-
pora besökte jag en mängd tempel för att förskaffa mig
pali-, singales- eller sanskrit-manuskript, och jag satte mig
för samma ändamål i beröring med åtskilliga infödingar,
som förmodades innehafva dylika. Sådana manuskript äro
numera svåra att öfverkomma, och den skörd jag gjorde
blef ej synnerligen stor. De böcker, som templen velat
afstå, hafva länge sedan blifvit med ifver uppköpta af före-
gående enskilda samlare eller öfverlemnade till offentliga
museer, t. ex. till det i Colombo inrättade Ceylon Govern-
ment Oriental LibrarjA 1 Den samlare, som en längre tid
dröjer i trakten, torde dock här kunna göra en rik efter-
skörd, mindre bland de i templen förvarade klassiska arbe-
tena, än bland smärre folkskrifter, som förvaras hos en-
skilda personer.

Visserligen ser man på Ceylon otaliga ättkngar af de
folk, som tid efter annan underkufvat större eker mindre

1 Catalogue of Pali, Singhalese k Sanscrit manuscripts in the Ceylon Go-
vernment Oriental Library, Colombo 1876, upptager:

41 buddistiska kanoniska böcker.
71 andra religiösa skrifter.
25 historiska arbeten, sägner.
29 arbeten i språkvetenskap.
16 vitterhetsarbeten.

6 arbeten i läkarekonst, astronomi m. m.
Enligt Emerson Texxext (I s. 515) har Rev. R. Spexce Hardy i Jour-

nal of the Ceylon Branch of the Asiatic Society för 1848 meddelat titlarna på
467 pali-, sanskrit- och elu-arbeten, som han samlat under sin vistelse på Ceylon.
Af dessa äro 80 författade på sanskrit, 150 på elu eller singalesiska, resten på pali.
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delar af ön eller der drifvit handel, såsom »morer» (araber),
hinduer, judar, porlugiser, holländare, engelsmän o. s. v.,
men hufvudslammen af befolkningen är i alla fall ganska
ensarlad och ulgöres fortfarande af de två närbeslägtade
folkslag, tamiler och singaleser, som för årtusenden tillbaka
slagit sig ned härstädes. Deras hudfärg är mycket mörk,
nästan svart, håret är ej ulligt, anletsdragen regelmessiga
och kroppsbyggnaden utmärkt vacker. I synnerhet äro bar-
nen, som, medan de äro små, oftast gå fullkomligt nakna,
med sina regelbundna anletsdrag, sina stora ögon, friska
fylliga kroppar, verkkga skönhetstj^per, och det samma gäl-
ler om flertalet af ynglingarne. I stället för att i Europas
kufvudsläder köpa sig rättigheten all afbkda en eller an-
nan »modell», ofta nog med former som lemna mycket öf-
rigt att önska, ock som måste användas utan åtskknad för
både grekiska och nordiska gudar, för nutida och forntida
hjeltar och lärde, borde en eller annan konstnär göra
studieresor tik söderns länder, der menniskan icke behöfver
med kläder skydda sig mot köld, och der derför större el-
ler mindre nakenhet hör till regeln, åtminstone kos de obe-
medlade. Den drägt, som här bäres, är vankgen beqvära
och smakfuk. Hos singaleserna består den af ett om mid-
jan viradt tygstycke, som hänger ned till knäna. Männen,
äfven de förmögna, som fortfarande föredraga den beqväma
nationaldrägten framför den europeiska, gå med öfre delen
af kroppen blottad. Det långa håret sammanhåkes med en
kam, som går tvärs öfver hufvudet och som hos de förnä-
mare har ett stort, fyrkantigt, öfver hjessan liggande ut-
språng. Qvinnorna skyla öfre delen af kroppen med en

tunn bomullströja. Presterna bära ett gult tygstycke snedt
öfver ena axeln. De nakna barnen äro prydda med arm-
ringar af metak ock med en metallkedja om kfvet, från
hvilken en liten plåt hänger ned mekan benen. Denna plåt
är ofta af silfver eker guld och anses såsom en amulett.

CEYLONS INVÅNARE
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Arbetarnes hyddor äro vanligen mycket små, uppförda
af jord- eker kabook-tegel, samt snarare att betrakta såsom
skjul tik skydd mot regn ock solsken än såsom hus i eu-
ropeisk mening. De rikare singaleserna bo i vidsträckta,
nästan öppna, endast af tunna skärmar i rum indelade »ve-
randor», snarlika husen i Japan. Japanesernas prydligkets-
sinne, utmärkta smak ock arbetsskicklighet saknar man dock
här, men det måste också medgifvas, att japanesema i dessa
hänseenden stå främst bland alla jordens folk.

I kamnstäderna äro singaleserna odrägkga genom sitt
tiggeri, sin pratsjuka ock den obehagliga seden att vid han-
del först begära ända till tio gånger mer än hvad de slut-
ligen nöja sig med. I det inre af landet är förhållandet i
detta hänseende vida bättre.

Bland de tempel, som jag besökte för att förskaffa mig
pak-böcker, var äfven del s. k. »djefvulslemplel» vid Ral-
napora, del ståtligaste gudakus jag set! på Ceylon. De flesla
templen voro b}Tggda af trä, alla voro ytterst oansenliga och
uppförda utan spår tkl stil. De talrika presterna och tem-
peltjename bodde i temkgen snuskiga och oordentliga bo-
städer i templens granskap. De mottogo mig vänligt ock
visade mig sina böcker, af hvilka de stundom sålde några.
Flere gånger slutade min underhandling dermed, att preslen
skänkte mig den bok jag önskade köpa, hvarvicl han med
bestämdhet vägrade all laga ersättning i någon form. Vid
ett tikfäke gaf presten tkl känna, all hav sjelf vore af re-
ligionens bud förhindrad all mottaga den öfverenskomna
köpesumman, men att jag kunde lemna den ål någon af de
kringslåencle personerna. Vid el! par af preslhusen vim-
lade del af skolbarn, som beskäftig! sprungo af och an med
sina palmbladsskrifböcker och ritstift.

Till sin inredning voro templen mycket olika, förmod-
ligen beroende på skilda religiösa bruk i de olika Buckla-
sekter, de tillhörde. Ett tempel nära Colombo innehöll en



429

stor mängd träbeläten ock målningar af gudar eller men-
niskor i mer än kroppsstorlek. De flesta stodo upprätt, lik-
som på vakt kring eu sittande Budda ock hade en påfal-
lande egyptisk prägel. Jag kunde ej hos presterna märka
någon motvilja att föra främlingen omkring i deras tempel,
dock saknades stundom nyckeln till en eker annan gömma,

Bilder i ett tempel på Ceylon.

hvars innehåll man kanske ej vUle vanhelga genom att visa
det för den otrogne. Detta var t. ex. faket med det skåp,
som innehök djefvulens båge ock pilar i templet vid Rat-
napora. Tempelkärlen voro för resten ytterst fula, smak-
lösa ock kla underkåkna. Sällan såg jag någon ting som

vittnade om smak, konst och ordningssinne. Huru olika
mot i Japan, der alla i de bättre templen förvarade svärd,

TEMPEL PÄ CEYLON
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lackvaror, fyrkärl, tekoppar m. m. skulle förtjenat plats i
något af Europas konstmuseer.

I skildringen af den första resa från Novaja Semlja
till Ceylon får man väl ej underlåta att för Lidners lands-
män uppdraga en bild af »Ceylons brända dalar». I det
hänseendet kan följande utdrag ur ett bref af dr Almqvist,
skildrande hans resa till det inre af ön, vara upplysande
och lärorikt:

»Tre timmar efter vår ankomst till Point de Galle satt
jag vederbörligen instufvad i postdikgensen på väg till Co-
lombo. Tkl ressällskap hade jag en europé och två singa-
leser. Emedan det redan var temkgen skumt på aftonen,
var ej mycket synligt af det omgifvande landskapet. Hela
natten gick färden genom en skog af väldiga kokosträd,
hvkka aftecknade sina mörka kronor högt uppe i luften mot
det något ljusare himlahvalfvet. Egendomkgt var att se
den mängd af eldflugor, som flögo i alla riktningar ock vid
hvarje vingslag spredo ett starkt sken. Nattluften hade
denna ljumma fuktighet, som är så angenäm i troperna.
Då och då framträngde till våra öron ljudet från hafssval-
let. Vi följde nämligen öns vestkust norr ut. Mera kunde
ej i natten iakttagas, och snart var hela säkskapet försänkt
i djup sömn.

Efter sju timmars raskt traf ankommo vi till en jern-
vägsstation och fortsatte nu med bantåg resan till Ceylons
kufvudstad Colombo. Emedan det derstädes ej var något
särskkdt att se eller uträtta, fortsatte jag, utan att stanna,
på jernvägen, som här viker af från kusten inåt landet till
Kandy och andra orter. Snart blef nu landskapet allt ståt-
ligare och ståtkgare. Vi hade visserligen förut på flere
ställen sett tropisk växtlighet, men om en sådan yppighet,
som här slog ögat, hade vi ingen föreställning. Skada blott
att menniskor kommit hit, röjt och planterat!

På låglandet såg jag några kanelplantager. Ceylonisk
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kanel är mycket dyr; i Europa förbrukas nästan uteslutande
bilkgare ock sämre kanelsorter, kvilka komma från andra
trakter, ock de flesta plantager på Ceylon hafva blifvit ned-
lagda för många år sedan. Inom kort hade bantåget lem-
nat låglandet, och vi började stiga starkt uppåt. Det flacka
kustlandet, der kokosträden förherskade, ombyttes i ett starkt
kuperad! landskap; förs! kullar med mellanliggande stora,
öppna dalar, snart allt högre sammanhängande berg med
obetydligare, djupa, kittekika dalar eller öppna högslätter.
I dalarne odlades vanligtvis ris. Kullar och bergsidor
voro väl ursprungligen täckta af den yppigaste urskog, men
numera äro alla sluttningar ända upp till bergspetsame röjda
och täckta med kaffeodlingar. Kaffebusken är visserligen
ganska prydlig, men så glest växt att marken öfverakt skim-
rar igenom, och detta blir en eländig beklädnad för det yp-
piga Ceylon.

Klockan två på middagen anlände vi till stationen
Peradeniya, den närmaste till Kandy. I dess närhet ligger
den berömda botaniska trädgården, och der hade jag att
uppsöka trädgårdens superintendent, dr Thwaites. Den ål-
drige, ännu liflige och entusiastiske naturforskaren är yt-
terst intresserad för botanisk forskning och särdeles tikmötes-
gående mot alla som arbeta på detta område. Han mot-
tog mig särdeles vänligt, ock det var hans förtjenst, att pro-
grammet för mitt vistande härstädes blef så rikt.

En botanisk trädgård på Ceylon måste naturligtvis vara

någonting alldeles utomordentligt. Man kan också aldrig
få se en mera storartad och yppig växtlighet än här. Träd-
gården har i synnerhet blifvit berömd för den mängd olika
trädslag af de väldigaste dimensioner, som den kar att
uppvisa. Dessutom finnas här aka möjliga mera bekanta
växter, odlade i de prydligaste exemplar. Kryddor och dro-
ger voro särdeles väl representerade. Här slingrade sig
uppför tjocka trädstammar långa refvor af svartpepparväx-
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ten, här frodades kardemum-plantan och ingefära, här prun-
kade prydkga kanel-, kamfer-, kina-, muskot- och chokolad-
träd, här såg jag en nyplockad skörd af vanilj. Otroligt

Höglandsbild från det inre af Ceylon.
Kaffeplanteringar; Adams pik i bakgrunden.

mycket var aktså att se, lära och njuta. Dock, redan föl-
jande dag beslöt jag, på inrådan af dr Thwaites, att göra
en tur upp tik den egentkga bergsbygden, för att der taga
den ceylonska laffloran bättre i skärskådande.
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Dels med jernväg dels med dikgens reste jag nu sö-
der ut och befann mig på aftonen inlogerad i ett »rest-
house» vid Rambodde, ett tusen meter öfver hafvet, således
på ungefär samma höjd der träden upphöra att växa i sö-
dra Norge. Detta tropiska bergland påminner iafseende
på landskapets form något litet om trakter i Norges fjek-
bygd. Afven här finnas milslånga djupa dalar, omgifna
af höga bergstoppar och ryggar, hvilka afteckna sina skarpa
konturer mot horisonten. Men här var allt öfverväxt med
kaffebuskar eller möjligtvis med cinchona-plantor. Bergslutt-
ningarna voro nedifrån och ända upp så afröj da, att knappt
ett träd fans lemnadt inom synhåk; öfverakt så långt ögat
kunde nå blott kaffe!

Följande dagen tidigt på morgonen gick, eller rättare
sagdt klättrade jag, åtföljd af en singales, vidare uppför
de branta kaffeplanteringarna. Vid 1,800 meters höjd öf-
ver hafvet upphörde kaffet att växa, och vi träffade nu på
några ej särdeles vidsträckta teodkngar, och ofvanför dessa
vidtog urskog. På 1,900 meters höjd öfver hafvet ligger
en vidsträckt, öppen kögslätt. Här uppe finnes en icke
oansenlig ort, Novara Ekiya, hvarest guvernören har ett
residens och en del trupper kaserneras under sommarhet-
tan. En af de bergstoppar, som omgifva denna högslätt
är Pedrotalegaka, Ceylons kögsta topp, som uppnår en höjd
af 2,500 meter öfver hafvet.

Jag har bestigit icke så få berg, men tkl intet har upp-
stigandet varit så lätt som tik detta, ty en bred gångstig ledde
ända upp tkl toppen. Utan denna väg hade uppstigandet
varit omöjligt, ty man skulle behöft en timmes tid för hvarje
fot, som man lyckats framtränga genom djungeln; så tätt är
nämligen marken under de höga träden ända upp till spet-
sen af berget betäckt af buskar, slingerväxter eller bambu.
På aftonen återvände jag tik mitt förra nattqvarter, der jag
sof god! efler en nätt promenad på 36 engelska mil.

UT FLYG T TILL DET INRE AF CEYLON
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Emedan jag den följande dagen kände mig alldeles
ur stånd att göra någon vidare exkursion till fots, satte
jag mig åter upp i postvagnen och for tillbaka till Pera-
deniya. Under denna färd hade jag till ressällskap en sin-
gales, hvilken det var ett synnerligt nöje att på nära kåk
få taga i skärskådande. Hans ena stortå var prydd med
en bred ring af skfver, båda öronen voro ofvantik genom-
borrade och försedda med något dingeledang, den ena näs-
vingen var likaledes genomstucken för att bereda honom
tillfälle att äfven på detta stäke pryda sig med ett gran-
låtsstycke. På kufvudet hade han liksom alla singaleser en
kam, hvarmed det rätt uppåt strukna håret hölls i sitt läge,
alldeles som små flickor hos oss bruka ha håret anordnadt.
Emedan mannen ej tycktes kunna ett ord engelska, så var
det omöjligt att inleda en närmare bekantskap.

På middagen följande dag fann jag mig i följd af en
alldeles opåräknad händelse nödsakad att hals öfver hufvud
återvända ned till kusten igen. Doktor Thwaites och jag
blefvo nämligen af hans excellens guvernören inviterade till
middag Emedan jag ännu efter min långa fotvandring
gick och hukade samt dessutom ej kade haft den försig-
tigheten att taga svarta kläder med mig, ansåg jag mig
ej, huru påkostande det än var, böra mottaga denna äro-
fulla inbjudning, utan reste i staket min väg. På så sätt
kom jag efter sex de angenämaste dagar åter tillbaka till
Point de Galle och Vega.»
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Vega-expeditionens vetenakapsmän.

F. E. Kjellman. A. Stuxberg.

E. Almqvist. O. Kordqvist.
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Ännu under vistelsen i Japan och under resan deri-
från till Ceylon hade jag sökt att åtminstone i någon mån
bibehålla Vega-färdens egenskap af en vetenskaplig expe-
dition, ett försök som, i betraktande af den korta tid vi
vistades på livar)e ställe, icke kunde lemna några synner-
ligen betydelsefulla resultat, och som dessutom försvårades,
om ock på ett för oss synnerligen smickrande och an-
genämt sätt, genom den jag kan nästan säga stormande
gästvänlighet, med hvilken Yega-männen mottogos öfverallt
under deras besök i Japans och Ostasiens hamnar. Nå-
got nytt, oberördt forskningsfält var för öfrigt svårt att
finna i trakter, som varit säte för odling och kultur långt
före den tid, då skog började att rödjas och säd att sås i
den skandinaviska norden, och som under århundraden ut-
gjort mål för forskningsfärder från Europas alla länder.
Jag hoppas dock, att Vega skall hafva lemnat varaktiga
minnen äfven af denna del af sin färd genom Stuxbergs,
_Nordqvists, Kjellmans och Almqvists bidrag till den ost-
asiatiska evertebratfaunan, alg- och laf-floran, äfvensom ge-
nom mina samlingar af japanska böcker, af växtförstenin-
gar från Mogi och Labuan m. m.
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Med de nya, öfverväldigande intryck, som natur och
folk utöfvade på dem bland oss, som nu för första gången
besökte Japan, Kina, Indien, Borneo och Ceylon, var det
dock särdeles svårt att, under ett uppehåll af några få da-
gar på hvarje ställe, fasthålla vid denna sida af Vega-expedi-
tionen. Jag beslöt derför att efter afresan från Ceylon
fullkomligt afstå från densamma, d. v. s. att derifrån en-
dast resa hem. Börande denna del af Vegas färd skulle
jag således hafva ganska litet att anföra, om ej en skyldig
tacksamhet manade mig att med några ord frambära Vega-
männens erkänsla för all den ära och all den välvilja de
rönt äfven under sista afdelningen af resan. För mången
bland mina läsare torde denna skildring vara af intresse,
såsom en erinran om några förgångna glada dagar, hvilka
de sjelfva genomlefvat, och det skulle till och med kunna
hända, att det ej blir okärkommet för geografiens vänner
i en kommande tid att läsa beskrifningen öfver det sätt,
på hvilket Asiens och Europas första omseglare firats i kultur-
ländernas hamnar och hufvudstäder. Vid skildringen häraf
nödgas jag dock vara så kort som möjligt, och jag måste
derför redan nu bedja om ursäkt, om ej hvarje gästvänlig-
het, som kommit oss till del, här kan omnämnas.

Vi afreste från Point de Galle den 22 december och
ankommo till Aden den 7 januari. Ofverresan gick lång-
samt till följd af svag vind eller stiltje. Julaftonen fi-
rade vi denna gång, trötta som vi voro på kalaser, ej på
ett så högtidligt sätt som vid Pitlekaj, utan endast med
några få julskänker och litet extra förplägning. Nyårsafto-
nen deremot öfverraskades officerarne i gunrummet af en i
tjocka päskar till tschuktscher utklädd deputation från skan-
sen, hvilken kom att på god svenska, blandad med en och
annan ännu ej bortglömd Pitlekaj-glosa, frambära en hels-
ning från våra vänner bland nordens is, ett tack för det
förgångna och lyckönskningar för det kommande året, allt
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blandadt med tschuktschiska klagovisor öfver den svåra vär-
men här borta i eqvatorns gran skåp, som för pälsprydda
män sades vara rakt outhärdelig.

I Aden dröjde vi endast ett par dagar, vänligt mot-
tagna af den dervarande tjenstförrättande svensk-norske kon-
suln, som förde oss omkring till de märkligaste af denna
vigtiga hamns ödsliga omgifningar, bland annat till de stor-
artade, men för tillfället och oftast fullkomligt tomma vat-
tenbassiner, som engelsmännen anlagt i stadens granskap.
Intet ställe i den höga norden, ej Sjuöarnas granitklippor
eller Low-Islands klapperstenshällar på Spetsbergen, ej berg-
sidorna på Novaja Semljas ostkust eller Kap Tscheljuskins
rutmarker, äro så blottade på växtlighet som Adens omgif-
ningar och de delar af Boda hafvets ostkust, som vi sett.
Någon jemförelse i afseende å djurlifvets rikedom kan ej
heller ifrågakomma mellan dessa eqvatorialländer och de
nämnda polartrakterna. Öfver hufvud tyckes djurlifvet i
den högsta nordens kustländer, då nämligen bergen äro
höga och omgifna af djupt vatten, vara individrikare än i
södern, och detta beror ej allenast af fogelkoloniernas tal-
rikhet och den mängd stora jagtdjur, som der möter oss,
utan äfven af hafvets rikedom på evertebrater. Åtmin-

stone lemnade de draggningar, som från Vega anstäldes
under färden mellan Japan och Ceylon, en ytterst ringa
skörd i jemförelse med våra draggningar norr om Kap
Tscheljuskin.

Aden är numera en vigtig anlöpningsplats för de far-
tyg, som från europeiska farvatten segla genom Sues-kana-
len till Indiska oceanen, och äfven en af de vigtigaste ut-
förselorterna för Jemens eller det lyckliga Arabiens alster.
I sistnämnda hänseende var staden af betydelse redan för
snart fyra hundra år sedan, då italienaren Ludovico de

Varthema en längre tid hölls fången af de på stället bo-
ende arabstammarne.
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I Adens hamn helsades Vega med 21 kanonskott och
svenska flaggan hissad på stortoppen af ett italienskt örlogs-
fartyg, avisoångaren Esploratore under befäl af kapten Ame-
zaga. Esploratore deltog i en af tre örlogsfartyg bestående
expedition, som hade i uppdrag att anlägga en italiensk ko-
loni vid den norr om Bab-el-Mandeb i Afrikas ostkust in-
skjutande Assab-viken på ett område, som för ändamålet in-
köpts af ett italienskt handelsbolag, Bubbatino. Om bord
befann sig professor Sapetto, en äldre man, som afslutat
köpet och i fyratio år vistats i trakten. Det var bestämdt,
att han skulle blifva den nya koloniens styresman. Med
Esploratore följde dessutom de för sina vidsträckta resor i
tropikerna och storartade vetenskapliga arbeten berömde for-
skarne Beccari och markis Doria. Det italienska farty-
gets officerare bjödo oss på en middag, som var en af de
gladaste och mest uppsluppna bland de många tillställnin-
gar vi varit med om under vår hemresa. Då vi efter slu-
tad fest skildes från våra värdar, upplyste de den väg, der
vi rodde fram öfver Aden-vikens lugna bölja, med blänkfy-
rar, och den arabiska kustens ödsliga fjelisidor genljödo af
de hurrarop, som vexlades i den klara, stilla natten mellan
representanterna för Europas söder och nord.

Vega lemnade Aden, eller rättare dess hamnstad Stea-
mer Point, den 9 januari och seglade den följande da-
gen genom Bab-el-Mandeb in i Boda hafvet. Besan upp-
för detta smala, men två tusen två hundra kilometer långa
haf gick långsamt, i synnerhet i dess norra del, der en hård
motvind blåste. Denna medförde en så betydlig sänkning
af temperaturen, att ishinna bildade sig på sötvattenspölar
i Kairo, och att vi, så polarfarare vi voro, åter måste an-
lägga vinterkläder i sjelfva Egypten.

Ankaret fäldes den 27 januari i den vid södra myn-
ningen af Sues-kanalen belägna, numera obetydliga hamn-
staden Sues. De flesta af Vega-expeditionens vetenskapsmän
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och officerare gjorde derifrån en utflygt till Kairo och pyra-
miderna och blefvo öfverallt mottagna på ett mycket före-
kommande sätt. Bland annat sände Egyptens geografiska
sällskap en helsningsdeputation oss till mötes under anfö-
rande af sällskapets president, amerikanen Stone Pascha.
Han hade i sin ungdom besökt Sverige och tycktes hafva
det i synnerligen kärt minne. Det geografiska sällskapet
tillstälde en ståtlig bankett Vega-expeditionen till ära. En
utflygt gjordes till de stora pyramiderna, och så vidt den
korta tiden medgaf, till andra märkliga ställen uti och om-
kring den hop ruiner af alla slag och från alla tider, som

utgör det nutida Egyptens hufvudstad. Under besöket vid
pyramiderna hade den svensk-norske generalkonsuln Bödt-
ker anordnat en middag för oss i det der befintliga euro-
peiska värdshuset, och samma afton gafs för oss en bal i
Kairo af italienske generalkonsuln de Martino. En dag
egnade desutom några af oss, i sällskap med Mr Giuseppe

Haimann, åt en kort utflygt till Mokattam-bergen, bekanta
genom de der förekommande, till kisel förvandlade träd-
stammarne. Jag hoppades jemte förstenadt trä kunna taga
rätt på något ler- eller skifferlager med bladaftryck. Detta
lyckades dock ej, men jag fullastade ett af två hästar dra-
get fordon med större och mindre, till hård flinta förvand-
lade trädstammar. Dessa ligga i otroliga massor kring-
spridda i öknen, dels söndersplittrade i smärre stycken, dels
som långa nedfallna, rot- och grenlösa, underbart väl bibe-
hållna stammar. Sannolikt hafva de ursprungligen legat in-
bäddade i ett öfver den nuvarande öknens yta beläget sand-
lager, som sedan af stormarne bortförts, hvarvid de tunga
stenbitarne qvarblifvit som ett eget lager på den af ingen
gräsmatta täckta ökensanden. Några rotstubbar träffades
ej, och det tyckes således, som om stammarne skulle af
vattenströmmar förts till det ställe, der de blifvit inbäddade
i sandlagren och förkislade. Till det yttre likna alla de
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här förekommande försteningarna hvarandra, och hittills har
den mikroskopiska undersökning, som anstalts, endast lyc-
kats urskilja ett par arter tillhörande slagtet Nicolia samt
en palm, ett barrträd och en leguminosé, alla numera utdöda.
Det är möjligt, att man bland det rika material, jag hem-
fört, efter slipning och mikroskopisk undersökning skall
kunna påvisa ytterligare några former. Åtminstone var det
min afsigt med den stora massa sten jag härifrån hemförde,
hvars forslande till Vega var förenadt med ganska dryga
omkostnader.

Från Kairo återvände vi den 2 februari till Sues, och
följande dag lyftade Vega åter ankar för att genom Sues-
kanalen ånga in i Medelhafvet. Det jetteverk, som Lesseps'
snille och ihärdighet skapat, och som står oöfverträffadt
bland de många byggnadsundren i faraonernas land, ser ej
mycket storartadt ut. Den berömda kanalen löper nämli-
gen, snarlik en mindre, af låga stränder omgifven flod, fram
genom öknens enformigt gula slätt. Inga slussar finnas,
inga djerfva bergsprängningar stå som monumenter öfver
besegrade svårigheter. Men stolt måste dock hvarje barn
af vårt århundrade känna sig vid anblicken af detta be-
vis på att enskild företagsamhet kunnat i vår tid åstad-
komma livad verldsvälden i forna dagar ej mäktat utföra.
Port Said anlöptes för några timmar den 5 februari, hvarpå
färden fortsattes till Napoli, den första europeiska hamn,
vi skulle besöka.

I Aden och Egypten hade jag mottagit flere bref och
telegram, genom hvilka jag underrättades, att man i Napoli
vidtagit stora förberedelser för vårt mottagande, och att man
upprepade gånger hos svenske generalkonsuln gjort förfråg-
ningar om dagen för vår ankomst, frågor som naturligtvis ej
voro så lätta att besvara, då vårt fartyg med sin svaga ång-
kraft i så hög grad var beroende af väder och vind. Man



SUES-KANALEN. LANDNING PÅ SICILIEN

445

hoppades kunna signalera Vega från Messina-sundet, men
vi ankommo till inloppet af detta sund först vid solens ned-
gång. Jag lät derför Vega lägga bi derstädes för några
timmar, under hvilka löjtnant Bove och jagrodde i land för
att till Sverige, till Napoli, till Borna m. fl. ställen afsända
telegram om vår ankomst till Europa. Stranden var dock
längre aflägsen än vi beräknat, och det blef fullkomligt mörkt,
innan den nåddes. Det var ej utan svårighet som vi under
sådana förhållanden kunde komma i land genom brännin-
garna på den för oss alldeles okända öppna redden och
derpå i kolmörker utan någon lykta leta oss fram från
stranden genom taggiga busksnår till den jernväg, som här
framgår längs kusten. Vi hade derpå att följa jernvägen
ett godt stycke, innan en station nåddes, der telegram-
men kunde aflemnas. Knappast hade vi inträdt i stations-
huset, förr än vi omgåfvos af misstänksamma ban- och
kustvakter, och vi skattade oss lyckliga, att de ej märkt oss
under ditvägen, ty då hade de helt säkert tagit oss för
smugglare, hvilka kustvakten eger rätt att helsa med skarpa
skott. Äfven nu öfverhopades vi i början med högljudda,
i befallande ton framstälda frågor, men när de sågo till
hvilka höga personer våra telegram voro adresserade och
fingo af sin i uniform klädde landsman Bove upplysningar
om det fartyg vi tillhörde, blefvo de mycket förekommande.
En af dem följde oss tillbaka till vår båt, sedan han för-
sett oss med ypperliga facklor, hvilka spredo ett rikt ljus
kring vår stig. Det var väl behöfligt, ty vi måste nu dela
vägvisarens förvåning, att vi i mörkret lyckligen framkom-
mit öfver de med kaktusplantor och busksnår betäckta olän-
diga backarne mellan jernvägen och hafskusten och öfver
en jernvägsviadukt, som vi under ditvägen passerat, utan
att hafva haft någon aning derom. Det var Vega-resans
sista äfventyr och min första landning på Italiens här-
liga jord.
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Den 14 februari kl. 1 e. m. ankom Vega till Napoli.
Vid Capri mötte en flaggprydd ångbåt från Sorrento, nå-
got senare en annan från Napoli, hvilka båda följde oss till
hamnen. Här saluterades den svenska expeditionen af ett
amerikanskt krigsfartyg, Wyoming, med 21 kanonskott.
Hamnen vimlade af flaggprydda båtar. Knappast hade
Vega ankrat eller rättare förtöjt vid en boj, förr än en-
voyén Lindstrand, svensk-norske konsuln Ceausen, presi-
denten för geografiska sällskapet prins Teano, befälhaf-
vande amiralen Martin Franklin, comm. Negri m. fl.
kommo om bord. Den sistnämnde, som för snart tvenne
år sedan särskildt rest till Sverige för att närvara vid Ve-
gas affärd, kom nu från Torino för att å italienska rege-
ringens vägnar och som deputerad för Firenzes och Vene-
zias municipalråd, vetenskapsakademien i Torino och flere
italienska och utländska geografiska sällskap, lyckönska ex-
peditionen till väl afslutadt värf.

Sedan herr Lindstrand å konung Oscars vägnar helsat
expeditionen välkommen till Europa och offentligen öfverlem-
nat svenska dekorationer åt mig och Balander, samt tvenne
adjutanter hos italienske sjöministern likaledes åt en del af
Vega-männen utdelat italienska ordnar, vexlades några korta
helsningstal, hvarpå expeditionens ledamöter, ledsagade af
ofvan uppräknade personer, landsattes med amiralens ång-
slup under salut af 21 kanonskott från det italienska vakt-
fartyget. På landningsbryggan, der en talrik skara af sta-
dens invånare var församlad, mottogos de svenska sjöfararne
af Napolis syndiker, grefve Giusso, jemte deputerade från
municipalitetet m. fl. Härifrån fördes vi mellan en rad af
entusiastiska studenter i municipalitetets galavagnar till Hotel
Boyal des Etrangers, der en vacker våning, jemte ekipa-
ger och talrik betjening, var stäld till vårt förfogande.
Vi mottogos der utaf festkomiterade, prins Belmonte och
cavaliere Biccio, hvilka sedermera under vår vistelse i sta-
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den på det mest förekommande sätt ordnade allt för att
göra uppehållet der festligt och angenämt.

Söndagen den 15 mottogos åtskilliga deputationer, bland
hvilka en från universitetet. Från »Ateneo Benjamino Frank-
lin» öfverlemnades en vackert inbunden adress, hvarjemte
en mängd officiela besök gjordes och mottogos. Middag
intogs hos svensk-norske konsuln Clausen. — Måndagen den
16 öfverlemnades en adress från »Scuola d'Applicazione per
glTngenieri», samt från »Neapolitana Archseologise, Littera-
rum et artium Academia» en latinsk helsningssång, förfat-
tad af professor Antonio Mirabelli. Derpå följde en stor,
af stadens municipalitet anordnad middag i hotellets, med
konungames namnchiffer, svenska och italienska flaggor
m. m. prydda festsal, som nu invigdes och erhöll namnet
»Vegasalen». Om aftonen var galaföreställning i San Carlo,
livarvid expeditionens i olika loger spridda deltagare helsades
med upprepade lifliga bravorop. — Tisdagen den 17 hade
festkomitén anordnat utfärd till Phlegreiska fälten, sjön
Averno, Serapis-templet m. fl. i geologiskt och historiskt
hänseende berömda ställen belägna nordvest om Napoli.
Middag för en del af expeditionens deltagare hos prins Uru-
sow. Musikalisk aftonunderhållning i »Societa Filarmonica»,
der stadens förnämsta sällskapskrets var samlad. — Onsda-
gen den 18. Utfärd tillsammans med festkomitén till Pom-
peji, der de svenska gästerna mottogos af den berömde före-
ståndaren för gräfningarna, direktör Buggieri. Frukost spi-
sades under gladt skämt och muntra tal i ett praktfullt, väl
bibehållet romerskt badhus, gräfningar företogos o. s. v.
Om aftonen stor galamiddag, mottagning hos befälhafvande
amiralen och festföreställning i Bellini-teaten. — Torsdagen
den 19 ankom från Wien en deputerad, dr Franz Kuhn,
med en välkomsthälsning från geografiska sällskapet der-
städes. Utfärd i sällskap med professor Palmieri och fest-
komitén till Vesuvius, som vid tiden för vårt besök ut-
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sände tjocka rökpelare, utgöt en lavaström och utkastade
massor af glödande stenblock. Sjelfva kraterranden be-
stegs, ej utan obehag till följd af värmen från de halfstel-
nade lavaströmmar, öfver hvilka man framgick, och de från
kratern utströmmande gaserna och utslungade glödande sten-
blocken. Den nya, ännu ej färdiga jernA~ägen besågs och ob-
servatoriet besöktes. Middagen intogs med festkomiterade i
hotellet. — Fredagen den 20. Beså till Borna, dit expe-
ditionens medlemmar ankommo kl. 2 e. m., och der de, på
samma sätt som i Napoli, festligt mottogos af stadens syn-
diker prins Buspoli, ordföranden och fullmäktige för geogra-
fiska sällskapet, medlemmar af universitetet, skandinaviska
föreningen m. fl. Vagnar voro de svenska gästerna till mö-
tes, hvilka förde dem förbi svensk-norske ministerns med
otaliga flaggor prydda hotell till det vid Corson belägna »Al-
bergo di Borna», hvars praktvåning jemte ekipager stäldes
till expeditionens förfogande. Om aftonen middag hos sven-
ske ministern och senare mottagning hos prins Pallavicini
i hans storartade palats. — Lördagen den 21. Besök i de-
puteradekammaren ; enskilda utfärder; middag hos hertig Ni-
colai af Leuchtenberg för Nordenskiöld och Nordqvist. —

Söndagen den 22. Offentligt möte i geografiska sällskapet,
livarvid dess stora guldmedalj öfverlemnades åt Nordenskiöld.
Om aftonen stor festmiddag, gifven af geografiska sällskapet
i Continental Hotel. Bland skålar, som druckos, må näm-
nas en för Sveriges och Norges konung föreslagen i ett sär-
deles varmt och klangfullt språk af ministerpresidenten Cai-
roli, för Nordenskiöld af prins Teano, för Palander af sjömi-
nistern, amiral Acton, för expeditionens öfriga medlemmar,
för dess frikostige mecenater Oscar Dickson och Alexander
Sibiriakoff, för den i expeditionen deltagande italienske of-
ficeren Bove m. fl. — Måndagen den 23. Audiens hos
konungen. Om aftonen stor mottagning i Palazzo Teano,
der nästan allt livad romerska societeten hade förnämt och
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lysande tycktes vara samladt. — Tisdagen den 24. Mid-
dag i Quirinalen hos konung Umberto. Närvarande voro,
utom konungen och hans uppvaktning, den svenske mini-
stern, Vega-expeditionens ledamöter, presidenten i geografi-
ska sällskapet prins Teano, commendatore Negri, minister-
presidenten Cairoli, sjöministern Acton, kabinettssekretera-
ren Malvano, major Baratieri samt deltagaren i 1872—73
års svenska ishafsexpedition, italienske sjöofficeren Eugenio

Parent m. fl. Om aftonen mottagning hos engelske mi-
nistern Sir A. B. Paget och en vackert anordnad fest i skan-
dinaviska föreningen, vid hvilken en mängd entusiastiska tal
höllos, blommor och tryckta verser utdelades. — Onsdagen
den 25. Afskedsbesök. En del af expeditionens medlem-
mar reste vidare på jernväg norr ut. Kapten Palander
gjorde en utflygt till Spezzia för att deltaga i en färd på
det stora pansarskeppet Duilio. De öfriga dröjde ännu
några dagar i Borna för att, ostörda af officiella fester, bese
dess märkvärdigheter.

Under den tid Vega låg i Napolis hamn, var hon bok-
stafligen utsatt för stormlöpning af besökande. Manskapet
bjöds under vistelsen derstädes upprepade gånger på teatrarne
af dessas styrelser. Dessutom anordnades för dem utfär-
der till Pompeji af de förenade rikenas konsul Clausen, som

öfver hufvud icke sparade någon möda för att göra expe-
ditionens vistelse i Napoli hedrande för fäderneslandet och
så angenäm som möjligt för gästerna, äfvensom att för dem
ordna besökets mer formella del. I Italien hade vi dess-
utom glädjen att möta vår kamrat från den svåra öfver-
vintringen 1872—73, Eugenio Parent, som kort derpå
hade den oturen att befinna sig i Duilios pansartorn, då
den der förlagda stora Armstrongska kanonen sprang sön-
der, och den underbara turen att med lifvet och utan större
skador komma ifrån detta svåra tillbud. Den enda olycks-
händelsen om bord på Vega under senare delen af hen-
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nes långa färd inträffade för öfrigt i Napolis hamn, i det
att en bland matroserna, hvilken skulle afhålla en entu-
siastisk folkmassa, som stormade om bord på Vega, blef
nedkastad från relingen med den påföljd, att han bröt ena
armen 1.

Den 29 februari lemnade Vega Napolis hamn, men ej
mer med fulltalig stab. Doktorerna Kjellman, Almqvist
och Stuxberg samt löjtnant Nordqvist hade föredragit land-
vägen från Italien till Kjöbenhavn framför den långa omvä-
gen till sjös, och löjtnant Bove tvangs af familjeförhållan-
den att här lemna Vega. Vi träffades dock alla åter i
Stockholm. Vid afresan från Napoli utgjordes gunrums-
personalen således endast af mig, kapten Palander, samt
löjtnanterna Brusewitz och Hovgaard.

Genom mr A. Babaut, president för Marseilles unga,
men redan så välkända geografiska sällskap, hade jag er-
hållit upprepade inbjudningar att med mina följeslagare
gästa Pytheas', den förste polarfararens och den skandinavi-
ska halföns upptäckares födelsestad. Så ledsamt det än var,
nödgades jag afslå denna inbjudning. Vi måste hasta hem,
och några dagar ville jag spara för ett besök i prins Hen-
rik Navigatörs och Vasco da Gamas fädernesland.

Vi passerade Gibraltarsundet den 9 mars och ank-
rade i Lisboas hamn den 11 mars kl. 2 e. m. Följande
dag användes till en utflygt till det vackra slottet Cintra,
beläget omkring fem portugisiska mil från hufvudstaden.
På lördagen den 13 mottogos vi i audiens af konungen,
Dom Luiz af Portugal, som sjelf sjöman tycktes med varmt
intresse omfatta A^egas färd. Senare på dagen gaf svenske
ministern i Lisboa en middag, till hvilken voro inbjudna
den portugisiske konseljpresidenten, utrikesministern, med-

1 En olyckshändelse inträffade äfven under första hälften af expeditionen,
nämligen den, att rorsmannen vid backning bland drifis kastades öfver rordrillen
och skadades ganska allvarsamt.
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lemmarne af den diplomatiska kåren m. fl., hvartill på af-
tonen slöt sig en större mottagning. Måndagen den 15
öfvervoro vi på särskild inbjudning en af geografiska säll-
skapet i Lisboa anordnad sammankomst, hvarvid de nyss
från Afrika hemvände upptäcktsresandena Brito Capello
och Ivens höllo föredrag. Här hade jag dessutom den stora
glädjen att träffa den utmärkte Afrika-resanden major Serpa
Pinto. Der jemte hedrade oss konungen med ordensdeko-
rationer, och i sitt möte den 12 mars beslöt Portugals
deputeradekammare, på förslag af riksdagsmännen herrar
Ennes och Alfredo, att i en adress till Vega-männen ut-
tala sin välkomsthelsning och lyckönskan.

Ankaret lyftes åter den 16 mars. Gynnade af god
vind fördes vi i början raskt framåt, men vid inloppet till
Kanalen fingo vi ihållande motvind, så att vi först den 25
mars om aftonen, d. v. s. betydligt senare än enligt beräk-
ning, kunde kasta ankar i Falmouths hamn, ej såsom först
var ämnadt i Portsmouths. Vi gingo härigenom miste om

några anordningar, som vidtagits på det sistnämnda stället
för att helsa oss välkomna till det land, som stått främst
i polarfararnes led. Dessutom gingo vi miste om en ban-
kett, som Boyal Geographical Society anordnat Vega-expedi-
tionen till ära, vid hvilken prinsen af Wales skulle presi-
dera och som nu, midt under påskhelgen och brinnande
parlamentsval, ej kunde hållas 1. Vår vistelse i England
blef i alla fall ytterst angenäm. Palander och jag afreste
natten mot långfredagen till London, der vi vid banstatio-
nen mottogos af svenske ministern grefve Piper och ett
stort antal af våra i London vistande landsmän. Grefve
Piper förde mig till min blifvande värd, den utmärkte se-

kreteraren i Geographical Society samt berömde arktikern

1 Närmare meddelanden härom lemnas i »The annnal Address of the Pro-
gress of Geography by the Right Hon. the Earl of Northbhook» (Proceedings of
the Royal Geograph. Society 1880, s. 401).
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och geografiske författaren Clements B. Markham, hvil-
ken uppbjöd allt för att göra min vistelse i London så
angenäm och lärorik som möjligt. Lördagen användes till
uppvaktningar. Påskdagen gaf generalkonsul Bichter en
lunch i Continental Hotel, till hvilken ett betydligt antal
skandinaver och engelsmän voro inbjudna. Samma afton
middag hos den berömde arktikern Sir Allén Young. Mån-
dagen bjudning af presidenten för Geographical Society 1,
Earl of Northbrook, till hans landställe Stratton nära Win-
chester. Jag fick här se, huru det tillgick vid ett för öf-
rigt ytterst fredligt engelskt parlamentsval. Samma dag
besök hos presidenten för Boyal Society mr Spottiswood

på hans praktfulla landställe i Londons granskap. Jag fick
här se försök med åtskilliga synnerligen storartade och läro-
rika maskiner för framställande af de ljusfenomen, hvilka
uppkomma genom elektriska urladdningar i ytterst förtun-
nad luft. Onsdagen den 31 stor middag hos svenske mi-
nistern och på aftonen samma dag skandinavisk fest i Free-
mason Hall, der glädjen efter gammal nordisk sed stod
högt i taket.

Vi afreste natten mot den 1 april till Paris. Vägen
togs öfver Boulogne-sur-mer, hvars handelskammare bjudit
oss på en fest till firande af Vega-männens första land-
stigning på Frankrikes jord efter fullbordad nordostpas-
sage. Mottagandet blef mycket hjertligt. Flere af stadens
myndigheter och en delegerad för geografiska sällskapet i
Paris, dr Hamy, voro oss till mötes i stationshusets vänt-
sal. Här hade man anordnat en frukost, under hvilken
vi förestäldes för en mängd framstående personer på plat-
sen, med hvilka vi sedermera på det angenämaste sätt till-

1 Vi blefvo under vårt besök i London icke i tillfälle att deltaga i något
af sällskapets sammanträden, men någon tid derefter utdelade sällskapet »the
founders gold medal» åt Palander (jag hade 1869 erhållit samma utmärkelse) och
utnämnde mig till »honorary corresponding men-ber».
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bragte större delen af dagen. Sedan derpå några utfärder
blifvit gjorda i stadens omgifningar och nödiga officiella
besök aflagda, intogs en af municipalrådet anordnad fest-
middag. Härifrån reste vi under natten till Paris, dit vi
ankommo den 2 april kl. 7 f. m.

Oaktadt den tidiga morgontimmen blefvo vi här vid
bangården festligt mottagna af svensk-norske ministern och
legationspersonalen, en delegation af geografiska sällskapet
i Paris samt ett betydande antal medlemmar af den skan-
dinaviska kolonien i Frankrikes hufvudstad. Den berömde
Madagaskar-resanden Grandidier, president för geografiska
sällskapets centralkomité, helsade oss välkomna under lif-
liga bifallsyttringar från den kringstående folkmassan. Vi
blefvo inbjudna att under vistelsen i staden gästa hos vår
landsman A. Nobel i en honom tillhörig, synnerligen kom-
fortabelt inrättad villa, Bue Malakoff n.o 53, och jag kan
ej nog prisa det storartade sätt på hvilket han här upp-
fvlde en värds åligganden och för oss underlättade vår
mycket angenäma och hedrande, men ytterst ansträngande
Pariser-vistelse.

Mottagandet i Paris blef storartadt, och det tycktes
som om verldsstaden ville genom det sätt, på hvilket den
hyllade en fredlig sjöbragd, visa att den ej utan skäl förer
ett af svallande böljor omgifvet fartyg i sitt vapen. Det
är mig en kär pligt att här framföra min tacksägelse för
all den välvilja vi under dessa minnesvärda dagar rönte af
republikens president, af undervisningsministern mr Jules
Ferry, af geografiska sällskapets president amiral La Bon-
ciére le Noury, hans biträde mr Hecht, sällskapets sekre-
terare mr Maunoir, ledamöterna af Institutet mr de Quatre-
fage och mr Daubrée, många andra fransmän och skandi-
naver ej att förglömma. Bland de här hållna festerna
nödgas jag inskränka mig till att endast uppräkna de för-
nämsta.
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Fredagen den 2 april. Offentlig séance de reception
af geografiska sällskapet i Cirque des Champs Elysées i när-
varo af en mycket stor och utvald samling åhörare. Amiral
La Bonciére höll festtalet, hvilket besvarades af mig i ett
längre anförande om de svenska arktiska expeditionerna,
hvarpå presidenten tilldelade mig sällskapets stora guld-
medalj »som ett intyg på det intresse, med hvilket allmän-
heten och Frankrikes geografer omfatta A7egas färd». Samma
dag middag hos svensk-norske ministern Sibbern. — Lörda-
gen den 3. Inbjudning till ett festsammanträde i Sorbonnes
amfiteater af delegerade från 2 S lärda sällskap i Frankrike '.

Vi helsades af undervisningsministern med ett mästerligt
och varmt tal, hvarpå han å republikens vägnar öfverlem-
nade åt oss kommendörs- och officersinsignierna af franska
hederslegionen, »en belöning», såsom republikens minister ut-
tryckte sig, »för de tappres blod och de lärdes sömnlösa
nätter». Derpå officiel middag och mottagning hos mr
Jules Ferry. — Söndagen den 4 öfverlemnades en adress
från den skandinaviska föreningen under ordförande af herr
Fortmeijer. Om aftonen en stor och lysande festmiddag
gifven af den skandinaviska föreningen i Hotel Continen-
tal. Bland närvarande må nämnas prins Oscar af Sverige,
festkomiténs ordförande herr Jensen, fru Kristina Nilson-
Bouzeaud, danske ministern, svenska beskickningen, med-
lemmar af den ryska, en talrik samling af skandinavi-
ska artister, många af den franska och utländska pressens
förnämste representanter, och till slut, livad som kanske
bort nämnas först, en blomstergård af damer, öfver hvilken
hvarje nordbo kunde känna sig stolt. — Måndagen den
5. Sammanträde med helsningstal på Institutet i dess väl-
kända samlingssal. Härifrån afhemtades vi för att del-

1 Dessa finnas uppräknade i Bulletin de la Soeiété de Géographie, Mai
1880, s. 463. I samma band (s. 450) finnes äfven redogörelse för de vid »sé-
ance de reception» hållna talen.



FESTER I PARIS

457

taga i en stor och i minsta enskildheter på förhand ordnad
festmottagning af Conseil municipal i »la Salle des Etats»,
belägen i samma del af Tuilerierna, der 1878 den geo-
grafiska kongressen egde rum. Uppgång och sal voro
rikligt prydda med franska trikolorer och svenska flaggor,
vackra gobeliner och lefvande växter. En mängd tal höllos,
hvarefter municipalrådets ordförande å staden Paris' vägnar
till minne af Vega-färden åt mig öfverlemnade en stor,
konstnärligt utförd guldmedalj *. Om aftonen festmiddag
gifven af Soeiété de Géographie med flere lysande tal: för
konung Oscar (general Pittie), för presidenten Grévy, för
Frankrikes välgång (prins Oscar), för Vega-expeditionen (mr
de Quatrefage) o. s. v. — Tisdagen den 6. Middag hos repu-
blikens president mr Grévy för prins Oscar och de i Paris
närvarande Vega-männen. — Onsdagen den 7. Middag
för en talrik och utvald samling franska forskare hos f. d.
presidenten för geografiska sällskapet och för Institutet,
mr A. Daubrée. — Torsdagen den 8. Middag för en
mindre krets i Victor Hugos hem, hvarvid den åldrige skal-
den och ungdomsfriske entusiasten i synnerligen varma och,
jag behöfver ej säga det, vältaliga ord önskade mig lycka
till fullbordadt värf. Mottagning derstädes samma afton.

Härmed afslutades besöket i Frankrikes hufvudstad.
Mycket uttröttade, men medtagande minnen, som aldrig
skola förgå, afreste vi nämligen följande dag med jernväg
till Vlissingen, dit Vega under Brusewitz' befäl afgått från
Falmouth. Varma och hjertliga inbjudningar till Holland
och Belgien hade vi nödgats afslå af brist på tid och kraf-
ter att kalasera mer. Ankaret lyftes omedelbart efter det
vi kommit om bord, och kursen stäldes till Kjöbenhavn.

1 Medaljen beledsagades af ett »extrait du registre des procés-verbaux du
conseil municipal de la ville de Paris», ett i olika] färger och guld prentadt
kalligrafiskt mästerstycke. Dessutom lät Conseil municipal äfven trycka en utförlig
beskrifning öfver festen, under titel »Relation officielle de la reception de M. le
professeur Nordenskiöld par le conseil municipal de Paris le lnndi 5 Avril 1880.»
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Den 15 april middagstiden passerades Helsingborg, som
för tillfället var rikt flaggbeprydt. Bedan vid Kullaberg
hade vi mötts af ångbåten »H. P. Prior», med Lunds stu-
denter om bord, samt åtta andra ångbåtar med helsningsde-
putationer och entusiaster för Vegas färd, från Kjöbenhavn
Malmö, Helsingborg och Helsingör. Antalet passagerare upp-
gafs till 1500, deribland en mängd damer. Sånger sjöngos,
tal höllos, fyrverkerier afbrändes o. s. v. Om natten lågo vi
för ankar å Kjöbenhavns yttre redd, så att vi först följande
förmiddag ångade in i hamnen, helsande fästningen med
nio skott ur vår lilla kanon och helsade tillbaka med lika
många. Under inseglingen och sedan ankaret fallit, kommo
den svenske ministern friherre Beck-Friis, svenske general-
konsuln Everlöf, representanter för Kjöbenhavns universitet
och handelsstånd och för dess geografiska sällskap under ord-
förande af f. d. konseljpresidenten grefve Holstein-Holstein-
borg om bord för att bringa oss en välkomsthelsning från de
korporationer de representerade och ledsaga oss till Toldbo-
den, der vi helsades af öfverpresidenten, kommunalstyrelsens
och börsens ordförande och Kjöbenhavns svenska föreningar.
Derpå åkte vi genom den festligt smyckade staden, helsade
af en tallös menniskoskara med skallande lefverop, till Hotel
d'Angleterre, der bostad blifvit anordnad för oss. Den 17
april var geografiska sällskapets fest i Casino-salen under när-
varo af konungen, kronprinsen och prins Hans af Gliicks-
burg samt nästan allt livad Kjöbenhavn har utmärkt på ve-
tenskapens, affärsverksamhetens och politikens fält. Festta-
let hölls af professor Erslev. Derefter gafs en glad och
liflig bankett, vid hvilken Danmarks kronprins presiderade.

Den 18 april. Stor taffel hos konungen. — Den
19 april. Grosshandlare-societetens lysande bankett för
Vega-expeditionens medlemmar å börsen, hvars lokaler voro
rikt smyckade med blommor och fanor samt byster och
målningar, för tillfället utförda af framstående konstnärer.
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Vid festen presiderade etatsrådet Melchior, och bland del-
tagarne märktes kronprinsen, ministrame, folke- och lands-
tingens talman och vice talmän samt en mängd framstå-
ende vetenskapsmän, embetsmän och militärer. Festtalen
höllos af kronprinsen, föreståndaren för det stora nordiska
telegrafbolaget etatsrådet Tietgen, amiral Bille, professor
Madvig, etatsrådet Melchior m. fl. Samtidigt gafs ien an-
nan lokal en fest för manskapet. Om aftonen fest af stu-
dentföreningen, af svenska nationalföreningen och norska
föreningen.

En inbjudning till Lund hade jag ej kunnat antaga,
emedan hans maj:t konung Oscar uttryckt den önskan, att vi
först vid Stockholms slott skulle sätta foten på Sveriges jord.

Det var öfverenskommet, att vårt intåg i Stockholm
först skulle ega rum den 24 april om aftonen, men vi af-
reste från Kjöbenhavn redan natten mot den 20 för att
vara säkra att ej, till följd af motvind eller annan oförut-
sedd motgång, komma fram för sent till festerna i Sveriges
hufvudstad. Till följd af denna försigtighet framkommo
vi till Stockholms skärgård redan den 23, så att vi nöd-
gades under natten den 23—24 ligga stilla vid Dalarö.
Här möttes vi af befälhafvande amiralen Lagercrantz, som

på konungens befallning med ångaren »Sköldmön» förde
våra familjer oss till mötes.

Den 24 kl. 8 f. m. lyfte Vega åter ankar för att
långsamt ånga vidare förbi Vaxholm in till Stockholm. Vi
mötte otaliga flaggprydda ångbåtar på vår väg, fullastade
med bekanta och obekanta vänner, hvilka med jubelrop hel-
sade Vega-männen välkomna till hemlandet. Ju närmare vi
kommo Stockholm, dess större blef antalet af ångbåtar, hvilka,
ordnade på tvenne led med Vega i spetsen, långsamt när-
made sig hamnen. Lanternor i brokiga färger tändes på
fartygen, fyrverkerier afbrändes och kanoners dån blan-
dade sig med skallande hurrarop från tusentals åskådare.

KJÖBENHAVN. ANKOMST TILL STOCKHOLM
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Sedan vi ytterligare vid Kastellholmen helsats med salut
fäldes ankaret på Stockholms ström kl. 10 e. m.

Mälarens drottning hade för tillfället klädt sig i en
högtidsskrud af oförliknelig prakt. Staden var illumine-
rad, i främsta rummet de byggnader, som omgåfvo ham-
nen. Särskildt hade hans maj:t konungen uppbjudit allt
för att göra den af honom från första stunden så varmt
omhuldade Vega-expeditionens mottagande så storartadt som
möjligt. Hela kungliga slottet strålade vid vår ankomst
i ett haf af ljus och lågor samt var prydt med sinne-
bilder och namnchiffer, hvarvid ej ens namnet på Vegas
yngste matros blifvit bortglömdt.

Från Logården hade en estrad blifvit uppförd till
landstigningsplatsen. Här mottogos vi af Stockholms stads-
fullmäktige, hvilkas ordförande, öfverståthållaren, med ett
kort tal helsade oss välkomna, derpå fördes vi upp på slot-
tet, der vi i närvaro af hennes maj:t drottningen, medlem-
marne af det kongl. huset, statens och hofvets högste em-
betsmän m. fl. på det mest storslagna sätt i fosterlandets namn
hetsades välkomna af Sveriges konung, hvarjemte han till
oss utdelade ytterligare vedermälen af sin nåd och sitt väl-
behag 1. Det var ock på kongl. slottet, som festernas rad
inleddes genom en stor gala-middag den 25 april, der
konungen i några hugstora ord prisade Vegas bragd. Derpå
följde fest på fest under flera veckors tid.

Den 26 svenska segelsällskapets fest i Grand Hotel,,
under presidium af amiral Lagercrantz. Bland närvarande
må nämnas hans maj:t konungen, kronprinsen, prinsOOscarrr

Oscar Dickson, sjöministern friherre von Otter m. fl. Om
1 Bland annat åt samtliga deltagare i expeditionen en särskildt präglad

Vega-medalj att bäras i blågult band på bröstet. Det kan kanske för numisma-
tiker vara af intresse att veta, att de med anledning af Vega-expeditionen utdelade
medaljerna finnas afbildade i 8 och 9 häftena af svenska Familj-Journalen för

1880. Till dem, som der blifvit afbildade, hafva sedermera kommit en medalj sla-
gen af finska vetenskaps-societeten och det antropologiskt-geografiska sällskapets
Vega-medalj.
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aftonen samma dag ett fackeltåg af eleverna vid Tekniska
högskolan. — Den 27 gala-spektakel, till hvilket samtlige
Vega-männen voro inbjudna. — Den 28 festsammanträde
af vetenskaps-akademien, der en öfver Vega-färden präglad
medalj utdelades, hvarpå följde en af akademien gifven mid-
dag på Hotel Phcenix under kronprinsens presidium. —

Den 30 april och 5 maj banketter af publicistklubben och
sällskapet Idun, af sjöofficersällskapet för Vegas officerare
och af Stockholms arbetareförening för dess manskap. —

Den 7 och 8 maj festligheter i Upsala, hvilkas glans-
punkt utgjordes af uppsluppna, qvickt och fyndigt uttänkta
karnevalstillställningar, hvarvid vi mottogo skämtsamma
adresser och hyllningar från fantastiskt utstyrda represen-
tanter af olika länders och tiders folk.

Under denna tid mottogos dagligen lyckönsknings-
deputationer, adresser och helsningstelegram, bland andra
från Sveriges riksdag, Norges storting, Norges och Fin-
lands förnämsta städer, från studentkårerna i Upsala och
Helsingsfors, från geografiska sällskapet i S:t Petersburg,
från qvinnor i nordliga Byssland (adressen åtföljdes af en
vacker lagerkrans i silfver) m. m. Med ett ord, festerna
i Stockholm bildade glanspunkten i det märkliga och i
festernas historia ensamt stående triumftåg, som vi gjort
från Japan till Stockholm. Afven sedan expeditionen upp-
lösts i Stockholm, och Vega den 9 maj afseglat till Karls-
krona och Göteborg, der hon åter öfvertogs af det fångst-
bolag, som förut egt henne, upprepades festerna i dessa
städer. De vidtogo å nyo, då Vega-utställningen den 7
juli högtidligen öppnades af Hans Maj:t konungen i en af
kongl. slottets flyglar, samt då jag några månader derefter
besökte Berlin, S.t Petersburg och mitt gamla kära fäderne-
hem Finland.

Men jag kan ej trötta mina läsare med nya festför-
teckningar. Jag vill endast ännu en gång framföra mina
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kamraters och mina egna tacksägelser för all den hyllning
och alla de ärebetygelser, som vi rönt så väl i främmande
länder, som i den skandinaviska norden. Och till slut vill
jag uttala min förhoppning, att det sätt, på hvilket under-
rättelsen om Vegas lyckliga färd mottagits i alla länder,
måtte mana till nya fälttåg i forskningens tjenst, tills det
sibiriska Ishafvets naturförhållanden blifvit fullständigt ut
redda, och tills de slöjor, som ännu hölja de ofantliga om-
rådena af land och haf vid nord- och Sydpolen, blifvit full-
komligt skingrade, tills menniskan ändtligen känner åtmin-
stone hufvuddragen af hela den planet, som blifvit henne
anvisad till boningsplats i verldsaltet.

Sist en hjertlig tack till mina följeslagare under Vegas
färd: Vegas utmärkte befälhafvare Louis Palander, dess ve-
tenskapsmän och officerare, dess underbefäl och manskap 1
Utan deras mod och den hängifvenhet de visat för den
uppgift, som förelåg oss, skulle nordostpassagen kanske
ännu vänta på sin lösning.
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Öfversigt af Vegas färd.

Tilh-yg!
dist

galagd
;ans

Nautiska
mil eller
minuter

Sjömil
å 4 mi-
nuter1878.

Karlskrona—Kjöbenhavn ._ -juni 22—24
Kjöbenhavn—Göteborg

__ juni 26—27
Göteborg—Tromsö 'juli 4—17
Tromsö—Ohabarowa - juli 21—30

144
134

1,040

36
34

260
930 233

Chabarowa —Dicksons hamn avg. 1— 6 580 145
Dicksons hamn—Kap Tscheljuskin ; avg. 10—19 510 128
Kap Tscheljusk.—Preobraschenie-ön j avg. 20 —24 385 96
Preobraschenie-ön —Lenas mynning avg. 24—27 380 95
Lenas mynning—lrkaipij avg. 27—sept. 12
Irkaipij—Pitlekaj sept. 18—28

1,260
235

315
59

Öfvervintringen ! 28 sept. 1878—18
juli 1879.

1879.
Pitlekaj—S:t Lawrence-bay 'juli 18—20
S:t Lawrence-bay—Port Clarence... juli 21 —22
Port Clarence—Konyam-bay juli 26 —28
Konyam-bay—S.t Lawrence-ön juli 30 —31
S:t Lawrence-ön—Beringön _ I avg. 2 —14

190
120
160

48
30
40

90 23
900 225

Beringön—Jokohama [avg. 19—sept. 2... 1,715 429
Jokohama—Kobe i oktob. 11—13 ... 360 90
Kobe —-Nagasaki oktob. 18—21 ...

Nagasaki—Hongkong _. _
j oktob. 27—nov. 2

Hongkong—Labuan j nov. 9 —17

410 103
1.080 270
1,040 260

Labuan —Singapore ! nov. 21—28
Singapore—Point de Galle j decemb. 4—15 ...

Point de Galle —Aden [ 22 drcemb. 1879—

750 188
1,510 378

7 januari 1880... 2,200 550

1880.
1,320 330Aden—Sues januari 9—27

Sues—Napoli [februari 3—14 ...

Napoli—Lisboa [febr. 29 —mars 11
Lisboa—Falmouth ._ [mars 16—25

1,200 300
1,420 355

745 186
Falmouth—Vlissingen j april 5 — 8 345 86
Vlissingen—Kjöbenhavn ._ april 10—16
Kjöbenhavn—Stockholm april 20—24

632 158
404 101

SummaSumma 22,189 5.551
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— hos tschuktscherna 2: 92.
Kythay lacus 2: 159.
Källa," het, i Tschuktsch-landet 2: 249.
Kämpfer, Engelbert 2: 325 n.
Köldpol, gamla verldens 1: 458 n.

jLabb, se: Tjufjo.
Labuan 2: 406 ff.
Lagercrantz, amiral 1: 461, 462.
Lagopus hyperboreus, se: Ripa.
Lagnnbildningar vid Sibiriens nordkust 1:

417.
La Madeléne, de 2: 217.
La Martiniére, de 1: 245. — hans karta

1: 246.
Lammaria solidungula 1: 436.
Lampor, tschuktschernas 2: 25.
Landtmaskar på Novaja Semlja 1: 141.
Languet, Hubert 1: 54.
Lappland, ryska, holländarnes sjöfart på

1: 216 n!"
Lappar, drägt 1: 36. —omtalas af Othere

1: 46 n, 49. — jemförda med andra
polarfolk 1: 87. 2: 150. — skickliga
fångstmän 1: 213.

Lappsparf 1: 123 n. 2: 69.
Laptew, Chariton 1: 19, 20, 352 n. —

resor 2: 191.
Laptew, Dmitri 1: 23. — första resa 2:

194. — andra resa 2: 196.
La Ronciére le Noury, amiral 2: 455.
Larvs eburneus, se: Ismas.

. glaucus, se: Stormås.
Rossii 1: 113, 114. 2: 47.
Sabinii 1: 113, 114, 493.
tridactylus, se: Kryckja.

Lasarew, löjtnant 1: 264.
Lassinius, löjtnant 1: 23. 2: 188 n, 189.

— resa 2: 194.
Laxman 2: 330.
Lemmel, på Novaja Semlja 1: 140.

Lemmel, funnen under expeditionen 1:
182, 329, 421. 2: 49.
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— flodområde 1: 357 n. — segelbar
1: 359. — dess naturskönhet 2: 189 n.
— upptäckes 2: 162. — ryska resor
derifrån mot öster 2: 194. — ryska
resor derifrån mot vester 2: 189.

Lena (ångbåt) 1: 6, 7, 9, 39, 72, 163,
178, 190. — skilsmessa från Vega 1:
340. — resa uppför Lena-floden 1:
346 ff.

Lena-deltat 1: 351 n.
Leontiew, geodet 2: 204.
Lesseps, Ferdinand de 2: 444.
Lestris Buffonii. se: Fjellabb.

parasitica, se: Tjufjo.
pomarina, se: Bredstjertad labb.

Leuchtenberg, hertig Nicolai af 2: 448.
Lilljeborg, W. 2: 61.
Lindstrand, envoyé 2: 446.
Linnpea borealis 2: 240, 254.
Linné, C. von 2: 48.
Linsehoten, Jan Huyghen van 1: 224, 231.

— porträtt 1: 225".
Lisboa, vistelse i 2: 450.
LTsle de la Croyére, Louis de 2: 197,

199, 201.
Ljachow 1: 403, 404. 2: 205.
Ljachows ö 2: 164, 202, 206. — Vegas

ankomst till 1: 400. — upptäckes 1:
403. 2: 205.

Lodjor 1: 209 n.
Logan, Josias 1: 387.
Lom, funnen under expeditionen 1: 182,

329.
Lomme-bay 1: 107.
Long, kapten 1: 25. 2: 213.
Long-sund 2: 213.
London, vistelse i 2: 453.
Loschkin, Sawwa 1: 260, 267.
Loshake, rysk fångstman 1: 96, 213 ff.
Lotteri karta 2: 81.
Louise (ångbåt) 1: 299, 345 n.
Ludlow, bergsman 1: 264.
Luiz, konung af Portugal 2: 450.
Lundström, A. N. 1: 3, 184, 196, 297
Lunnefogel 1: 107.
Lussovv. geodet 2: 204.
Liitke, F. B. von 1: 13, 264. 2: 83

213, 245. — porträtt 1: 265.
Lutkes-bay 1: 267.

MacClintock 1: 114.
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Mack, F. E. 1: 284.
Madvig, J. N. 2: 461.
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Magnetiska observationer under öfvervin-
tringen 1: 494.

Magnus, Johannes 1: 49 n.
Magnus, Olaus 1: 138, 152. —- karta öf-

ver norden 1: 50, 54. — åsigt om nord-
ostpassagen 1: 50 n.

Malacka-snndet 2: 417.
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413.
Maldonado, Lorenzo Ferrer 2: 215.
Malgin, Nikifor 2: 171.
Malm, A. W. 1: 509.
Malmgren, A. J. 1: 114, 146 n.
Maloj-ön 2: 205, 206.
Malvano, kabinettsekreterare 2: 449.
Malygin 1: 193, 259. 2: 185.
Malvgin-sundet 1: 193. 2: 185.
Mammut 1: 22, 29, 383 ff, 429 n. — i

Europa 1: 384. — i Tschuktsch-landet
2: 71. — vid Eschscholz-bay 2: 228 n.
— äldre berättelser om 1: 387. — sa-
gor om dess lefnadssätt 1: 390.

Mammutmumier, fynd af 1: 389.
Mangansei 1: 244." 2: 162.
Marco Polo, se: Polo.
Markham, Clements R. 2: 454.
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2: 14, 122.
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Markow, Alexej 2: 172.
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Mårtens ö 1: 126.
Martiniére, se: La Martiniére.
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Massa, Isaak 2: 250 n. — karta 1: 214

n. 227 n. 2: 160 n.
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210.
Matotschkin Schar 1: 13, 67, 262. —
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Matsvida 2: 354.
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Maunoir 2: 455.
Mauritius-ön 1: 229.
Maydell, G. von 1: 395. 2: 84.
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462 n.
Melchior, etatsråd 2: 461.
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1: 479.

Menniskoätare i norden, sagor om 1: 74
n. 2: 159 n.
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Merk, doktor 1: 392. 2: 83, 212.
Merret, doktor 2: 236 n.
Mertens 2: 245.
Mesen 1: 48, 76. 2: 159.
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Mestni-ön 1: 166, 217, 229, 283.
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vintringen 1: 465. 2: 38.
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Metschigme-bay 2: 32, 228.
Meywaldt, styrman 1: 203, 303.
Micralymma Dicksoni 1: 329.
Middendorff 1: 16, 393. 2: 246.
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Miller 1: 443.
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ningar vid 2: 393.
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Moissejew, löjtnant 1: 269.
Mokattam-bergen, utflygt till 2: 443.
Molconsaj (flod) 1: 232,

Molin, Ambjörn 2: 177 n.
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Moore, kapten 2: 83, 213, 245.
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Murray, Colin 2: 417.
Murmeldjur i Tschuktsch-landet 2: 50

'223.
Muscovy Company 1: 164, 207.
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Mutnaja-floden 1: 255.
Mntnoi Saliw 2: 185.
Myggor i polartrakterna 1: 140 n.
Myodes obensis 1: 139. 2: 49.

torquatus 2: 49.
Myrmalmsbildningar i Kara-hafvet 1: 175,
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1: 43.
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Namollo 2: 85, 221, 222.
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Nathorst, A. G. 2: 393, 395, 409
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Nedrevaag, A. 'Ö. 1: 284.
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kineserna 2: 237 n, 400.
Negri, Cristoforo 1: 35. 2: 446, 449
Neremskoe (Kara-hafvet) 1: 164.
Neumann, Carl von 2: 84, 122.
Nierop. Dick Rembrantsz. van 1: 194.
Nieu Walcheren (ö) 1: 230.
Nikul-floden 2: 169 n.
Nilson, Kristina 2: 456.
Nilsson, Emil 1: 7, 71, 89.
Nischni Kamtschatskoj Ostrog 2: 181

182, 183.
Nischni Kolymsk 1: 21, 23. 2: 163.
Njaskaja 1: 356.
Noak Elisej 2: 53. — porträtt 2: 56.
Noakträ 1: 29, 197, 365. 2: 210 n.
Nobel, A. 2: 455.
Nordenskiöld, Karl 1: 315. 2: 407 n
Nordenskiöld (ångbåt) 2: 301, 302.
Nordhval vid Spetsbergen 1: 142, 162.
Nordkap, första kringsegling af 1: 44. —

erhåller sitt namn 1: 208.
Nordkap (Irkaipij) 1: 427.
Nordostlandets inlandsis 1: 168.

Nordostpassagen, anledning hvarför man
sökt den 1: 55, 219. — pris för dess
finnande 1: 233.

Nordpolen säges hafva blifvit uppnådd 1:
251.

Nordqvist, O. 1: 4, 35, 38, 178, 190,
192, 305, 307, 313, 428, 430 n, 473.
2: 12, 48, 86, 119, 315, 363, 370,
372, 439, 450. — utflygt till Menkas
hem 1: 481. — besök vid Pidlin 1:
487. — utfärd till Nutschoitjin 2: 19. —

— om de öfvervintrande djuren 2: 49.
— porträtt 2: 438.

Nordvik 2: 191.
Noril-bergen 1: 344.
Norrsken 2: 40 ff.
Norsköarna 1: 104.
Northbrook, earl of 2: 454.
Noshörning, fossil, fynd af 1: 391, 395.
Notti, tschuktsch 2: "7, 19, 22, 133. —

porträtt 2: 8.
Novaja Semlja, djurlif 1: 100 ff. — först
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namn 1: 206. — ryska sjömärken på
1: 217 n. — dess nordspets passeras
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kolonisera 1: 257 n. — förment me-
tallrikedom 1: 259. — ryska resor til)

1: 258 ff. — norska resor till 1: 279
ff. — kringseglingar af 1: 260. 283.

Novaja Sibir 2: 205, 206, 207.
Novara Eiliva 2: 435.
Nummelin. G. A. 1: 199, 299. — por-

trätt 1: 301.
Nunamo, tschuktsch-by 2. 220, 223, 225..
Nutschoitjin, utflygt till 2: 19.
Nysibiriska öarna 1: 22, 123 n, 125, 396.

2: 173 n. — föremål för kommande
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trädda af européer 2: 172. —resor till
2: 205 ff.

Öb, flodområde 1: 357 n. — segelbar 1.
358. — först omtalad 2: 159 n. —

forntida rysk sjöfart till 1: 215, 231,
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1: 218 n, 244. — fartyg strandadt
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Olenek-floden 1: 19, 25. 2: 162, 189,

190, 191.
Olutorsk-floden 2: 167.
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på gamla husplatser 1: 428. — red-
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om 1: 430.

Oom, Larabert Gerritsz. 1: 231.
Oordt, van, konsul 2: 301.
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Oranien-ön 1: 229.
Oraniens öar 1: 223, 236.
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Orosius, Paulus 1: 45 n.
Osaka 2: 365, 369.
Oscar, konung 1: 2, 3. 2: 462. — por-

trätt 1, titelbild.
Oscar, hertig af Gotland 2: 456, 457.
Osche 2: 278.
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Osmerus eperlanus 1: 478.
Ostatiof, Michael 2: 77.
Ostjaker 1: 369, 372. — språk 1: 99.
Ostkap, se: Kap Deschnew.
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Othere 1: 137, 151. — resa 1: 44.
Otter, F. W. von 1: 2. 2: 465.
Owzyn, löjtnant 1: 16. 2: 186, 188.

Pachtussow, resor 1: 265. — död 1: 268.
Paget, A. B. 2: 449.
Paj-koi-berget 1: 71.
Palander, L. 1: 4, 7, 10 n, 11, 35, 38,

131, 134, 164, 168, 181, 182, 305,
333, 413, 439, 457, 462, 495. 2: 72,
135, 227, 256, 298, 402, 410, 415,
446, 449, 450, 453, 454 u, 466. —

utflygt till ett ren-tschuktsch-läger 2:
16. — porträtt 2: 74.

Pallas 2: 212, 275, 276.
Pallavicini, prins 2: 448.
Palliser, John 1: 282.
Palmieri, professor 2: 447.
Panelapoetski, rysk målare 1: 249.
Pansar af elfenben, tschuktschiskt 2: 111.
Pansch, doktor t: 134 n.
Pappan Island 2: 410.
Paradeniva, botaniska trädgården vid 2:

433.
Parent, Eugenio 2: 449.
Paris, fester i 2: 455.
Parositi (asiatisk folkstam) 1: 97 n.
Parry, Edward 2: 148, 210.
Parrys ö 1:' 108, 126.
Paulow, löjtnant 1: 259. 2: 185.

Paulutski, Dmitri 2: 79, 222.
Payer 1: 253, 406.
Pedrotalagalla 2: 417,435.
Pekarski 2: 276.
Pelikan, konsul 2: 301.
Pentschina-floden 2: 168.
Pentscbina-viken 2: 79.
Permakow, Jakob 2: 171.
Perry, commodore 2: 297.
Pet, Arthur 1: 57, 164. — resa 1: 216.

— hans dagbok 1: 216 n.
Peter den store 2: 176, 180.
Petermann, A., om det öppna polarhafvet

1: 252.
Petersen, C 1: 136, 407.
Petropaulowsk 2: 197, 269, 294.
Pets sund (Jugor Schar) 1: 164.
Petschora-floden 1: 52, 208, 212. 2: 159.
Phalaropus, se: Simsnäppa.
Philip and Mary (fartyg), dess öden 1:

215 n.
Phipps ö 1: 126.
Phoca barbata, se: Storsal.

Groenlandica 1: 156, 158.
hispida, se: Snadd.

Pidlin, tschuktsch-by 1: 469. — Nordqvists
utflygt till 1: 487.

Pinto' Serpa 2: 453.
Piper, grefve 2: 453.
Piphare 2: 223.
Pitlekaj, tschuktsch-by 1: 468. — flora

1: 452. — traktens utseende 2: 64.
Pjäsina-floden 1: 184. 2: 188. — upp-

täckes 2: 162.
Plancius, nederländsk geograf 1: 220.
Pleuropogon Sabini 1: 318.
Plinius d. a. 2: 154, 158, 159 n.
Plover-expeditionen 2: 83, 245.
Podurider på Novaja Semlja 1: 140.
Poesi, japansk 2: 383.
Pogytscha-floden 2: 164, 167.
Point de Galle, ankomst till 2: 417. —

— afresa från 2: 440.
Polis i Japan 2: 332.
Polo, Marco 1: 55. 138. 2: 156, 158,

159 n, 422. — hans lefnad 2: 156 n.

Polynior 1: 450.
Pompeji, utfärd till 2: 447.
Pontchartrin, grefve de 2: 217.
Poole, Jonas 1: 277.
Popow, Peter Iliin Sin, 2: 82, 86.
Porslinstillverkning i Japan 2: 382.
Port Clarence, vistelse vid 2: 227 ff.
Porthan, H, G. 1: 45.
Portugal, vistelse i 2: 450. — dess sjö-

makt 1: 55, 219.
Pospjelow 1: 264.
Postels 2: 245.
Postnik, Ivanow 2: 163.
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Potatis, antiskorbutiskt medel 1: 11
odling i nordligaste Norge 1: 40.

Praktejder 1: 119. 2: 47.
Preobraschenie-ön 1: 336.
Pribvlow 2: 212 ti.

Pribylows öar 2: 261 n, 2SI n.
Priluschnoj 1: 185.
Procellaria glacialis 1: 103.
Promontorium Scythicum 2: 154, 158.

Tabin, se: Tabin.
Prontsehischew 1: 17, 19, 20, 31. 2:

188 n, 189, 194. — död 2: 191.
Protodiakonoff, Zaitai 1: 403.
Proviantupplag i land under öfvervintrin-

gen 1: 454.
Prutgäs 1: 118, 119, 235 n. —seddun-

der expeditionen 1: 307, 320, 329.
Proven (fångstskuta) 1: 1,296.
Pschenizyn 2: 207, 209.
Ptolemreus 2: 156.
Purchas, Samuel, cit. 1: 64 n.
Puschkarew 2: 204.
Pnstosersk 1: 72, 74, 75, 244, 258 n.

2: 185.
Pyramiderna, besök vid 2: 443.

CJuatrefages 2: 455.
Qvale. P_ 1: 284.
Qvieksilfrets frysning 2: 6.
Qväner, skickliga harpunerare 1: 213 n.
Qvänhafvet 1: 205.

Raljant, A. 2: 450.
Rambodde 2: 435.
Ratnapora 2: 417.
»Recherches» öfvervintring 2: 41 n.

Reitinacka, tschuktschisk flicka 2: 62.
porträtt 2: 62.

Renat, svensk officer 2: 237 n.

Ren, tam, hos samojederna 1: 75. —

hos tschuktscherna 2: 18. — sjukdo-
mar 1: 75, 130. — parasiter 1: 130.

Ren, vild, utbredning mot norr 1: 126.
— sällsynt på Novaja Semlja 1: 127,
128 n. — förmodad invandring till
Spetsbergen 1: 128. — antalet som
der dödas 1: 127 n. —på Kap Tschel-
inskin 1: 329. 2: 192 n. — i Tschuktsch-
landet 2: 21, 50. — lefnadssätt 1: 129.
— fetma 1: 130. — omtalad af Marco
Polo 1: 1.38.

Renmagens innehåll fortares af tschuk-
tscherna 1: 419. 2: 115.

Renskinns andvändbarhet till kläder
36 n.

Renö 1: 41. 2: 363.
Reseplan 1: 11 ff.
Rhinoceros antiqnitatis 1: 391

'Merckii 1: 395.

Rbytina 2: 255 n. — dess geografiska
utbredning 2: 276 n. — utseende och
lefnadssätt 2: 273. — dess utdöende
2: 276. — originalunderrättelser om 2:
274. — insamling af ben af 2: 279.

Riccio, cavaliere 2: 446.
Richter, generalkonsul 2: 454.
Rijp, Jan Cornelisz. 1: 231, 234. —resa

1: 240.
Riksdagen understöder expeditionen 1: 4.
Rio-San 2: 383.
Ripa 1: 123, 182,203,319.—iTschuktsch-

landet 1: 494. 2: 51.
Ripvingar såsom handelsvara 1: 74.
Rirajtinop, tschuktsch-by 1: 469.
Robeck, doktor 2: 212."
Rodgers, John 1: 24, 443,467. 2:213.
Rokuriga-hara 2: 350.
Romanzow, rysk rikskansler 2: 205.
Rondes (sobel) hos Marco Polo 1: 138.
Rookerv, beskrifning af 2: 282 ff. — be-

sök vid 2: 288.
Rossmuislow 1: 260.
»Rotgansen», saga om dess fortplantning

1: 235.
Rotges, se: Alkekuntr.
Rotschitlen, tschuktsch 2: 17, 32. — por

trätt 2: 89.
Roule, Cornelis 1: 247.
Rubiner 2: 421, 425.
Ruggieri, professor 2: 447.
Ruinlika klippbildningar på Sibiriens nord-

kust 1: 412. 2: 73.
Runeberg, R. 1: 6.
Ruspoli, prins 2: 448.
Ryssar vid Chabarowa 1: 74. — i Sibi-

rien 1: 3 70. ■— färder till Spetsbergen
1: 278. — sjöfart på Novaja Semlja
1: 215. — den upphör 1: 258.

Råkar i isen, under öfvervintringen 1: 449.
Räf. vanlig, i Tschuktsch-landet 2: 49.

— på Beringön 2: 270, 271. — jfr
Fjellräf.

Röda hafvet 2: 442.
Rödockra 2: 234, 236 n.

Sabinea septemcarinata 2: 54.
Sachanich-bay 1: 224.
Safirer 2: 42T, 425.
Saigo Kichinosuke 2: 304.
Sajsan-sjön 1: 359.
Salix arctica 2: 70.
Samojeder, vid Chabarowa 1: 72 ff. — på

Jalmal 1: 198. — på Taimurlandet 1:
232 n. ■— jemförda med andra polar-
folk 1: 88. 2: 150. — byteshandel
med 1: 81. — drägt 1: 85. — vapen
1: 95. — tält 1: 87, 3*75. — grafvar 1:
93. — afgudarl:Bl, 89, 96, 197, 228.
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Samojeder, språk 1: 98. — seder 1: 293.
— namnets härledning 1: 74 n, 97. 2:
159. — äldre underrättelser om 1: 95.
— först påträffade af européer 1: 212.
— mötas af holländare 1: 228, 231.

Samurai 2: 377, 378.
Sandman, kapten 2: 294.
Sanjo Sanitomi 2: 303.
Sankin, Grigorej 2: 172.
Sannikow 1: 23. 2: 205 ff.
S:t James öar 1: 213.
S:t Laurens bay (på Novaja Semlja) 1:

224, 240.
S:t Lawrence bay 2: 32, 212, 219, 228,

249. — Vegas ankomst till 2: 220.
S:t Lawrence-ön 1: 147. 2: 212, 222.

— Vegas ankomst till 2:^.51. —upp-
täckes 2: 181, 255.

Saostrowskoj 1: 297, 344.
Sapetto, professor 2: 442.
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