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LJet nye Aar begyndte med et svagt Haab om Befrielse.
Efterat nemlig de stadigt herskende Nord- og Nordvestvinde i Slut-
ningen afDecember havde givet Plads for Vinde fra Øst og Syd, dan-
nede der sig atter anselige »Klarer « udover Havet, og Tschuktscherne
begyndte igjen at tale om, at Isen vilde drive bort, saa at Skibet
kunde fortsætte sin Reise, en Spaadom, som de altid sluttede med
den med Ord og Tegn givne Erklæring, at de da vilde komme
til at græde bitterligt, hvilket de ogsaa vilde have havt god Grund
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til, nåar man ser hen til den udmærkede Maade, hvorpaa de var
bleven behandlede af alle ombord paa Vega, saavel Officerer
som Mandskab.

For at se, hvorledes det stod til med Isen længere ude,
foretog Løitnant Bove sammen med Johnsen paa selve Nytaars-
dagen en ny LMflugt til det aabne Vand. Herom beretter han
som følger:

»Jeg forlod Skibet om Formiddagen den I Januar og kom
efter fire Timers jævn Gang til det aabne Hav. Den dybe, løse
Sne gjorde Vandringen meget besværlig, og tre Rækker af To-
rosser bidrog ligeledes hertil, især som en Følge af de ofte sne-
dækkede Revner, der i Nærheden af dem gjennemskar Isdækket.
En af disse Torosser var 10 Meter høi. Størrelsen af de Is-
blokke, som her var ophobede over hverandre, viste, hvilke vold-
somme Kræfter der havde været virksomme ved Dannelsen af
Torosserne; men nu dannede disse Isvolde et vel fornødent Værn
for Vegas usikre Vinterhavn. Omtrent midt imellem det aabne
Vand og Skibet var Veien overskaaret af Revner, der gik fra
Øst til Vest og klarlig viste, at Aabningen i Isen vilde have
udvidet sig indtil en Afstand af en Kilometer fra dette, hvis den
svære Storm i December havde varet 12 Timer længere, og
Vega vilde da have været udsat for stor Fare. Iskanten ud mod
det aabne Hav var glat afskaaret som med en uhyre Kniv og
saa staerk, at man kunde gaa langs henad den som paa en Sten-
helle. Endog fra Toppen af den fem Meter høie Ismur kunde
man ikke se nogen Grændse for det aabne Vand, og dels heraf,
dels af Vandskyernes Udstrækning i denne Retning drager jeg
den Slutning, at Bredden af det aabne Vand var mindst 35 Kilo-
meter. Mod Øst begrændsedes Klaren af en mod Nord frem-
skydende Ismur, der ni til ti Kilometer længere henne atter syn-
tes at bøie af østover. Muligens fandtes der bortenfor denne
Ismur endnu et aabent Bassin. Dybden ved Iskanten var 21

Meter, Våndets Temperatur —2° C. Våndet strømmede med
temmelig stor Fart ret ud fra Kysten (d. v. s. fra SSO). Da
denne her løber i næsten ret Linie, har det sandsynligvis været
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en Tidvandsstrøm. Det aabne Vand var fuldt af Sæler, efter
Tohnsen baade af Storsæl og Kobbe. Ingen Isbjørn, ingen Hval-
ros og ingen Fugl saaes«.

Løitnant Boves Beretning styrkede min Tro paa, at det

aabne Vand ligesom i Slutningen af Januar 1873 i Mosselbai
muligens skulde naa frem helt til vortFortøiningssted og aabne os

en Vei til Beringsstrædet, i hvilket Tilfælde vi ikke havde kunnet
undgaa straks at fortsætte vor Reise, hvor übehagelig og farlig

Teltpladsen Pitlekai forladt af Beboerne den 8 Febr. 1879.

Efter en Tegning af O. Nordqvist.

den ogsaa vilde være bleven paa denne Aarstid. Endog Tschukt-
scherne erklærede gjentagne Gange, at det aabne Vand i Januar
vilde holde sig i længere Tid, og de gjorde i Forventning herom
sine simple Fangstredskaber istand. Men de, som vi, blev nar-
rede i denne vor Forventning ; Vegas Islænker blev urokkeligt lig-
gende, og den blåa Rand i Horisonten blev mindre og forsvandt
igjen. Dette blev for de Indfødte Aarsag til en saa stor Mangel
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paa Føde og især paa Tran, at alle Indbyggere i den os nær-
mest liggende By Pitlekaj blev nødsagede til at flytte østover,
uagtet deres Nød for en stor Del lindredes ved den daglig fra
Skibet uddelte Mad.

Der lod dog til at ligge virkelige Erfaringer fra foregaaende
Aar til Grund for Tschuktschernes Veirspaadom. Den 6 Februar
begyndte det nemlig at blæse en Sydostvind, og den strenge
Kulde hørte pludselig op. Temperaturen steg for nogle Timers
Tid helt til over o°. En Vandsky dannede sig paanyt langs
Horisonten og fra Fjeldhøiderne paa Kysten saa man en lang
Aabning i Isfeltet, hvilken et Stykke østenfor Irgunnuk gik næsten

ind til Kysten. Nogle Kilometer længere østover var endog
denne selv isfri, og fra Fjeldene af troede vore Sømænd at kunne
bemærke stærk Søgang i den blåa Vandrende, som begrændsede
Synskredsen. Forsaavidt som dette ikke beroede paa en Øien-

forblindelse, foraarsaget af de lavere Luftlags ujævne Opvarmning
og Sitren, maa den aabne Vandflade have været meget udstrakt.
Maaske var de Indfødtes Paastand, at den gik lige til Berings-
strædet, rigtig, men vi kunde ikke længere have fuld Tillid til
deres Udsagn, efterat vi med Ekstraforpleining havde belønnet
nogle for os gunstige Spaadomme om Is og Veir. Endog mellem
Skibets Fortøiningssted og Landet var der opstgaet Revner, gjen-
nem hvilke Våndet trængte frem under Sneen, og i hvilke nogle
af os fik kolde Fod- eller Benbad under Vandringen til og fra
Land.

Tschuktscherne i Irgunnuk var nu saa heldige at fange en
Isbjørn og 70 Sæler, af hvilke endel tilligemed frosne Spækskiver
pralende opstilledes langs Teltenes Ydervægge, andre blev ned-
lagte i Spækkjælderne, som snart blev fulde. I den os nærmere
liggende Teltplads, Jinretlen, havde Jægerne derimod kun fanget
8 Sæler. Glæde og Sorgløshed med Hensyn til Morgendagen
herskede dog ogsaa her, og vore skindklædte Venner benyttede
Leiligheden til at vise en selvgod Foragt for de simple Levnets-
midler fra Vega, som de den foregaaende Dag havde tigget om
med saa ynkelige Miner, og som de igjen et Par Dage efter
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maatte ty tilbage til. Børnene, som i de sidste Uger var bleven

nocet magre, om end ikke sammenlignede med europæiske Børn

saa dog med velnærede Tschuktscherbørn, fik atter sit gamle
Huld, og ligesaa de ældre. Tiggeriet ophørte for nogle Dage,
men Skibsdækket vedblev at være et søgt Forsamlingssted for

Skarer af Mænd, Kvinder og Børn. Mange tilbragte her glade
off fornøiede, i en Temperatur af — 40

0 C, Størstedelen af Da-
o-en sladrende og saa smaat, men altid kun saa smaat hjælpende
til ved Arbeiderne ombord o. s. v. Det milde Veir, Udsigten
for os til at slippe fri og for Tschuktscherne til god Fangst
hørte dog snart op. Temperaturen sank atter under Fryse-
punktet, d. v. s. under Kvikselvets og Havet frøs til saa langt
fra Kysten, at Tschuktscherne ikke længere kunde gjøre nogen
Fangst. Istedet derfor saa vi dem en Morgen komme anstigende
ligesom Fangerne paa et ægyptisk eller assyrisk Seirsmonument
i Gaasegang hen over Isen til Skibet, hver enkelt med en Byrde
paa Skulderen, hvis rette Natur vi paa Afstand forgjæves søgte
at gjætte. Det var Isstykker, ikke synderlig store, som de selv-
tilfredse, glade og lystige over sit nye Paafund, gav Kokken for
derfor at faa noget af den Kauka (Mad), de nogle Dage iforveien
havde foragtet.

Den første Gang, Lufttemperaturen sank under Kviksølvets
Frysepunkt, var i Januar Maaned. Det blev da nødvendigt ved
de meteorologiske Observationer istedetfor Kviksølvthermometre
at benytte de Spiritusthermometre, som i Forventning om streng
Kulde allerede forlængst var bleven ophængte i Thermometer-
buret. Nåar Kviksølvet fryser i et almindeligt Thermometer,
trækker det sig saa stærkt sammen, at Kviksølvsøilen pludselig
synker dybt ned i Røret eller, hvis dette er kort, helt ned i
Kuglen. Søilens Stilling er derfor ikke noget Maal for den vir-
kelige Kuldegrad ved Frysningen. Den Aflæsning af — 89°, ja
endog — 1 500, som paa en Tid, da man endnu ikke vidste, at
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Kviksølv i Kulden kunde antage fast Form, gjordes i Nord-
sverigel) paa et Kviksølvthermometer, og som i sin Tid gav
Anledning til endel Strid om Observatorens Sandhedstroskab,
var ganske vist rigtig og er noget, som endnu kan gjøres naar-
somhelst, hvis man afkjøler Kviksølvet til under dets Fryse-
punkt i et tilstrækkelig langt under o° inddelt Thermometer.
Kviksølvets Frysning 2) sker nedenfra opad, eftersom det frosne
Metal som tyngere synker ned i det, som endnu er flydende.
Dersom man, nåar det er halvfrossent, hælder den flydende Del
af fra den frosne, faaes Krystalgrupper, bestaaende af Naale, dan-
nede af smaa Oktaedere, grupperede til hverandre efter Terning-
kanterne. Ingen af vore Thermometere led nogen Skade eller
forandrede Nulpunktets Beliggenhed paa Grund af, at Kviksølvet
i dem frøs og atter smeltede.

Ved den strenge Kulde blev naturligvis Isen tykkere og tykkere,
og ophobede de vedvarende nordlige Vinde stadigt høiere Torosser
omkring Skibet, større og større Snemasser mellem dette og Lan-
det samt langs Høidestrøgene paa Kysten. Alle Forhaabninger
og Tanker om snart at slippe løs maatte atter opgives, og en
følelig Tomhed begyndte at gjøre sig gjældende efter Julens Op-
styr og Festligheder. Istedet derfor blev der for Mandskabet
holdt en Række populære Forelæsninger nede paa Kobryggen,
handlende om Nordost- og Nordvestpassagens Historie, om de
første Jordomseilinger, om den østerrigsk-ungarske Ekspedition,
om Jordoverfladens Forandringer, Menneskets Herkomst, Bladets

x) And. Hellant, Anmarkningar om en helt ovanlig kold i Torne (Yet.-
akad. Handl. 1759 S. 314 og 1760 S. 312). I den sidste Afhandling viser Hel-
lant selv, at Kviksolvsøilen i et stærkt afkjølet Thermometer synker end yderligere
i nogle Øjeblikke, dersom Kuglen bliver hurtigt opvarmet. Dette beror paa, at
Glasset, son) en Følge af Ophedningen udvides, inden Varmen kan meddele sig
til Kviksølvet i Kuglen, og det kan naturligvis kun finde Sted ved en Temperatur
over Kviksølvets Frysepunkt.

2) At Kviksølv kan blive fast i Kulden, opdagedes af flere Akademikere i
St. Petersburg den 25 Dec. 1759 og gjorde paa sin Tid uhyre Opsigt, da ved
denne Opdagelse flere Fordomme udryddedes, som Kemikerne havde arvet fra
Alkemisterne, og som støttede sig til Kviksølvets formodede Egenskab paa samme
Tid at være et Metal og en Vædske.
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Betvdning for Planten o. s. v. Dette var saavel for Officerer

som for Mandskab en liden Afbrydelse i det arktiske Vinterliv*

Ensformighed, og Forelæseren kunde altid være sikker paa at

finde sit lille Auditorium fuldtalligt og meget opmærksomt. Der

blev endoo* gjort nogle svage Forsøg paa musikalske Aftenunder-

holdnino-er; men disse faldt af Mangel paa Instrumenter og musi-

kalsk Begavelse blandt Vegamændene vel tarveligt ud. En brug-

bar Direktør for theatralske Forestillinger efter engelsk-arktisk
Mønster havde vi heller ikke blandt os, og havde det været Til
fældet, tvi vier jeg om, at Direktøren vilde have havt let for at

finde de til hans Forestillinger fornødne dramatiske Talenter.

Den 17 Februar gjorde Løitnant Brusewitz en Udflugt til
Najtskaj, om hvilken han meddeler:

»Jeg og Notti forlod Skibet om Eftermiddagen og kom efter
et Par Timers Forløb til Rirajtinop, Nottis Hjem, hvor vi til-
bragte Natten sammen med hans tre yngre Brødre og en syg
Søster, som alle boede 1 samme Teltkammer. Straks efter An-
komsten begyndte den ene Broder at gjøre Hundeseler og Slæde
istand til næste Dags Reise, medens vi andre gik md i det indre
af Teltet, hvor den syge Søster laa afklaedt, men svøbt i Ren-
skind. Hun passede to Tranlamper, over hvilke der hang to

Kogekar, det ene en forhenværende Hermetik-Daase, det andet
tidligere en Pøs af Jernblik. En af Brødrene kom md med et

Troug, hvori der laa et Stykke Sælspæk og frosne Grønsager,
fornemmelig Pileblade. Spækket blev opskaaret i omtrent tomme-
store Terninger, hvorefter en af Brødrene gav Søsteren en god
Del saavel af Spæk som af Grønsager. Først derefter uddeltes
Maden mellem de øvrige. Hver Spækterning blev omhyggeligt
indlagt i Grønt, inden den blev spist. Da Grønsagerne var for-
tærede, fandtes endnu noget Spæk, hvilket overlodes til Hundene.
Derefter spistes kogt Ribstykke af Sæl og tilsidst et Slags Suppe,
formodentlig af Sælblod. Søsteren fik først og særskilt ogsaa at
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disse Retter. Man bød ogsaa mig af hver Anretning, men det
syntes ikke at vække Anstød, at jeg ikke modtog Tilbudet.
Efterat Maaltidet var forbi, blev Spisekarrene satte bort,Pæskerne
aftrukne og nogle Renskind tagne ned fra Tåget og udbredte.
De ældre Brødre tændte sine Piber, og de yngre lagde sig til
at sove. Jeg fik anvist en af Sidepladsene til Sovested, aabenbart
Nottis egen Plads. Den ene Lampe blev slukket, og alle sov-
nede' efterhaanden. I Løbet af Natten ynkede Pigen sig flere

Notti og hans Hustru Aitanga.
Efter Fotografier af L. Palander.

Gange, og da stod altid en af Brødrene op og syslede om hende.
Kl. 6 Morgen vækkede jeg Selskabet og bragte dem Reisen i Erin-
dring. Alle stod straks op; men det gik ikke raskt med Paa-
klædningen, da megen Omsorg anvendtes paa Fodbedækningen.,
Der blev ikke fremsat noget Maaltid, men alle saa fornøiede ud,
da jeg forsynede dem af mit Forraad, der bestod af Brød og
endel hermetisk nedlagt Bifsteg. Straks efter Frokosten blev
der spændt fire Hunde for Slæden, hvorefter Notti og jeg
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fortsatte Reisen til Najtskaj, jeg kjørende, han løbende ved Siden
af Slæden. Ved Irgunnuk, en Tschuktscherby, som ligger en
engelsk Mil bortenfor Rirajtinop, blev der gjort et kort Ophold
for at forsøge at faa laant flere Hunde, hvilket dog mislykkedes.
Vi fortsatte Reisen langs Kysten og kom omkring Kl. 10 For-
middag til Najtskaj, der ligger 15 til 18 Kilometer i OSO. for
Irgunnuk. Her blev vi modtagne af Størsteparten af vore forhen-
værende Naboer, Pitlekajs Indbyggere. Af Byens 13 Telte op-
toges de 5 vestligste af Pitlekajs tidligere Beboere, medens de 8
østenfor liggende var beboede af andre Tschuktschere. Pitlekajs
Indbyggere havde ikke sat sine sædvanlige store Telte op, men
andre, dels af mindre Størrelse, dels mindre fast sammenbundne.
I alle Telte saavel her som i Rirajtinop fandtes en Mængde Sæl-
spæk oplagt; vi saa Stykker af Sæl og hele Sæler opstablede
udenfor Teltene, og paa Veien til Najtskaj mødte vi flere med
Sæl læssede Slæder paa Vei til Pidlin. Ved Najtskaj gik jeg
paa Jagt fulgt af en Tschuktscher. Vi fik op otte Harer, men
var ikke istand til at komme dem paa Skudhold. En rød Ræv
saaes paa meget lang Afstand, men hverken Ryper eller Rype-
spor var til at opdage. Kl. 2 Efterm. vendte jeg tilbage til Ir-
gunnuk og fik der en anden med 10 Hunde forspændt Slæde,
med hvilken jeg snart igjen naaede Skibet. «

Den 20 Februar standsede tre store, med Varer belæssede
og med 16 til 20 Hunde forspændte Slæder ved Vega. De
fortalte, at de kom østenfra og var paa Veien til Markedet i
Nærheden af Nischni Kolymsk. Jeg sendte paanyt Breve afsted
til Hjemmet med dem til Forsøg, og herfor fik de, da de væg-
rede sig ved at modtage Portoen i Penge, tre Flasker Rom og
rigelig Beværtning for Folk og Hunde. For denne Betaling
forbandt de sig til troligen at udføre sit Ærinde og komme til-
bage i Mai. Heri holdt de Ord. Den 8 og 9 Mai reiste nemlig
en Mængde med Renskind tungt læssede og med mange Hunde for-
spændte Slæder vestenfra og østover langs Kysten. Naturligvis tog
allesammen ind i den asiatiske Ishavskysts eneste Værtshus, Vega,
og ansaa det som noget, der faldt af sig selv, at de for lidt Snak
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og Sladder skulde faa Mad og »Ram«. Med megen Iver fortalte
de nu, at der skulde komme Breve med en anden Hundeslæde,
der kunde ventes om nogle Timer. Dette var for os en over-
maade stor Nyhed, hvis Betydning den, som i maanedsvis
har tørstet efter Beretninger fra sine egne, Fædreland og Hjem-
mets Verden, neppe nok er istand til at fatte. Ivrige efter at

faa Besked, om vi virkelig kunde vente Post fra Europa, spurgte
vi dem, hvor stor.Pakken var. »Meget stor« var Svaret, og der-
efter blev naturligvis »Rammen« udmaalt. Da imidlertid Brevet
endelig kom, viste det sig kun at være en yderlig kortfattet Bil-
let fra en af de russiske Embedsmænd i Kolyma med Underret-
ning* om, at vore Breve var komne ham ihænde den —r?-— og

****> ' 23 Marts &

straks skulde blive afsendte med Ekspres til Jakutsk. Derfra
sendtes de videre med Posten, kom til Irkutsk den f-f Ma*i og
til Sverige den 2 August.

Høsten og Vinteren over var naturligvis Solens Skin ikke
stærkt og vedholdende nok til at kunne virke skadeligt paa
Øinene; men i Februar begyndte Lyset af Sneskyer og Fonner
at blive besværligt nok. Den 22 Februar blev derfor Snebriller
uddelte til alle Mand, en som tidligere nævnt uundgaaelig For-
sigtighedsregel paa arktiske Reiser. Endog af Tschuktscherne
blev mange lidt senere paa Aaret rammede af Sneblindhed og
meget ivrige efter at faa blaafarvede Briller af os. Johnsen paa-
stod endog, at en af de Harer, han skjød, aabenbart var sneblind.

Den 22 Februar brød der om Aftenen en Storm løs med Sne-
fok og en Kulde af — 360 C. At være ude i et saadant Veir
er ikke godt, ikke engang for en Tschuktscherhund. Herpaa fik
vi Bekræftelse Dagen efter, da en vildfarende Tschuktscher kom
ombord, bærende en aldeles stivfrossen Hund efter Bagbenene
ligesom en død Hare. Han havde med sin Hund faret vild paa
Isen og havde uden at fortære noget ligget Natten over i en
Snedrive. Husbonden havde selv ikke lidt nogen Skade, han var
alene sulten, men Hunden viste neppe Tegn til Liv. Begge blev
naturligvis paa Vega pleiede med megen Omhu og Medlidenhed.
De blev førte ned paa Mellemdækket, hvor ellers hverken Tschukt-
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scher eller Tschuktscherhunde kom; der blev for Manden fremsat
et rigeligt Maaltid, af hvad vi troede, han vilde synes bedst om,

co- derefter fik han, rimeligvis for første Gang i sit Liv, sove om

ikke under sodet, saa dog under tømret Aas. Hunden blev imid-
lertid omhyggelig massageret med den Følge, at den kom tillive,

hvilket forekom os alle og, som det syntes, ikke mindst Tschukt-
scheren høist mærkværdigt.

I Begyndelsen af Marts kom et stort Antal med Renskind
læssede Slæder, hver af dem forspændt med 8 til 10 Hunde,
forbi os. Hver Slæde havde en Kjører, og, som det pleiede, var
der ingen Kvinder med paa Reisen. De var paa en Handelsreise
fra Irkaipij til Pæk (Beringsstrædet). Vi traf blandt Færdingsmæn-
dene mange af vore Bekjendte fra forrige Høst, og jeg behøver
ikke at sige, at dette gav Anledning til særskilt Beværtning, for
Folkene Brød, en Dram, Suppe, lidt Sukker samt Tobak og for
Hundene Pemmikan. Samtalen var under saadanne Besøg meget
levende og gik temmelig let, da et Par af os var bleven saa
taalelig hjemme i Tschuktschernes Sprog. Med Undtagelse af
to Mænd, Menka og Noach Elisej, der kunde tale yderst daarligt
russisk, forstod nemlig heller ikke nogen af de forbireisende Ren-
eller Hundekjørere noget europæisk Sprog , uagtet alle staar

i livlig Handelsforbindelse med Russerne. Tschuktscheren er
stolt nok til at fordre, at hans eget Sprog skal være det her-
skende ved den internationale Handel i Nordostasia, og Naboerne
nder sig heri.

I Løbet af Vinteren samlede Løitnant Nordqvist fra forbi-
reisende langveisfarende Tschuktscher Oplysninger om Isens Be-
skaffenhed mellem Tschaunbai og Beringsstrædet paa forskjellige
Tider af Aaret. Med Hensyn til Spørgsmaalets Betydning ogsaa
i rent praktisk Øiemed skal jeg Ord til andet anføre, hvad han
saaledes har erfaret.

Li tiderretninger om Isforholdene ved Kysten mellem Kap
Jakan og Beringsstrædet af der boende Tschuktschere.

i. En Tschuktscher fra Jekanemnitschikan i Nærheden af Kap
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Jakan sagde, at dersteds pleier der at være aabent Vand hele Som-
meren over.

2. Det samme sagde en Tschuktscher fra Kinmankau, som lig-
ger lidt vestenfor Kap Jakan.

3. En Tschuktscher fra Jakan fortalte, at Havet der bliver
isfrit i Slutningen af Mai eller Begyndelsen af Juni. Derimod er det
aldrig aabent om Vinteren.

4. Tåtan fra Jakan fortalte, at Havet der er aabent fra Slut-
ningen af Mai eller Begyndelsen af Juni til de sidste Dage af Sep-
tember eller Begyndelsen af Oktober, da Isen begynder at drive
ind mod Land.

5. Rikkion fra Vankarema sagde, at Havet der er belagt med
Is om Vinteren, men aabent om Sommeren.

6. En Ren-Tschuktscher, Rotschitlen, der bor omtrent 12 en-

gelske Mile fra Vegas Vinterkvarter, berettede, at Koljutschin-Bugten,
som af Tschuktscherne kaldes Pidlin, er isfri hele Sommeren igjennem.

7. Urtridlin fra Koljut.-chin sagde, at hverken ved denne 0
eller i Koljutschin-Bugten findes der Is om Sommeren.

8. Ranau fra Jinretlen sagde ogsaa, at Koljutschin-Bugten altid
er aaben om Sommeren.

9. Ettiu fra Byen Nettej, mellem Irgunnuk og Beringsstrædet,
fortalte, at Havet ved Nettej er isfrit om Sommeren uden Hensyn
til Vinden, om Vinteren kun med sydlig Vind.

10. \rankatte fra Nettej fortalte, at Havet der bliver aabent i
Maaneden Tautinjadlin eller Slutningen af Mai og Begyndelsen af
Juni og atter lægger sig i Maaneden Kutschkau« eller Oktober og
November.

11 Kepljeplja fra Byen Irgunnuk, der ligger 5 engelske Mile
ostenfor Vegas Vinterkvarter ved Pitlekaj, sagde, at Havet udenfor
disse Byer er isfrit hver Sommer, undtagen nåar der er Nordenvind.
Derimod sagde han, at længere vestover, som ved Irkaipij, skal man

næsten altid kunne se Is fra Land.
12. Kapatljin fra Kingetschkun, en By mellem Irgunnuk og

Beringsstrædet, fortalte den 11 Januar, at der da var aabent Vand
ved denne By. Han sagde endvidere, at Beringsstrædet om Vinteren
er fuldt af Is med sydlig, isfrit med nordlig Vind. Samme Dag for-
talte en Tschuktscher fra Nettej-Kengitschkun, ligeledes mellem Irgun-
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nuk og Beringsstrædet, at udenfor denne By laa der da Is. Han
bekræftede Kapatljins Udsagn om Beringsstrædet. ■

13. Kvano .fra Uedlje i Nærheden af Beringsstrædet sagde, at

der altid er isfrit fra Mai til og med September.

Den 13 Marts fik vi Erfaring for, at ogsaa her er Brændevin
en Handelsvare. Uden at have faaet Spirituosa fra Vega fik
Tschuktscherne i JinretlenAnledning til at faa sig en Generalrus,
og at endog deres fredelige Sind ligger under for Virkningerne af
Rusen, fik vi et øiensynligt Bevis for, da de Dagen efter kom
ombord med blåa og gule Øine, ikke saa lidet modfaldne og
skamfulde. Om Høsten fortalte endog en lang og sværbygget
tschuktschisk Kjæmpekvinde, som da besøgte os, at hendes Mand
var bleven dræbt i et Fylderislagsmaal.

Betydelige Førseler, trukne af Rener, begyndte efter Midten
af Marts at drage forbi Vega i temmelig stort Antal. De var
læssede med Renskind og Varer opkjøbte paa de russiske Mar-
kedspladse og bestemte til Byttehandel ved Beringsstrædet.

Ren-Tschuktscheren er bedre klædt, ser mere velhavende og
myndigere ud end Kyst-Tschuktscheren, eller som denne i Lighed
med den første Benævnelse konsekvent burde kaldes, Hunde-
Tschuktscheren. Som alle Eiere af Renhj order maa han leve
som Nomade; men her besørger han desuden Vareomsætningen
mellem de Vilde i Amerikas nordligste Strøg og de russiske
Pelshandlere i Sibirien, og mange af dem tilbringer hele Livet
paa Handelsreiser. Det fornemste Marked holdes hvert Aar i
Marts Maaned paa en 0 i Floden Lille Anjui, 250 Verster fra
Nischni Kolymsk. Omsætningen foregaar efter en af de russiske
Handelsmænd og de ældste af Tschuktscherne i Fællesskab fast-
sat Normaltakst, og inden Varebytningen begynder erlægger
Tschuktscherne en übetydelig Markedsafgift. Markedet indvies
paa Russernes Side med en Messe af den Præst 1) der altid er i

x) Under Markedet soger den russiske Præst at gjore Proselyter, og det
pleier at lykkes ved Uddeling af Tobak at formåa en eller anden til at lade sig
døbe. En virkelig Omvendelse kan der dog herved neppe blive Tale om allerede
paa Grund af Sprogenes Forskjellighed. Som Exempel paa, hvorledes det herved
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Følge med den russiske Regjerings-Embedsmand, og i Tschukt-
schernes Leir med Gjøglerier af en af deres Schamaner. Det
synes at gaa broget til paa et saadant Marked efter den Beskri-
velse, Wrangel giver over det (Reise IS. 269); dog maa man
huske, at Beskrivelsen gjælder Sæderne for 60 Aar siden; nu har
maaske ogsaa her meget forandret sig. Sandsynligvis har vi i
Handelsforholdene i Nordostasia en tro Gjengivelse af Bjarmernes
Handel i Fortiden i Nordosteuropa. Endog Varerne var rimelig-
vis paa begge Kanter af samme Art, maaske ogsaa begge Folks
Kulturstandpunkt.

Foruden Handelsmændene reiste i Løbet af Vinteren en
Mængde Tschuktscher fra Koljutschin-Øen og andre vestenfor
liggende Byer forbi os med tomme Slæder, for hvilke der kun
var spændt faa Hunde. De kom efter nogle Dages Forløb til-
bage med Slæderne, fuldlæssede med Fisk, som de fortalte at

have fanget ien mod Øst liggende Lagun. Desuden solgte de
af og til en velsmagende Art Sik, fanget i en Indsø i det indre
af Landet et Stykke fra Kysten.

Dels for at faa nærmere Rede paa disse Fiskepladse, dels
for at faa et Begreb om Rentschuktschernes Levevis, blev der
senere paa Vinteren foretaget en Mængde Udflugter i forskjellige
Retninger fra Vinterkvarteret. Jeg vovede dog aldrig at give
Tilladelse til en længere Fraværelse fra Fartøiet, da jeg var fuldt
overbevist om, at Havet omkring Vega efter nogle Dages ved-

gaar til, kan følgende Beretning af Wrangel tjene. Paa Markedspladsen var en

ung Tschuktscher bleven overtalt til mod at faa nogle Pund Tobak at lade sig
døbe. Ceremonien begyndte i Overvær af en Mængde Tilskuere. Den nyomvendte
stod rolig og nogenlunde anstændig paa sin Plads, indtil han skulde stige ned i
Døbefonten, et stort Trækar fuldt af iskoldt Vand. I dette skulde han efter den
russiske Daabsritual dykkes ned tre Gange. Hertil vilde han dog paa ingen
Maade bekvemme sig. Han rystede alvorlig paa Hovedet og anførte en Mængde
Modgrunde, som ingen forstod. Efter langvarige Formaninger af Tolken, hvorved
Løftet om Tobak formodentlig igjen spillede Hovedrollen, gav han endelig efter
og sprang behjertet ned i det iskolde Vand, men hoppede straks op skjæl vende
af Kulde og raabende »min Tobak, min Tobak*. Alle Forsøg paa at faa ham
til at fornye Badet var frugtesløse; Ceremonien blev ufuldendt, og Tsehuktscheren
blot halvdøbt.
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holdende sydlig Storm vilde kunne aabne sig under Forhold, der

ikke tillod os at blive liggende paa den aabne Red, hvor vi var

fortøiede. Mine Kammeraters Ønsker om at trænge længere ind
i Landet kunde derfor ikke gaa i Opfyldelse. Men saa korte
som disse Udflugter end var, giver de dog en Mængde ©plys-

Kart over Egnen omkring Vegas Vinterkvarter.
Fornemmelig efter G. Bove.

i. Rotschitlens Telte. 2. Jettugins Telte.

ninger om vort Vinterliv og vort Samkvem med det kun lidet
kjendte Folk, ved Kysterne af hvis Hjem Vega var bleven ind-
spærret, og der kan derfor være Grund til at gjengive Udtog
af endel af de til mig med Hensyn til disse Reiser afgivne Rap-
porter.

Palanders og Kjellmans Udflugt Hl en Rentschuktscherleir
i Sydvest for Pitlekaj skildres af den første saaledes:
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2>Den 17 Marts 1879 gik jeg fulgt af Dr. Kjellman afsted
med en Slæde og 5 Mand, hvoriblandt en Indfødt som Veiviser,
til den i Nærheden af Tafelbjerget beliggende Rentschuktscher-
Leir, i den Hensigt der at forsøge paa at faa ferskt Renkjød.
Ekspeditionen var udrustet med Proviant for to Dage, Telte,
Madratser og Pæsker. Rentschuktscherne traffes 11 engelske
Mile fra Skibet. Paa en Høide fandtes her to Telte, hvoraf det
ene for Øieblikket var übeboet. Det andet beboedes af Tschukt-
scheren Rotschitlen, hans unge Kone og et andet ungt Par, hvil-
ket sidste, hvis jeg forstod dem ret, var i Besøg og egentlig
hørte hjemme i Irgunnuk.

Omkring Teltene, som var meget mindre end dem, vi daglig
saa ved Kysten, laa en Mængde Slæder opstablede over hver-
andre. Disse Slæder adskilte sig fra de almindelige Hundeslæder
derved, at de var større og bredere i Gjængerne. Meierne var
klodsede og tilhuggede af tykt Træ.

Vort Forslag om at tilbytte os Rener blev uden videre af-
slaaet, uagtet vi som Byttemidler bød Brød, Tobak, Rom, ja
endog et Gevær. Som Grund til Vægringen angav de, at Re-
nerne paa denne Aarstid var for magre til at slagtes. Paa en
nogle tusende Fod fra os liggende Høide saa vi et halvthundrede
Rener gaa paa Græs.

Om Ettermiddagen blev Kjellman og jeg budne md i Teltet,
hvor vi tilbragte en Time i deres Soverum. Ved vor Indtræ-
delse tændtes Lampen, der var fyldt med Sæltran; som Væge
benyttedes en Art Mos (Sphagnum). Værtinden søgte at gjøre
vort Ophold i Teltet saa behageligt som muligt; hun rullede
Renshuder sammen til Hovedpuder for os og gjorde Plads istand
til os, saa at vi fuldt vidstrakte kunde faa en meget fornøden
Hvile. I det ydre Telt blev der af den anden Kvinde gjort istand
Aftensmad, som bestod af kogt Sælkjød. Vi blev velvilligen ind-
budte til at tåge Del i Maaltidet; men, da vi ikke havde Lyst
paa Sælkjødet, afværgede vi Indbydelsen ved at foregive, at vi
nys havde spist Middag. Selv indtog de sit Maaltid liggende
med Legemet i det indre Telt, men med Hovedet under Ren-
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skindfeldene i det ydre, hvor Maden var. Efter endt Maaltid
blev Hovederne trukne ind under Skindene. Værten klædte sig
af aldeles nøgen med Undtagelse af Bukserne, som fik Lov til
at blive siddende. Værtinden lod sin Pæsk falde ned over Skul-
drene, saa at hele Overkroppen blev blottet. Renskindsstøvlerne
blev trukne af og vrængte, omhyggeiigt aftørrede og ophængte
under Tåget over Lampen for at tørkes om Natten. Kvinderne
blev af os trakterede med Sukker, hvilket de af Übekjendtskab

til det i Begyndelsen undersøgte med en vis Forsigtighed; men
siden smagte det dem fortræffeligt. Efter Maaltidet lod vore
Værtsfolk til at blive søvnige, hvorfor vi sagde Godnat og gik
til vort eget Telt, hvor der var alt andet end varmt; vi havde
der om Natten omtrent — ii° C.

Efter en for Størstedelen søvnløs Nat purrede vi ud Kl. halv
syv næste Morgen. Da vi kom ud af Teltet, var alle Rener i
Anmarsch i tætsluttet Trop. I Spidsen saaes en gammel, høi-
hornet Ren, som gik frem til sin Husbonde (denne havde imid-
lertid gaaet henimod Renhjorden) og hilsede paa ham ved at

stryge sin Snude mod hans Hænder. De andre Rener stod imid-
lertid opstillede i ordnede Rækker aldeles som Besætningen om-
bord paa et Krigsskib ved Divisioner. Eieren gik derefter frem
og hilsede paa hver enkelt Ren; de fik stryge sine Snuder paa
hans Hænder. Han paa sin Side tog enhver Ren i Hornene og
undersøgte den paa det omhyggeligste. Efter sluttet Undersø-
gelse gjorde hele Renhjorden helt om og vendte med den gamle
i Spidsen i tætsluttede Rækker tilbage til den foregaaende Dags
Græsningssted.

Det hele gjorde et særdeles godt Indtryk paa os. Det var
ikke den grumme, haarde Vilde, der paa en raa og barbarisk
Maade viste sit Herrevælde over Dyrene ; men det var den gode
Husbonde, som betragtede sine undergivne med Velvillie og havde
et venligt Ord for hver af dem. Her herskede et godt Forhold
mellem Herre og Dyr. Selv var han en anselig ung Mand med
et forstandigt Udseende og et smidigt, smukt Legeme. Hans
Klæder, med udmærket tækkeligt Snit og af usædvanligt smukt



18 ELLEVTE KAPITEL.

Renskind, faldt tæt efter det velvoksne Legeme og lod os se hans til-
talende, stolte Holdning, der tog sig bedst ud, nåar han bevægede sig.

Paa vor fornyede Opfordring om at tilbytte os Rener fik vi
atter Afslag, hvorfor vi tog vort Telt ned og begav os paa
Hjemveien. Vi kom tilbage ombord den 18Marts Kl. 3 Efterm.
efter 4| Times Vandring.

Veien til Renleiren hævede og sænkede. sig langsomt. Sneen
var haard og jævn, saa at vi kunde gaa raskt til. Paa Udveien
saaes fire Ræve og nogle Ravne. Paa et Sted fandtes en Mængde
Lemængange gravede i Sneen i skråa Retning mod Jorden. De
fleste af dem var opkradsede af Ræve. Nedgangen til et ufor-
styrret Lemænbo var cylindrisk og holdt i Gjennemsnit 4Y2 Cen-
timeter. Begge Dage havde vi Sne, tyk og disig Luft, saa at

vi blot kunde se en kort Strækning foran os; alligevel gik vi
aldrig vild, takket være vor Veivisers, den Indfødtes, gode Øine
og skarpt udprægede Lokalsands.«

Brusewitz' og Nordqvists Udflugt til Nutschoitjin. Nord-
qvist meddeler om denne følgende:

»Den 20 Marts Kl. 9 Form. forlod Løitnant Brusewitz, Ma-
tros Lustig, de norske Fangere Johnsen og Sivertsen, Tschukt-
scheren Notti og jeg selv Vega. Vor Udrustning, som bestod
af Proviant for otte Dage, Kogeapparat, Seildugstelt, Kautschuk-
madratser, Renskindspæske m. m., tråk vi efter os paa en Slæde.
Kl. 2 T. 45 M. Efterm. kom vi frem til Nutschoitjin (Siksøen\
Paa Reisen kom vi over en Elv, der løber melleYn Nutschoitjin
og det omtrent \x,j svensk Mil søndenfar denne Sø beliggende
Fjeld Hotschkeanranga samt falder ud i den store Lagun sønden-
for Pitlekaj. Længere indover løber denne Elv efter Nottis Ud-
sagn gjennem flere Søer. Han fortalte ogsaa, at den om Som-
meren er meget rig paa Laks (Lienne). Endel Sandbakker dan-
nede Vandskjellet mellem den og Nutschoitjin. Det eneste Dyr,
som blev seet paa Udreisen, var en Ræv; derimod fandt vi Spor
efter Harer, Ryper og et Par Lemæn. Efter at have valgt en
bekvem Leirplads begyndte vi at bygge et Snehus, som vi dog
ikke fik færdigt før næste Dag.
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Den 21 gik Brusewitz og jeg ud for at bese de nærmeste

Omgivelser. Paa en Bakke nordenfor Søen, hvor Potentilla, Carex

og Poa stak frem af Snedækket, saa vi en Mængde Spor efter
Ræv, Hare og Rype. Den 22 anvendtes til at hugge endel Vaa-
ger i den omtrent lx/-2 Meter tykke Is og sætte Garn ud. Jeg
vilde nemlig komme efter, hvad det var for en Sikart, der efter
Nottis Paastand er saa talrig i denne Sø. Paa det Sted, hvor
Garnet blev udsat, var der under Isen noget over 1 Meter dybt
Vand. Bunden bestod af Dynd. Da vi huggede en Vaag midt
paa Søen for at faa dybere Vand, fandt vi, at den IV2 Meter
tykke Is her naaede tilbunds.

Den næste Morgen fik vi i Garnet 11 Siker, af hvilke de
største var omtrent 35 Centimeter lange. Uagtet det var Graa-
veir, og man ikke saa meget langt, gik vi denne Dag til Fjeldet
Hotschkeanranga dels for at bestemme dets Høide, dels for fra
dets videnom synlige Top at faa et Overblik over det omliggende
Strøgs Udseende. Efterat have gaaet over den mellem Nut-
schoitjin og Hotschkeanranga løbende Elv begyndte vi at stige
op over den lange Skraaning, paa hvis Krone Hotschkanraken-
Ijeut (Hotschkeanrangas Hoved) hæver sig over Omgivelserne
med bratte Sider. Skraaningen var oversaaet af løse *Stenblokke
af en eruptiv Bergart. »Hovedets« Isse dannedes af en Flade,
som ogsaa var tæt belagt med løse Stene. Paa Nord- (d. e.
Vind-) Siden havde disse Stene en næsten to Fod tyk, haardt
sammenpisket Sneskorpe; paa Sydsiden var de fleste af dem
bare. Efter Brusewitz sænkede Fjeldet sig endnu brattere mod
Syd end mod Nord. Søndenfor Fjeldet saa han en stor Dal —

formodentlig en Indsø —, gjennem hvilken den Elv løber, som
vi havde passeret.

Medens jeg paa Veien derhen gik sammen med Notti, op-
fordrede han mig til at ofre lidt Mad og Brændevin til Soens
Guddom, Itjaken Kamak, for at faa en god Fangst i Garnet.
Paa mit Spørgsmaal om, hvorledes Guden saa ud, svarede han,
, uinga HlapetKi, jeg har ikke seet ham. Foruden denne Gud
findes efter hans Anskuelser ogsaa Guddom me i Strømme, i Jorden
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og paa endel Fjelde; desuden ofrer Tschuktscherne til Solen og
Maanen. Derimod synes de ikke, som adskillige andre Folke-
slag, at yde sine egne afdøde nogen Dyrkelse. Da jeg senere
gav ham en Kavring og bad ham ofre den, gjorde han med
Hælen en liden Fordybning i Sneen paa Nutschoitjin, smuldrede
et lidet Stykke af Kavringen op og kastede Smulerne i Gruben.
Resten af Kavringen gav han mig tilbage med den Erklæring,
at »Kamak« ikke behøvede mere, og at vi nu skulde faa mere
Fisk i Garnet end første Gang. Notti sagde ogsaa, at Tschukt-
scherne pleier at ofre lidt for hver Fangst. Saaledes er rimelig-
vis alle de Samlinger af Bjørne- og Ræveskolte samt Renshorn
opstaaede, som vi saa ofte havde seet paa Tschuktscherkysten,
isærdeleshed paa høiere Steder.

Efter at have aflæst Aneroid Barometeret begav vi os saa
hurtigt som muligt tilbage fra Fjeldtoppen til Snehuset, da .der
var blæst op med et stærkt Sneveir, saa at man ikke kunde se
mere end et Par Snes Skridt foran sig. Paa Skraaningen neden-
for »Hovedet « havde vi allerede paa Veien derhen seet Sporene
af to Vildrener. Notti sagde, at der findes nogle faa saadanne
paa Fjeldet hele Vinteren over. Størstedelen trækker dog mod
Syd og kommer kun om Sommeren ud til Kysten. Johnsen
havde saaret en Ugle, som dog undslap. Den 24 sneede og føg
det hele Dagen, saa at vi ikke kunde komme ud for at skyde.
Den 25 kom vi ombord igjen.

Efter de Aneroid Observatic-ner, vi havde gjort paa Reisen,
var den høieste af de Fjeldtoppe, vi havde besøgt, 197 Meter høi.«

Leitnant Boves Beretning om eti Udflugt til Najtskaj og
Tjapka.

»Den 19 April Kl. 4 Formid. begav Fangeren Johnsen og
og jeg os ud paa en kort Udflugt østover langs Kysten i den Hen-
sigt at gjæste den meget besøgte Fiskeplads Najtskaj, hvor vore
gamle Vennet fra Pitlekaj havde slaaet sig ned. Vi begav os
afsted med en liden Slæde, der blev trukket af os selv og var
læsset med Levnetsmidler for tre Dage samt nogle meteorologiske
og hydrografiske Instrumenter.



UDFLUGT TIL NAJTSKAJ OG TjAPKA. 21

Kl. 6 Form. kom vi til Rirajtinop, hvor vi hentede Notti,
en dygtig, begavet og tiltalende ung Mand. Byen Rirajtinop,
der tidligere havde bestaaet af en hel Mængde Telte, havde nu

kun et eneste, Nottis, og det var usselt nok. Det gav Beboerne
kun svag Beskyttelse mod Vind og Kulde. Blandt Husgeraads-
sager i Teltet lagde jeg Mærke til en Ansigtsmaske af Træ,
mindre uformelig end de, der efter Whympers Tegninger findes

hos de Indfødte langs Floden Yucon i Alaska-Territoriet og efter

Dr. Simpson hos Vesteskimoerne. Jeg fik senere vide, at denne
Maske var kommen fra Pæk (Beringsstrædet), hvorhen den rime-
ligvis er kommen fra den ligeoverfor liggende amerikanskeKyst.

Sovekammeret 1 et Tschuktschertelt.
Efter en Tegning af Matros Hansson.

Byen Irgunnuk ligger 300—400 Meter fra Rirajtinop og be-
staar af fem Telte, af hvilke et to Dage i Forveien var bleven
overflyttet fra Jinretlen. Teltene ligger som sædvanlig paa For-
høininger af Jord og har om muligt Indgangen et Par Skridt fra
en eller anden brat Afsats, øiensynligt foråt Døraabningen ikke
skal belemres altformeget af Sne. Jeg anslog Irgunnuks Befolk-
ning til 40 Personer.

Udenfor denne By er Isen helt ind til Land opbrukket i 5 til
6 Meter høie Torosser, som danner en Kjæde, der løber tæt inde
ved Stranden og langs denne paa en Strækning af 500 til 600 Meter
østover. Kysten fra Irgunnuk til Najtskaj gaar i en ret Linie,
er lav og kun hist og her afbrudt af smaa Jordforhøininger, som
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alle bærer Spor af gamle Boliger. Enhver af disse Høider har
sit eget Navn; først Uelkantinop, derefter Tiumgatti og tilsidst
Tiungo, to Mile vestenfor Najtskaj. I Nærheden af Uelkantinop
indhentedes vi af en Rentschuktscher, som gjorde os Selskab til
Najtskaj for der at kjøbe Fisk og Sælspæk. Ved Middagstid kom
vi til Najtskaj, hvor vor Ankomst var bleven bebudet af en
Indfødt, som underveis havde kjørt forbi os med sit Hundespand.
Vi blev derfor ved vort Indtog omringede af Byens Ungdom,
der bedøvede os med sit uafbrudte Skrig om Brød (Kauka), To-
bak, Ram o. s. v. Efter nogle Øiebliks Forløb sluttede baade
Kvinder og fuldvoksne Mænd sig til de tiggende Drenge. Vi

Tschuktschiske Lamper

a. af Træ, b. af Sten.
1/5 af fuld Sterrelse.

tog md i et Telt, som tilhørte en Ven eller maaske en Slægt-
ning af Notti. Her blev vi meget vel modtagne. Paa samme
Sted tog ogsaa den Rentschuktscher md, som havde sluttet™ sig
til os underveis. Han gik md i Sovekammeret, slog sig ned der,
deltog i Familiens Aftensmaaltid uden at sige et Ord til Vært-
inden, og Dagen efter, den 20, reiste han uden at have hilset
paa Værten. Gjæstfriheden her er af en egen Art. Den kan
maaske betegnes med Ordene : Idag spiser og sover jeg i dit
Telt, imorgen spiser og sover Du i mit, og efter alt hvad jeg
saa, modtages derfor alle, baade rig og fattig, baade den som
reiste med store Slæder, og den som gik tilfods, paa samme
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Maade. Alle er de sikre paa at finde en Krog i Teltkam-
meret.

Teltkamnwet eller Jaranga, som denne Del af Teltet kal-
des af de Indfødte, optager noget over en Trediepart af det hele
Telt og er paa samme Tid Arbeidsrum, Spisesal og Sovekammer.
Formen er parallelepipedisk, og et Sovekammer af Middelstør-
relse har en Høide af 1.80 Meter, 3.50 Meters Længde og 2.20

Meters Bredde. Væggene dannes af Renshuder med Haarene
indadvendte ; de holdes oppe af et Reisværk af Stolper og Tvær-
stykker. Gulvet bestaar underst af et Lag Græs, hvorover en
Hvalroshud er udbredt. Græsset og Huden danner sikkerlig

Gjennemsnit af en tschuktschisk Lampe.

Efter Tegning af G. Bove.

aa. Olien, b. Vægen, c. Fodstykket, d. Skaalen under dette, e. Pudsepinde.

ingen blød Seng, men dog et Leie, hvorpaa endog en udmattet
europæisk Vandringsmand kan finde Hvile. Det indre af Sove-
rummet oplyses og opvarmes af Lamper, hvis Antal er forskjel-
ligt efter Rummets Størrelse. Et middelstort Kammer har tre

Lamper, den største ligeoverfor Indgangen, de to andre paa
Tværvæggene. Lamperne gjøres ofte af en Stenart, som af de Ind-
fødte kaldes Ukulschi. De ser ud som en stor Slev. Brændemate-
rialet bestaar af Tran, og til Væge anvendes Mos. Forresten
kræver disse Lamper stadig Opmærksomhed, da en halv Times
Mangel paa Pas er nok til at faa dem til at ryge eller slukne,

Luen ledes langs den ene Side af Lampen, hvis Mosvæge pudses
med et Træstykke af den Form, som Tegningen viser. Lampen
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hviler paa en Fod og denne igjen paa en Skaal. Paa denne
Maade samles enhver Oliedraabe, der bliver spildt, og er der
noget, dette Folk maa spare paa, saa er det sikkerlig Olien, som
er baade Lys og Varme for dem. Under Sengkammertaget var
der fæstet endel Stænger, paa hvilke man hængte Klæder og
Skotøi op til Tørkning. Lamperne holdes altid tændte om Da-
gen, men er i Regelen slukkede om Natten, da de ellers vilde
kræve uafladeligt Tilsyn. Endel Klæder og Fiskeredskaber, to

Tschuktschisk Schamantromme.
1/8 af fuld Størrelse.

eller tre Renskind til at hvile sig paa — se det er alt Husgeraad
i et Tschuktschertelt.

Hvert Telt er desuden forsynet med nogle Trommer (Jarar).
Disse er gjorte af en Træring omtrent 70 Centimeter i Tvær-
maal, hvorover man har spændt et Skind af Sæl- eller Hvalros-
tarme. Trommen slaaes med en let Stok af Hvalfiskeben. Den
derved frembragte Lyd er melankolsk og bliver det i endnu
høiere Grad, nåar den ledsages af de Indfødtes monotone, som
oftest rythmiske Sange, der forekommer mig at have megen
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Lighed med de Sange, man hører i Japan og China. Endnu
større Overensstemmelse synes jeg findes mellem disse Folks
Danse. Notti er en vældig Jararspiller. Efter nogen Nøden spil-
lede han flere af deres Sange med en Følelse, som jeg ikke
havde tiltroet ham. Tilhørerne var talrige, og paa deres smi-
lende, glædestraalende Øine kunde man mærke, at de var hen-
rykte over de Toner, Notti forstod at fremlokke af Trommen.
Notti blev ogsaa hørt under dyb Taushed og med en Beundring
lig den, hvormed vi i et stort Lokale lytter til en udmærket
Pianist. Jeg saa intet andet musikalsk Instrument end dette i
Teltene.

Den Dag, paa hvilken vi kom til Najtskaj, anvendtes til at

bese Byens Omgivelser. Vi besteg derfor en 30 Meter høi
Bakke søndenfor Byen for at faa en klar Forestilling om Egnen.
Fra Bakkens Top fik vi en Oversigt over de to Laguner i Vest
og Øst for Najtskaj. Den vestlige syntes med Afbrydeise af nogle
Jordhøider at optage den hele Kyststrækning mellem Najtskaj,
Høiden ved Jinretlen og de Bjerge, som viser sig i Syd fra Obser-
vatoriet af og fra Irgunnuk. Lagunen østenfor Najtskaj adskilles fra
Havet ved en høi Sandvold og strækker sig omtrent 30 Kilo-
meter ind i Landet til Foden af den Kjæde af Høider, som her
viser sig. Mod Øst strækker Lagunen sig næsten henimod Serd-
zekamen. Dette Næs kunde •tydeligt sees og laa efter et Skjøn,
som jeg ikke tror er langt fra Sandheden, 25 til 26 Kilometer
fra Najtskaj. Det sænker sig terasseformigt ned mod Havet, og
dets Sider er dækkede med Stensøiler, lignende dem, vi saa i Nær-
heden afKap Store Baranoff. Mod Syd hænger Serckekamen
sammen med Fjeldhøider, som bliver høiere, jo længere de ligger
indover Landet. Nogle af dem har en konisk Form, andre er
flade og minder om Abessiniens Ambas. Ti eller tolv Mile inde
i Landet synes de at naa en Høide af 600 til 900 Meter.

Fiskeriet i den østlige Lagun foregaar fornemmelig i Nær-
heden af Najtskaj i en Afstand af omtrent 5 Kilometer fra Byen
Det foregaar udelukkende med Krog og ikke med Garn eller
andre Fiskeredskaber. Paa nogle Minuter saa jeg her over 20
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Stykker Torsk (Urokadlin) og omtrent ligesaa mange mindre
Fisk, der af de Indfødte kaldtes Nukionukio, blive trukne, hvor-
efter de omkring Vaagen byggede en 80 Centimeter høi Snemur
ien Runddel af i l/? Meters Tværsnit til Beskyttelse mod Vind
og Snedrev. Fiskekrogene er af Jern uden Modhage. Snøret er
omtrent 5 Meter langt og fastgjort til en omtrent en Meter lang
Stang. Paa Snøret sidder et Synke af Ben og paa dette Kro-
gen. lalmindelighed er det Kvinderne, som fisker, dog er altid

Kysten mellem Padljonna og Enjurmi.

Til Venstre Øen Idlidja, i Midten Byen Tjapka, til Haire den store Lagun.

Efter Tegning af O. Nordqvist

to eller tre Mandfolk tilstede for at aabne Hullerne, bygge Mu-
rene og holde Fiskestederne rene. Samtlige Vaager med tilhø-
rende Beskyttelsesmure ligger i en Bue af omtrent en Kilometers
Længde og med den konvekse Del vendt mod Øst. Isen i La-
gunen var 1.7 Meter tyk; Våndet 3.2 Meter dybt, og Snedæk-
kets Mægtighed 0.3 Meter.

Dagen efter vor Ankomst til Najtskaj besøgte vi den i en
Afstand af 6 Kilometer derfra liggende By Tjapka. Denne By
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tæller 13 Telte, blandt hvilke nogle var rummeligere og bedre
byggede end alle de Tschuktschertelte, jeg tidligere havde seet.
Vi tog ind i et Telt, som tilhørte Erere, en venlig Mand, som
altid saa fornøiet ud. Hans Sovekammer var saa stort, at det
kunde rumme mere end en Familie. Vi fandt alle Beboerne
aldeles nøgne, Ereres Hustru Kedlanga ikke undtagen. Kedlanga
var velbygget med fyldigt Bryst, lidt fremstaaende Mave, magre
Laar, tynde Ben og smaa Fødder. Mændene saa ud til at have
større Ansats til Fedme end Kvinderne. Nogle af Børnene havde
uformeligt store Maver. Baade Mænd og Kvinder bar Kobber-
ringe om Ben, Haandled og Overarm. Paa Festdage pynter de
sig med Jernringe, ved hvilke der syntes at hæfte et eller andet
Minde, eftersom de ikke vilde skille sig af med dem.

Armring af Kobber
½ af fuld Størrelse.

Ereres Familie var efter herværende Forhold meget talrig.
Han havde fem Børn, hvis Navne efter Alderen var: Hatanga,
Etughi, Vedlåt, Uai og Umonga. I alle de Telte, jeg besøgte,
spurgte jeg efter Antallet af Børn. Kun to eller tre Hustruer
havde flere end tre; Middeltallet kan ansættes til to.

Børnene er lige fra deres spædeste Alder bestemte for hver-
andre, saaledes var Etughi, Ereres anden, ikke meget over otte

Aar gamle Søn, forlovet med Keipteka, et seks- eller syvaars
Pigebarn. Etughi og Keipteka sov under samme Tag, men hver
for sig. Nåar de bliver større, sagde Erere, skal deres Sovesteder
være ved Siden af hinanden. I hvilken Alder dette sker, har
jeg ikke faaet at vide; men jeg antager, at det er meget tidligt
som hos alle orientalske Folkeslag.
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Ligeoverfor Tjapka ligger en liden 0, der af de Indfødte
kßldes Idlidja og er omtrent 800 Meter i Omkreds. Øen har
lodrette Bredder paa alle Sider undtagen mod Tjapka, hvor der
er en brat Skraaning. Paa Nordenden af den fandt vi tre eller
fire Hvalben og lidt Drivtømmer, men intet, som tydede hen paa,
at der havde været Onkilon Boliger. Øen vrimlede af Harer,

Øen IdMdjas Nordende.
Efter en Tegning af O. Nordqvist.

som Tjapkas Beboere jager med Bue. For denne Jagt opfører
de cirkelformige Snemure med Skydehuller, gjennem hvilke de
skyder de intet ondt anende Dyr.

Angaaende Livet i Teltene skal jeg endvidere meddele føl-
gende. De besværligste Arbeider overlades til Kvinderne. Disse
staar tidlig op for at tænde og passe Lamperne, binde Hundene
og gaa paa Fiskeri. Ungdommen sover derimod til langt ud
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paa Dagen. Hustruerne vender tilbage ved Middagstid; da er

deres Arbeide forbi, hvis man ikke vil betragte det som Arbeide
uafiadelig at lade Tungen løbe. Ungfolket har det Hverv at sy
Klæder, gjøre Fiskesnørerne istand, berede Skind o. s. v. Sytraad
faaes af Renens Rygsener, som de tilbytter sig af Rentschukt-
scherne for Fisk og Sælspæk.

Man kan ikke uden selv at have seet det gjøre sig nogen
Forestilling om, hvad de er istand til at fortære. En Aften saa
jeg otte Personer, iberegnet et Barn, spise saa omtrent 30 Pund
Mad. Spiseseddelen var som følger: 1. raa Fisk, 2. Suppe,
3. kogt Fisk, 4. Sælspæk, 5. Sælkjød. Den raa Fisk bestaar
sædvanlig af frosen Torsk. Suppen koges dels paa Grønsager,
dels paa Sælblod; jeg saa begge Dele. Grøntsuppen laves ved at

koge lige Dele Vand og Grønsager, indtil Blandingen danner en
tyk Vælling. Blodsuppen tilberedes ved at koge Blodet sammen
med Vand, Fisk og Fedt. Denne Suppe er de meget lystne
efter. Sælspækket spises paa den Maade, at de stikker det dem
tildelte Stykke i Munden, og derefter afskjærer en passende Bid
med Kniven, som føres tæt ind til Læberne. Det samme gjør
de med Kjødet.

Nåar man undtager Kvindernes Snakkesalighed, hersker der
dyb Fred i Teltene. Det er ikke usædvanligt at aflægge Besøg
hos hverandre. Den første Aften, vi tilbragte i Najtskaj, var
saaledes Teltet, hvor vi var til Gjæst, fuldt af Folk, men uden
at man hørte den mindste Støi. Havde en noget at sige, talte
han ganske sagte, som om han var undselig. Man hørte med
Opmærksomhed paa ham, og først nåar han havde endt, begyndte
en anden.

Kjærligheden mellem Ægtefolk, Forældre og Børn er meget
stor. Jeg har seet Fædre kysse og klappe sine Børn, førend de
lagde sig til Ro, og hvad der var det mærkværdigste, var, at
Børnene ikke misbrugte en saadan mild Behandling. Hvad man
saa gav dem, \*ar deres første Tanke at dele det med Forældrene.
I denne Henseende og i mange andre stod de langt over Mængden
af Børn i Europa.
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Leit?iant Boves Beretning om en Udflugt sammen med Dr.
Almqvist til det indre af Tschuktscher- Halveen den 13—17
Juni 1879.

»Vi reiste om Morgenen den 13 Juni fra Skibet i den Hen-
sigt at trænge saa langt som muligt md i det indre af Tschukt-
scher-Halvøen. For Reisen havde vi mod rundelig Betaling leiet
to med Hunde forspændte Slæder af en Tschuktscher fra Irgun-
nuk, Rotschitlen. Hunde og Slæder overtraf vor Forventning.
Paa fjorten Timer tilbagelagde vi, nåar man regner Omveiene
med, næsten 40 Kvartmile, hvilket svarer til en Hastighed af tre

engelske Mile i Timen, maaske fire, hvis man fratrækker de Op-
hold, som foranledigedes af Reisens Maal — videnskabelige Un-
dersøgelser. Denne Hastighed synes mig ikke liden, nåar man
ser heg til den Tyngde, Hundene maatte slæbe frem, saavelsom
den daarlige, ujævne Vei; Marken gik nemlig op og ned i Bøl-
ger som paa et af Storm oprørt Hav. Men saa fornøiede som
vi var med Hundene, saa misfornøiede var vi med Rotschitlen,
en forsagt Yngling uden Fremfærd eller Erfaring. Med en anden
Skydsgut havde vi i Løbet af faa Dage kunnet naa frem helt til
Bunden af Koljutvschin-Bai, hvis Form er meget forskjellig fra
den, de russiske, engelske og tyske Karter giver den. Det er
ikke usandsynligt, at den ved Søer, Laguner og Elve staar i For-
bindelse med St. Lawrence-Bai eller Metschigme-Bai, hvis indre
Dele endnu er uudforskede.

Efterat man har forladt Lagunerne ved Pitlekaj og Jinretlen,
begynder Kysten lidt efter lidt at hæve sig i Afsatser, hver om-
trent 5 Meter høi. Sletterne mellem disse Afsatser er fulde af
Laguner og Sumpe. Dette Terræn holder ved, indtil man efter
omtrent 5 Timers Vei fra Skibet er kommen paa en Hoide af
27 Meter. Herefter ophorer Terassedannelsen, og Landet bestaar
siden af en Mængde smaa Høid-edrag, gjennemskaarne af Bække,
som i Snesmeltningstiden maa være meget voldsomme. En syv
eljer otte Timers Vei fra Skibet modte vi en saadan Bæk, der
længere i SSO forener sig med en anden, som løber mellem to
Klippeafs-G-teer af 20 Meters Hoide. Paa en af disse reiste vi
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vort Telt for at tegne og undersøge nogle Høider, som allerede
havde aflørt sig den Vinterdragt, de havde baaret i ni lange
Maaneder. Paa Toppen af den ene Høide fandt vi Mærker efter
to fornyligt nedtagne Telte, der rimeligvis tilhørte den Ren-
tschuktscher, som nu havde slaaet sig ned halvveis mellem Pitle-
kaj og Tafelbjerget paa en Række af Høider, der synes at skille
Irgunnuk-Lagunen fra Koljutschin-Bugtens østlige Fjeldkyst. Ved
vort Hvilested fandt vi en Mængde Renshorn og en Houg af
knuste Ben.

Efter paanyt at have begivet os afsted kom vi snart til
Tafelbjergets Fod, hvor jeg beregnede dettes Høide til 180 Me-
ter. Bjerget skraaner langsomt af mod Vest og Syd (omtrent
io°), men brattere mod Øst og Nord (omtrent 150). Dyrlivet
omkring var meget rigt; i mindre end en Time saa vi over et

Dusin Ræve, der løb op og ned over Bakkerne og kredsede
rundt om os, som løb de i Line. Heldigvis for dem selv holdt
de sig i ærbødig Afstand fra vor Doktors sikre Gevær.

Paa den anden Side af Tafelbjerget synker Landet regel-
mæssigt ned mod Koljutschin-Bugten. En Tid lang søgte vi her
forgjæves efter Jettugins Telt, hvor vi havde tænkt at tilbringe
Natten, og som var bestemt til Udgangspunkt for kommende
Udfugter, indtil endelig Renspor og siden Synet af nogle af disse
fredelige Dyr førte os paa ret Vei, saa at vi omtrent Kl. 9 Ef-
term. fik se den med Længsel søgte Bolig midt i en Sneørken.
Ved Raabet Jaranga (Telt) spidsede Hundene Øren, udstødte et

Glædeshyl og lob i fuldt Sprang hen til Maalet. Vi naaede det
Kl. io 1/? om Natten. I Teltet blev vi gjæstfrit modtagne af
Husmoderen, som straks gjorde alt istand for at skaffe os Mad,
og Hvile. Jettugin selv var ikke hjemme, men kom kort efter
med en af Rener trukken Slæde. Neppe var disse bleven fra-
spændte, for do. løb tilbage til Hjorden, som efter Jettugins
Sigende opholdt sig 9 Kilometer østenfor Teltet.

Jeg har aldrig seet en med stae.ma.nge Skrøbeligheder befængt
Familie, som Jettugins. Den sekstiaarige Fader forenede i sin
Person næsten alle de Legemsfeil, som kan falde i en dødeligs
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Lod. Han var blind, spedalsk (?), lam i den venstre Haand, høire
Side af Ansigtet og rimeligvis i Benene. Legemet var desuden
næsten overalt bedækket med Ar efter gamle Saar af 4 til 5
Centimeters Vidde. Idet Dr. Almqvist og jeg var nødsagede til
at tilbringe Natten i samme Sovekammer som han, var det derfor
ikke underligt, at vi holdt os saa langt borte fra ham som muligt
i vor Krog. Soverummet eller det indre Telt hos en Rentschukt-
scher er forøvrigt langt beboeligere end hos Kysttschuktscherne;
Luften er, om ikke just ren, saa dog mulig at indaande, og det
tykke Lag af Renhuder paa Teltgulvet lige saa blødt som våre
Sengesteder ombord. Jettugin, hans Hustru Tengaech og Bro-
deren Keuto sov under aaben Himmel for at give os Plads og
ikke forstyrre os, nåar de stod op. Endog Keuto havde arvet

ikke saa lidet af Faderens Elendighed. Han var døv, halv Idiot,
og vi fandt paa hans Legeme allerede Spor til lignende Pletter
som den gamles. Keuto var dog en tjenstagtig ung Mand, som
under vort Ophold ved Teltet gjorde sig al mulig Umage for at

være os til Nytte og stadig strejfede om for at skaffe os Fugle
og Planter. Han var en flink Bueskytte; jeg saa ham med en
stump Pil træffe Smaafugle paa 20 til 25 Skridts Afstand, og
da jeg stillede mig selv op som Maal, traf han mig midt paa
Brystet i maaske 30 Meters Aftand.

Den 14 blev anvendt til astronomiske og geodætiske Obser-
vationer, af Dr. Almqvist til at streife om i Nærheden af Jettu-
gins Telt for at undersøge Egnens Fauna og Flora. Omtrent
Kl. 10 Efterm. kom han tilbage aldeles udmattet efterat have
gaaet otte Timer i dyb, vandtrukken Sne og i følelig Solvarme.
Udbyttet af Udflugten var i alle Henseender udmærket godt, ikke
alene som en Følge af en Mængde naturhistoriske Fund, men
ogsaa paa Grund af Opdagelsen af, at Koljutschin-Bugtens Strand
gik 3/4 Mile sydvest for Jettugins Telt, der laa paa 66° 42/ 4"
n. B. og 186° 24' o" L. 0. Gr. Dr. Almqvist havde vandret 4
eller 5 Mile langs Bugtens østlige Bred, som paa de fleste Ste-
der er lodret med en 15 Meter høi Styrtning. Paa Grund af
denne Opdagelse besluttede vi at fortsætte vore hydrografiske



UDFLUGT TIL TSCHUKTSCHER-HALVØENS INDRE. 33

lagttagelser helt ind til Bunden af Bugten, som efter Jettugins
Beskrivelse skulde ligge to Dagsreiser fra Teltet. Denne Plan

kunde vi imidlertid ikke faa udført formedelst vor Førers Doven-
skab; han erklærede, at han paa ingen Maade vilde følge os
længere, og hverken Bønner eller Trudsler formaaede at rokke
hans Forsæt. Jeg forsøgte selv at kjøre Slæderne, men Hundene
vilde ikke røre sig af Pletten, uagtet jeg efter Rotschitlens Sy-
stem pryglede dem ganske forsvarligt.

Det Sted, hvor Jettugins Telt var opslaaet, gav os en vid
Udsigt over en stor Sneslette, paa alle Sider omringet af høie
Bjerge. Mod Nord og Nordost værner Tafelbjerget og Bjerget
Tenen mod Nordenvindene, og i Syd beskyttes Teltpladsen af
en lang og høi Fjeldkjæde mod de fra denne Kant kommende
Vinde. Jeg beregnede nogle af de sydlige Fjeldes Høide til
1200—1500 Meter, og deres af mørke Linier furede asurblaa
Farve syntes mig at antyde Tilstedeværelse af Is paa Skraanin-
gerne. En af Toppene i denne Kjæde var let kjendelig ; det var
en afstumpet Kegle af kanske 1 500 Meters Høide. Koljutschin-
Bugten ligger mellem disse Fjelde og Jettugins Telt. Ogsaa
dennes vestlige Bred synes at stige lodret op af Havet; men den
er høiere end den østlige. Bugten, der lader til at være meget
større end paa Karterne angivet, var belagt med jævn Is. Kun
af og til stak et af Jord dækket Isstykke op.

Da vi maatte opgive at besøge det indre af Koljutschin-
Bugten, besluttede vi at reise til Jettugins Reners Græsningssted.
Vi forlod derfor Teltet den 15 om Aftenen og drog mod ONO.
Den indtraadte Varme begyndte allerede at gjøre Reisen over
Snemarken besværlig; Hundene sank i til Bugen, og ikke sjeldent
maatte vi stige af for at hjælpe de stakkels Dyr at klatre op
over de Bakker, vi var nødte til at passere. Neppe var de imid-
lertid komne til Rensporene, førend endog de trætteste af dem
for afsted, alt hvad Remmer og Tøi kunde holde, hvilket kunde
være fornøieligt nok opover, men var temmelig farligt udover,
da Bakken næsten altid slutter med en brat Afsats. Uden at

bemærke det kom vi engang i fuld Fart lige ud paa Kanten af
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et saadant Stup, og havde det ikke lykkedes at standse itide,
vilde et ret ordentligt Virvar af Mennesker og Dyr have styrtet
ned i Dybet. For at ægge sine Trækdyr benytter Tschuktscherne
sig af Hundenes Lyst til at løbe efter Renerne, og de søger des-
uden paa sine Reiser at opmuntre dem ved fra Tid til anden at

efterligne disses Skrig. Efter 2 til 3 Timers Reise mødte vi den
første Ren, lidt efter lidt flere, indtil vi endelig omtrent Kl. 11

Efterm. kom til en talrig Hjord, der vogtedes af Jettugin. Jeg
henvendte mig til ham for at faa en nyslagtet Ren for et med-
bragt Gevær. Efter adskillige Udflugter lovede han tilsidst at

ville give os Renen Dagen efter for Geværet; men han vilde ikke
dræbe den med sin egen Kniv, hvorfor jeg bad Dr. Almqvist
give den Naadestødet.

Som en Følge af Sneens Opløsningstilstand maatte vi vente

til den 16 om Aftenen, førend vi kunde begi ve os paa Hjemveien.
Vi reiste nu over den Række af Aaser, som forener Tafelbjerget
med Tenen og steg over deres nordlige bratte Side ned til en
stor, af Tjern og Sumpe fordetmeste opfyldt Slette. Den 17 be-
gyndte med Taage og betydelig Varme, hvorved Synskredsen
indskrænkedes til nogle faa Meters Afstand, og inden kort Tid
den om Natten dannede Skare paa Sneen ødelagdes, samt de
Snelag, som endnu laa paa Nordsiden af de to nævnte Fjelde,
smeltede. Paa Sydsiden derimod var Bakkerne næsten ganske
bare, og begyndte Dalene at fyldes af Våndet. Fire eller fem
saa varme Dage som denne, og jeg tror neppe der vilde være
nogen Sne tilbage omkring Koljutschin-Bugten. De Synsforvil-
delser, som den hvide, af Solen belyste Taage gav Anledning
til, var yderst overraskende. Hver liden Jordplet saa ud som en
vid snebar Strækning, hvert Stråa som en Busk, og en Ræv lige
ved Siden af os blev for et Øieblik antaget for en Kjæmpebjørn.
Desuden var i en saadan Taage Virkningen af Sollyset paa
Øinene yderst übehageligt endog for den, som bar Beskyttelses-
briller. Paa Hjemveien for Rotschitlen vild paa Grund af de
mange forskjellige Spor. Heldigvis havde jeg passet paa, hvor
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vi havde reist, og jeg kunde derfor ved Hjælp af Kompasset
lodse vore to smaa Skuder til sikker Havn. Den 17 Juni Kl.

2Va Efterm. var vi atter velbeholdne ombord paa Vega.«

Under Samlivet ombord i Løbet af Vinteren var naturligvis
Udsigterne til Forandring i den stadige Nordenvind, det evinde-
lige Snedrev og den uafladelige Kulde samt Haabet om snarlig
Befrielse fra Isens Lænker et staaende Samtaleemne. Mangen
levende Ordstrid blev herved udkjæmpet mellem Messens Veir-
profeter, og spøgefulde Væddemaal sluttedes mellem Optimister
og Pessimister. De første vandt en stor Seier, da Lufttempera-
turen den 8 Februar om Middagen steg til -f- o,l° C.; men med
Undtagelse af dette Held gik det dem næsten altid ilds. Norden-
vinden, Snedrevet og Kulden vilde ikke holde op. En blåa
Vandsky viste sig vistnok ofte over Horisonten i Nord og Nord-
ost, men »Klaren« naaede først vort Skib et Par Timer, førend
vi for bestandig forlod Vinterhavnen, og endnu den 15 Juni var
Isens Tykkelse næsten uformindsket (iVa Meter). Solen steg
dog bestandig høiere, men uden at kunne danne nogen Skare
paa Sneen, om den end paa Vegas sorte Skrog, maaske med
Understøttelse af den indre Varme, allerede den 14Mars smeltede
saamegen Sne, at der kunde danne sig smaa Istapper paa Rei-
lingen; det var et af de mange Vaarvarsler, som hilstes med
Henrykkelse. Straks efter fik vi dog paanyt streng Kulde, som
holdt ved i hele April, i hvilken Maaned Luftvarmen aldrig over-
steg — 4,6° C, og Middeltemperaturen var — 18,9°.

Mai gik md med en Kulde af — 20, i°. Den 3 viste Ther-
mometeret — 26,8°, og kun nogle Timer efter havde vi i »Blom-
stermaaneden-i* mildt Veir med en Lufttemperatur af -f- I,B°.
Endog Begyndelsen af Juni var meget kold; den 3 havde vi
— 14,3° med Middeltemperatur for Døgnet af — 9,4. Emdnu
den 13 viste Thermometeret ved Midnat —■ 8,o°; men samme
Dag ved Middagstid slog Veiret pludselig om under svag sydlig
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Vind, og fra den Tid af sank Thermometeret kun undtagelsesvis
under O. Sneens Smeltning og Fordunstning gik nu saa raskt
for sig, at i Slutningen af Maaneden var Landet næsten snebart.

Under hvilke Forhold dette skede, viser sig af nedenstaa-
ende Uddrag af Temperatur-lagttagelserne ved Pitlekaj fra 13
Juni til 18 Juli 1879:

De Tal, som Maximumskolonnen indeholder, er, som man
ser, ikke særdeles store. At det uhyre Snedække, som Norden-
vinden havde ophobet paa Kysten, uagtet denne lave Varme-
grad kunde forsvinde saa hurtigt, beror aabenbart dels derpaa, at

en Mængde af den Varme, som Solstraalerne bringer med, virker
direkte til Snesmeltningen, uden at solvarmet Luft anvendes som
Mellemled eller Varmefører, dels at de om Vaaren herskende
Vinde kommer fra Havet søndenfor, og, inden de nåar Nord-
kysten, stryger hen over betydeligeFjeldhøider i det indre Land.

Max. Min. Midd. Max. Min. Midd.

Juni 13 + 3,6° - B,o° - i,95° Julii i + o,B° — 0,6° + 0,07°
14 + 2,6 + 0,2 + 1,47 2 + 1,1 — 1,0 + 0,40

15 + 3,1 + i,7 + 2.28 3 + 5,0 + 1,0 + 2,28
16+1,6 — 0,6 + 0,90 4 + 3,8 + 1,4 + 2,68
17 4- 3,0 + 0,2 + 1,22 5 + 5,2 + 2,0 + 3,60
18 + 2,4 — 0,6 + 1,23 6 + 3,3 + LO + 2,28
19 + 3.6 +1,4 -f 2,43 7 + 5,0 + 1,4 + 2,68
20 + 3,5 + i,7 + 2,50 8 + 8,6 + 0,6 + 4,82
21 + 2,6 + i,5 + 2,07 9+1,8 + 0,4 + 0,97
22 + 3,0 + 1,5 + 2,28 10 + 1,4 + 0,5 + 0,90

23 + 4,i 4- 1,8 + 3,00 11 4* M + °-6 +1,00
24 + 6,8 + 0,9 + 3,18 12 + 9,0 + 0,5 + 4,73

25 + 4,4 + 0,4 + 2,30 13 + 6,5 + 3,7 + 5,03
26 + 3,8 + 0,6 + 1,77 14 + 5,4 + 1,8 + 3,63
27 + 1,4 + 0,7 + 1,02 15 + i,6 + 0,6 + 1,13

28 + 2,1 + 0,2 + 0,92 16 + 3,0 + 0,6 + 1,52
29 + 0,9 — 1,0 — 0,12 17 —ii,s + 3,8 + 7,80
30 + 1,0 — 1,8 — 0,27 18 + 9,2 + 6,2 + 7,58
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De har derfor Natur af Føhnvinde, d. v. s. at hele den Luft-
masse, som Vinden fører med, er opvarmet og dens relative Fug-
tighed liden, idet en stor Del af den oprindelige Vandmængde i
Luften fortærtes, nåar den passerer Fjeldhøiderne. Hvor den
tørre Føhnvind hersker, finder derfor en betydelig Fordunstning
Sted af Sneen. Atmosfærens ringe Indhold af Vanddampe for-
mindsker desuden dens Evne til at absorbere Solvarmen, men

forøger derimod den Del af denne, som endnu er i Behold, nåar

Solstraalerne trænger md i Sneen, og der bidrager, ikke til at

forhøie Temperaturen, men vel til at forvandle Sneen til Vand 1).

Nordlyset er, som bekjendt, en paa engang baade kosmisk
og terrestrisk Fremtoning, som paa den ene Side er bunden til
Jordens Luftlag og hænger sammen med Jordmagnetismen, men
paa den anden afhænger af visse efter sin Natur endnu kun lidet
kjendte Forandringer, som til mere eller mindre regelbundne
Tider indtræffer i Soldækket og giver sig tilkjende ved Dannel-
sen af Solpletter. Den berømte hollandske Forsker v. Baumhauer

x) Ogsaa i Lapland betinges Snesmeltningen om Vaaren i ikke übetydelig
Grad af lignende Forhold, eller af tørre, varme Vinde, som kommer fra Fjeldene.
Herom har Landshøvding i Norrbottens Lan H. A. WIDMARK sendt mig følgende
interessante Brev:

«Hvor varme de østlige og sydlige Vinde end kan være i de nærmest Kjølen
liggende Dele af svensk Lapland, formaar de dog ikke i nogen væsentlig Grad at

smelte de Snemasser, som i Vintermaanederne falder i disse Strøg. Derimod kom-
mer hvert Aar, forsaavidt som man kan stole paa Lappernes Udsagn, i Slutningen
af April eller Begyndelsen af Mai en Vind saa stærk og dertil saa varra, at den i
ganske kort Tid, 6 til IO Timer, opløser Snemasserre, faar dem til at synke sam-

men, befrier Fjeldsiderne fra Snedækket og forvandler den Sne, som ligger paa
Isene i de store Fjeldsøer til Vand. Selv har jeg to Gange været ude paa Maa-
linger i Fjeldene under saadan Vind. Den ene Gang var jeg paa Store Lule
Vand i Nærheden af det saakaldte «Storå Sj6fallet«. Natten havde været kold,
men Dagen blev varm. Endnu Kl. i Efterm. var det stille, men umiddelbart,

efter begyndte den varme Vestenvind, og inden Kl. 6 Aften var al Sne paa Isen
forvandlet til Vand, i hvilket vi gik og vadede til Knæerne. Lapperne afventer i
Regelen dette varme Vestenveir, inden de drager tilfjelds. Først nåar det er kom-
men, findes dersteds Græsning for Renhjorderne.»
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har endog sat Nordlysets Optræden i Forbindelse med kosmiske
Materier, som i Støvform falder fra Verdensrummet ned paa Jord-
overfladen. Dette pragtfulde Naturfenomen spiller desuden, om
end med Urette, en meget stor Rolle i opdigtede Skildringer af
Vinterlivet i det høie Norden, og det er i den almindelige Be-
vidsthed saaledes forbunden med Polarlandenes Is og Sne, at de
fleste Læsere af arktiske Reiseskildringer ganske vist vil antage
det for en uforsvarlig Forglemmelse, hvis Forfatteren ikke for-
tæller om Nordlysene under hans Vinterleie. Vistnok ved Viden-
skabsmanden, at denne Efterladenhed i de fleste Tilfælde kom-
mer af, at lysstærke Nordlys er yderst sjeldne netop i Franklin-
Øgruppen ved Amerikas Nordkyst, hvor de fleste af dette Aar-
hundredes arktiske Overvintringer har fundet Sted, men neppe
er nogen Opdagelsesreise bleven udrustet til Høinordens Übygder,
uden at den i sin Arbeidsplan har optaget Samlingen af nye
Bidrag til Oplysninger om Nordlysets egentlige Natur og Plads
i Rummet. Sjeldent har dog det videnskabeligde Udbytte svaret

til Forhaabningerne. Af rent arktiske Ekspeditioner er, saavidt
jeg ved, kun to, den østerrigsk-ungarske til Frants Josefs Land
(1872—74) og den svenske til Mosselbai (1872 —73), vendt til-
bage med en rig og for Videnskaben oplysende Nordlysforteg-
nelse 1). Ross, Parry, Kaxe, M'Clixtock, Haves, Nares o. fl.
har derimod kun havt Leilighed til at optegne enkelte Nordlys:
Fremtoningen har under deres Overvintringer ikke dannet noget
betegnende Træk af Polarvinternatten. Det var saameget mindre
at vente, at Ekspeditionen med Vega skulde danne nogen Und-
tagelse i saa Hanseende, som Reisen faldt i et af de Aar, om
hvilke man paa I^orhaand vidste, at det vilde blive et Nordlys-
minimumsaar. Netop denne Omstændighed har dog tilladt mig

x) »La Recherches« Overvintring Aar 183S-—39 ved Bosekop i det nordligste
af Norge (69'-' 58' n. B.) regner jeg ikke med. da den fandt Sted i en Egn, som
Aaret om er beboet af Hundreder af Europæere. Paa denne Ekspedition saaes
særdeles pragtfulde Nordlys, og de Studier, som gjordes over dem af Lottin.
Bravais, Liljehook og Siljestrom, horer til de vigtigste Bidrag, vi eier, hvor-
hos man har denne Ekspeditions Tegnere at takke for særdeles tro og mesterligt
udførte Billeder af Fænomer.et.





Den
sædvanlige

Nordlysbue
ved

Vegas
Vinterkvarter,



Elliptisk Nordlys den 21 Marts 1879 Kl. 3 Form.

Nordlys ved Vegas Vinterkvarter den 3 Marts Kl. 9 Efterm.

Dobbelte Nordlysbuer seede d. 20 Marts 1879 Kl. 9 T. 30 M. Efterm.

Elliptisk Nordlys den 21 Marts 1879 Kl. 2 T. 15 M. Form.
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i et særdeles bekvemt liggende Strøg og under uventet gunstige
Omstændigheder at kunne studere denne Naturfremtoning. De
Lysbuer, som ogsaa i Skandinavien ofte danner Udgangspunk-
terne for de straaiende Nordlys, har nemlig her vist sig ufor-
dunklede af Nordlysets mere pragtfulde Former. Jeg har saaledes
uforstyrret af Biomstændigheder kunnet overlade mig til at samle
Bidrag med Hensyn til Stillingen af disse Lysbuer, og jeg tror

herved at være kommen til meget mærkelige Slutninger, som
nærmere vil blive udviklede i en ' særskilt Afhandling, trykt i
»Vegaekspeditionens videnskabelige Arbeider« (I Del S. 400).
Her tillader Rutnmet kun at anføre følgende om denne Sag.

Nordlysets Udseende ved Beringsstrædet i Minimumsaaret
1878—79 sees af foranstaaende Tegninger. Man saa her aldrig
de pragtfulde Straalebundter eller Straaledraperier, som vi er saa
vante til i Skandinavien, men blot maaneringlignende Lysbuer,
som Time efter Time, Dag efter Dag blev staaende uforandrede.
Nåar Himmelen ikke var overskyet eller Nordlysets svage Skin
ikke fordunkledes af Solens eller Fuldmaanens Straaler, begyndte
disse Buer sædvanlig at vise sig mellem Kl. 8 og 9 Efterm. og
saaes siden uafbrudt, midtvinters til Kl. 6, længere ud paa Aaret
til Kl. 3 Morgen. Heraf viser det sig, at Nordlyset endog i et

Minimumsaar. er et permanent Naturfenomen. Buernes næsten

uforanderlige Stilling har desuden gjort det muligt at foretage
en Mængde Maalinger af deres Hoide, Udbredelse og Beliggen-
hed, hvoraf jeg tror at kunne slutte, at vor Jordklode endog i
et Nordlysminimumsaar er prydet med en næsten stadig, enkelt,
dobbelt eller flerdobbelt Lysring, hvis indre Kant ialmindelighed
har en Høide af omtrent 200 Kilometer eller 0,03 Jordradier over
Jordoverfladen, hvilken Rings Midtpunkt, Nordlyspolen, ligger
lidt under Overfladen et Stykke nordenfor den magnetiske Pol,
og som med et Tværmaal af 2000 Kilometer eller 0,3 Jordradier,
breder sig i et Plan lodret paa den Jordradius, som gaar gjennem
Kredsens Midtpunkt.

Jeg har kaldet denne Lysring Nordlysglorien med Hensyn
til dens Form og dens Lighed med Straalekronen om en Hel-
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gens Hoved. Den staar i samme Forhold til Skandinaviens
Straale- og Draperinordlys som Passater og Monsuner i Syden
til Nordens uregelbundne Vinde og Storme. Selve Ringens Lys
er aldrig straaledelt, men ligner mest det Lys, som gaar gjen-
nem en matslebet Glasplade. Bliver Nordlyset stærkere, for-
andres Ringens Omfang; man ser dobbelte eller flerdobbelte Buer,
som oftest liggende omtrent i Plan og med fælleds Midtpunkt,
og der finder Straaleskydning Sted mellem de forskjellige Buer.
Sjeldent ser man Buer, som ligger uregelmæssigt mod hverandre
eller krydser hverandre.

Synsomraadet for den almindelige Bue er begrændset af to

paa Jordoverfladen trukne Kredse med Nordlyspolen til Midt-
punkt og med Radier maalte paa Jordbuen af 8° og 28°. Den
berører kun lidet Lande, beboede af Folk med europæisk Op-
rindelse (det nordligste Skandinavien, Island, dansk Grønland),
og endog midt i dette Omraade findes et over Mellem-Grønland,
Syd-Spitsbergen og Frants Josefs Land løbende Belte, hvor den
almindelige Bue kun danner et svagt meget udbredt Lysslør i
Zenith, der maaske kun lader sig mærke derved, at Vintermørket
her bliver meget mindre. Dette Belte adskiller de Strøg, hvor
Lysbuerne fortrinsvis viser sig i Syd, fra dem, hvor de viser sig
paa den nordlige Synskreds. I Strøget nærmest Nordlyspolen
ser man kun de mindre, i Mellem-Skandinavien kun de større,
mere uregelmæssigt dannede Buer. Men i det sidste Strøg, lige-
som i den sydlige Del af Britisk Nordamerika, er Nordlysstor-
mene, Straale- og Draperinordlysene almindelige, og disse synes
at ligge nærmere end Buenordlysene. De allerfleste Polarekspe-
ditioner har overvintret saa nær Nordlyspolen, at den alminde-
lige Nordlysbue der har ligget under eller ganske nær Horison-
ten, og da Straalenordlys synes at være sjeldne indenfor denne
Kreds, er det let at forståa, hvorfor Vinternatten ved disse Eks-
peditioners Vinterkvarterer saa sjeldent har været oplyste af
Nordlys, og hvorfor Beskrivelsen over dette Fænomen spiller en
saa liden Rolle i deres Reiseskildringer.
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Længe førend Jorden var bleven bar, og der var bleven
mildt Veir, begyndte Trækfuglene at komme; først Snespurven
den 23 April, derefter store Skarer af Gjæs, Ærfugle, Haveller,
Fiskemaaser,. flere Arter Vadefugle og Sangere. Den første af
disse var den lille sirlige Sylvia Ewersmanni, der i Begyndelsen
af Mai i store Skarer slog sig ned paa den eneste mørke Plet,
der endnu var at se i Strøget — Vegas sorte Dæk. Alle var
de aabenbart meget trætte, og det første, de smaa Stakler gjorde,

Sangfugle i Vegas Rig

Mai 1879,

var at opsøge bekvemme Sovesteder, hvoraf et Fartøis Rig har
en stor Mængde, nåar det gjælder Smaafugle. Jeg behøver vel
neppe at bemærke, at vore nye Gjæster, Vaarens Forbud, blev
saa lidet som muligt forstyrrede.

Vi begyndte nu flittigt at samle Materialier til Kundskaber
om Egnens Fugle- og Pattedyrfauna. Samlingerne er, medens
dette skrives, endnu ikke bearbeidede, og jeg kan derfor kun
anføre følgende:
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Af det Bekjendtskab, jeg paa egne tidligere Reiser og gjen-
nem Studiet af andres havde gjort med den høinordiske Fugle-
verden, havde jeg faaet den urigtige Forestilling, at omtrent de
samme Fuglearter skulde møde os overalt i Europas, Asias og
Amerikas Polarlande. Erfaringen under Ekspeditionen med Vega
viser, at dette ingenlunde er Forholdet, men at Asias nordøstlige
Spids, Tschuktscher-Halvøen, i denne Henseende danner en fuld-
stændig Undtagelse. Fugle forekommer her i meget mindre
Antal, men med langt større Mangfoldighed af Former end paa
Novaja Semlja, Spitsbergen og Grønland, hvorfor ogsaa Fugle-
verdenen paa Tschuktscher-Halvøen i sin Helhed har et fra de
atlantiske Polarlande ganske afvigende Præg. Vistnok møder
man ogsaa her Former, som er meget nær beslægtede med Spits-
bergens og Novaja Semljas Stormaase (Larus glaucus Brunn.),
Ismaase (L. eburneus Gmel.), Krykke (L. tridactylus L.), Havel
(Harelda glacialis L.), Ærkonge (Somateria spectabilis L.) 1),
Svømmesneppe (Phalaropus fulicarius Bonap.), Fjærepist (Tringa
maritima Brunn.) o. s. v.; men ved Siden heraf findes en uventet

Mængde eiendommelige Arter, f. Eks. den amerikanske Ærfugl
(Somateria V-nigrum Gray), en svanelignende Gaas, ganske hvid
med sorte Vingespidser (Anser hyperboreus Pall.), en graabrun
Gaas med rig gulhvid Fjærklædning paa Hovedet (Anser pictus
Pall.), en paa Hovedet udmærket smukt med sort, hvidt og
grønt tegnet Futigulaart (Fuligula Stelleri Pall.), den smukt teg-
nede, sjeldne Larus Rossii Richards., af hvilken Dr. Almqvist
den 1 Juli skjød et Eksemplar fra Skibet af, en liden brun Sneppe
med skeformig udvidet Næbspids (Eurynorhynchus pygmæus L.)
samt adskillige hos os ikke forekommende Sangfugle osv. Des-
uden udmærkede sig efter Løitnant Nordqvist ogsaa endel af de
her levende skandinaviske Former ved mindre betydelige Ulig-
heder i Farvetegning og Størrelse. Den besynderlige Skesneppe
var til en Tid om Vaaren saa almindelig, at den et Par Gange

*) Den almindelige Ærfugl (S. mollissima L.) savnes her eller er idet-
mindste meget sjelden.
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serveredes i Messen, noget hvorfor vi efter Hjemkomsten fik høre
alvorlige Bebreidelser af Samlerne. « Denne Fugl findes nemlig
kun i nogle enkelte Museer. Den blev første Gang beskrevet a f
Linné i »Museum Adolphi Frederici, Tomi secundi prodromus,
Holmiæ 1764a, og senere af C. P. Thunberg i Videnskabs-Aka-
demiets Forhandlinger for 1816 (Side 194), hvor det opgives, at

Fuglens Hjem er det tropiske Amerika. Siden er den enkelte
Gange bleven fanget i Sydostasia. Rimeligvis tilbringer den

Skesneppe fra Tschuktscherlandet.
Eurynorhynchus pygmæus L.

Ved Siden Fuglens Næb seet ovenfra i naturlig Størrelse.

ligesom Sylvia Ewersmanni Vinteren etsteds paa Philippinerne,
men søger om Sommeren til Høinorden. Som flere andre Fugle,
der viste sig om Vaaren med de første bare Pletter, forsvandt
den i Juli. Maaske tråk den sig tilbage til Kratskovene inde i
Landet, eller, hvad der er sandsynligere, længere nordover til
endnu uopdagede Øer eller Fastlande, som efter al Rimelighed
forbinder Wrangels Land med Franklin-Arkipelet.

En eiendommelig Tiltrækningskraft paa Polarfareren udøver
de høiere Dyrformer, som foruden han selv vover at trodse den
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arktiske Nats Kulde og- Mørke. Ansfaaende disse har Løitnant
Nordqvist meddelt følgende:

»Det om Vinteren almindeligste Pattedyr paa Tschuktscher-
Halvoens Nordkyst er Haren. Den adskiller sig fra den i Skan-
dinavien forekommende Fjeldhare (Lepus borealis Lillj.) ved sin
anselige Størrelse og derved, at Næsebenene ikke saa hurtigt bliver
smalere. Som oftest sees den i Flokke paa 5 til 6 Stykker paa de
kun af et tyndt Snelag dækkede Bakker i Nærheden af Teltene,
uanseet de sultne Hundeskarer, som der stryger omkring.

Meget talrige er Fjeldrævene (Vulpes lagopus L.). Den almin-
delige Ræv (Vulpes vulgaris Gray) synes ogsaa at være almindelig.
En rod Ræv, som Løitnant Brusewitz skjød fra Skibet i Oktober,
afveg betydeligt fra den almindelige Ræv og stod Fjeldræven nær.
Rævenes Føde synes om Vinteren at beståa af Harer, Sneryper og
Lemæn. - Jeg har et Par Gange seet Huller omtrent en Meter dybe
og 30 Centimeter vide, hvilke efter Tschuktschernes Udsagn var
gravede af Ræve, som søgte efter Lemæn.

Af Lemætt har jeg seet tre Arter, nemlig Myodes obensis, M.
torquatus og Arvicola obscura. Desuden skal her efter Tschuktscher-
nes Sigende forekomme en liden Mus, formodentlig en Spidsmus.
Myodes torquatus fik vi første Gang den 12 Januar, Myodes obensis
den 13 Februar. Begge Arter blev siden ofte bragte ombord af
Tschuktscherne, og ikke sjeldent saa man om Vinteren Lemæn lobe
om paa Sneen. Myodes obensis synes at være meget talrigere end
den anden Art. Eiendommeligt er det, at de ni Eksemplarer af
Myodes torquatus, som jeg fik i Løbet af Vinteren, allesammen var

Hanner. I Modsætning til disse to Lemænarter synes Arvicola ob-
scura ikke at vise sig ovenpaa Sneen om Vinteren. Af denne kom
otte Stykker fra den mellem Jinretlen og Beringsstrædet liggende By
Tjapka den 8 Mai. Siden fik jeg en til fra den 5 Mile østenfor
Jinretlen liggende By Irgunnuk.

Sjeldnere i disse Strøg overvintrende Landpattedyr er Ulven,
som vi saa et Par Gange, og Vildrenen. Fodspor af den sidste
saaes den 23 Marts i Fjeldtrakterne 15 til 20 engelske Mile sønden-
for Jinretlen. Efter Tschuktschernes Udsagn bliver nogle enkelte
Rener tilbage paa Kystfj eldene, medens Størstedelen om Vinteren
trækker sig længere sydover. Desuden lever her om Vinteren endnu
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to Landpattedyr, ihvorvel man kun ser dem Sommer og Høst, da
de i den øvrige Del af Aaret ligger i Dvale, nemlig Landbj&rnen
og Murmeldyret (Arctomys sp.). Vi saa ingen Landbjorn, men
Løitnant Hovgaard og jeg fandt den 8 Oktober Sporene efter den
omtrent 2 —3 engelske Mile fra Kysten. Tschuktscherne siger, at
Landbjørnen ikke er sjelden om Sommeren. Murmeldyret forekom-
mer i Mængde. Den 26 Mai blev det for første Gang bragt om-

Murmeldyr fra Tschuktscherlandet.

bord af en Tschuktscher, og Dagen efter saa jeg selv et sidde paa
Toppen af en liden Bakke, i hvilken det havde sin Bolig.

Foruden de nævnte Dyr har de Indfødte talt om et Dyr, som
de kalder » Nennet «, og som siges at leve ved Elvebredder. Efter
deres Beskrivelse synes det at være den almindelige Oter. Som
paa de fleste Steder, hvor der er fuldt af Lemæn, findes ogsaa her
Snemusen (Mustela vulgaris Briss.), af hvilken jeg fik to Skind af
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Tschuktscherne. Om Hermelinen eller Røskatten forekommer i den
af os be:øgte Del af Tschuktscherlandet, skal jeg ikke kunne sige,
men ettersom Tschuktscherne har fortalt mig, at her skal findes en
Væsel med sort Halespids, er det sandsynligt.

Kun to Havpattedyr blev seede om Vinteren, nemlig Kobben
eller Ringsælen og Isbjernen. Et Par Gange saaes Spor efter den
sidste i Nærheden af Land. Dog synes den egentlig at holde til
ved Aabninger i Isen længere ud paa Havet, hvor under vort Op-
hold to Stykker blev dræbte af Tschuktschere fra Nabobyerne. Ring-
sælen er rimeligvis den eneste Sælart, som forekommer inde ved Ky-
sten om Vinteren. Den fanges i stor Mængde og er ved Siden af
Fisk og endel Plantestoffer Tschuktschernes Hovednæring

Af Landfugle overvintrer kun tre Arter i dette Strøg, nemlig
en Ugle (Strix nyctea L.), en Ravn (Corvus sp.) og en Rype (La-
gopus subalpina Nilss.); den sidste er den almindeligste. Den 14
December saa jeg paa en Slædereise indover Landet omtrent 10 til
12 engelske Mile fra Kysten to store Flokke af Ryper. Den ene

talte vistnok over 50 Stykker. Nærmere Kysten findes derimod, især
om Vaaren, kun enkelte Fugle. Ravnen er almindelig omkring
Tschuktscherbyerne og bygger sin Rede i nærliggende Fjeldsider.
Det første Ravneæg fik vi den 31 Mai. Sneuglen blev første Gang
seet den 11 Marts, men findes efter Tschuktschernes Sigende hele
Vinteren igjennem. I April og Mai saa vi ogsaa af og til Sneugler-,
den 21 Mai saa jeg to.

Paa aabne Steder i Havet skal der efter Tschuktschernes Paa-
stand hele Vinteren over forekomme to Svømmefugle, nemlig Alken
(Uria Brtinnichii Sabine) og Teisten (Uria grylle L.). Af den første
fik vi et Eksemplar første Gang den 1 Mai, af den anden den 19
s. M. Muligens overvintrer paa aabne Steder i Havet ogsaa en
Mergulusart, hvoraf et Eksemplar kom til Vegas Overvintringssted
den 3 November, og en Fuligula, hvoraf et Eksemplar den 9 Marts
blev os solgt af en Tschuktscher, sona fortalte, at han havde dræbt
den i en Klare udenfor Kysten. «

Efter Trækfuglenes Ankomst begyndte Jagtudflugter at danne
en velkommen Afbrydelse i vort ensformige Vinterliv, og Jagt-
udbyttet en ikke mindre behagelig Afveksling i vor Spiseseddel.
Desuden falbød Tschuktscherne os daglig en Mængde forskjellige
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Slags Fugle, især efterat de havde opdaget, at vi betalte mere for en
sjeldnere, men liden og lidet madnyttig Fugl end for en stor fed
Gaas. Smaafugle dræbte Tschuktscherne enten med Stenkast-
ning eller ved at skyde med Bue og Pil, hvorved maa bemærkes,
at de fleste var meget daarlige Skytter. De fangede dem ogsaa
med Snarer af Hvalbarder, der opsættes paa nøgne Steder ved
Stranden, som oftest mellem to Hvalryghvirvler. Løse Stene
er nemlig sjeldne, men Hvalben findes, som ovenfor omtalt, i
mængdevis paa flere Steder af de Kystvolde, hvorpaa Teltene er
opsatte. I Juni begyndte vi at faa Æg af Maager, Ærfugle,
Haveller, Gjæs og Lom i tilstrækkelig Mængde for Bordets Be-
hov. Tilgangen var dog paa .ingen Maade saa rigelig som i
Rugetiden paa Grønland, Spitsbergen og Novaja Semlja.

Et Stykke bortenfor Skibet dannede der sig i Slutningen af
Mai to Raaker af nogle Favnes Bredde. Jeg sendte den 31 Mai
nogle af Folkene ud for at skrabe paa dette Sted. De kom til-
bage med rigt Udbytte; men uheldigvis lukkede Aabningerne sig
igjen Dagen efter, og da jeg sammen medLøitnant Bove besøgte
Stedet den 2 Juni, var en stor nydannet Toross bleven lagt
op langs Kanten af den tidligere Rende. Pm anden Raak dan-
nede sig nogle Dage efter, men lukkede sig igjen ved en ny
Forandring af Isen, hvorved igjen en høi Isvold af løse ovenpaa
hverandre ophobede Isblokke angav det tidligere Sted for Aab-
ningen. Endog det stærkeste Fartøi vilde, nåar Isen gik sam-
men, være bleven knust ien saadan Rende. Ganske forskjellig
fra disse tilfældige Raaker var en stor Aabning, som viste sig en
eller to Kilometer nordenfor Fartøiet, og rimeligt er det, at den
med faa, maaske dog vanskeligt passerbare Afbrydelser strakte sig
helt til Beringsstrædet, hvor efter Tschuktschernes Fortælling
flere Hvalfangere allerede havde indfundet sig. Omkring Skibet
laa dog Isen fremdeles fast og übrudt. Ei heller syntes Tschukt-
scherne at vente, at den snart vilde gaa op, hvis man skulde
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dømme efter den Mængde Læs trukne af Hunde og Rener, som
fremdeles drog forbi os saavel vestover som østover. En af
disse Forbireisende maa særskilt nævnes, fordi hans Reise har
været omtalt som en til os udsendt Undsætnings-Ekspedition.

Det var den 19 Juni. En Mængde forbireisende Tschuktschere
kom som sædvanligt ombord, dels for at oppebære den Gjæst-
frihedstribut, hvortil de ansaa sig berettigede, dels for at tilfreds-
stille en let forklarlig Nysgjerrighed og saa smaat sladre om
foregaaende Dages Begivenheder. En af dem, en Mand af Mid-
delalder, hvem vi ikke før havde seet, men med velvillige og lidt
selvtilfredse Træk, hvis Ansigt var en uendelig Samling af Ryn-
ker, og hvis Pæsk var betrukken med en gammel Fløielsskjorte,
fremstillede sig med en vis Fordringsfuldhed som Høvdingen
Noach Elisej. Lige siden Feiltagelsen med Tschepurin, og
efterat Menkas formodede Træl havde sagt sig at være mindst
ligesaa god som Menka selv, havde vi begyndt at vise os tem-

melig ligegyldige ligeoverfor tschuktschisk Høvdingeværdighed.
Noach Elisej blev derfor, uagtet han paa saadan Vis havde frem-
sat sine Fordringer, modtaget som Almuen ialmindelighed, hvor-
over han følte sig lidt stødt; men vor Opførsel forandrede sig
snart, da Notti eller en anden af vore daglige Gjæster, der var
bleven fortrolig med vore Lyster og Svagheder, oplyste os om,

at Noach Elisej havde et stort, meget stort Brev med sig. Gub-
ben Noach havde saaledes Post, maaske europæisk Post med, og
med det samme blev han i vore Øine en stor Mand. Efter i
nogen Tid at være bleven bestormet med Spørgsmaal fremtog
han af en om Halsen hængende Pose, de paa vanlig Vis sam-
mensurrede Bordstumper, der her tjener som Postvæske. De
befandtes dog kun at indeholde et Brev paa et Par Linier fra en
russisk Embedsmand i Nischni Kolymsk uden Efterretninger fra
Europa, men med Underretning om, at Fyrst Noach Elisej var
bleven afsendt for at staa os bi om fornødent. Til en Begyn-
delse rystede Noach sin Mave for at vise, at han var sulten og
ønskede at spise, samt spyttede og pegede med Fingeren paa
Struben for at tilkjendegive, at en »Ram« vilde smage godt.





Stegocephalus Kesslerl Stuxb.
Naturlig Størrelse.

Sablnea septemcarinata Sabine.
Naturlig Størrelse.

Evertebrater fra Havet ved Vegas Vinterkvarter.



Acantostephia Malmgreni (Goes).
2 Gange forstørret.

Ophloglypha nodosa (Lütken).
2 Gange forstørret.

Evertebrater fra Havet ved Vegas Vint erkvarter.
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Derefter fortalte han noget, som vi ikke saa rigtig forstod, men
som vi nu har Grund til at fortolke som Underretning om, at
han var Fører af en af de sibiriske Autoriteter til os udsendt
Hjælpe-Ekspedition, og at han derfor var villig til for rimelig
Betaling at overlade os endel Rener. Jeg benyttede mig ogsaa
af Tilbudet og kjøbte tre Dyr for Sukker, The og lidt Tobak.
Noach var forøvrigt en venlig og hyggelig Mand, der trods sin

Noach Elisej;

Efter Fotografi af L. Palander

Kristendom reiste om med to Koner og en Mængde Børn, som
naturligvis alle skulde bese Skibet og naturligvis alle skulde
faa sin Velkomst af Tobak, Kridtpiber, Sukker, Ram o. s. v.

Der havde nu begyndt at samle sig saameget Overvand paa
Isen, især inde ved Land, at det var meget vanskeligt at gaa
fra Skibet til Stranden og tilbage. Mangen en paatænkt Land-
udflugt blev afbrudt ved, at man straks efterat have forladt Far-
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tøiet kom ned i et dybere Hul paa Isen og fik sig et koldt Bad.
Udflugterne iland begyndte dog at blive af meget stor Interesse
for Botanikerne og Zoologerne, og derfor lod jeg for at undgaa
disse Uleiligheder et Telt slaa op ved den store Lagun mellem
Pitlekaj og Jinretlen og en let Baad bringe derhen. Lagunens
Bund var endnu optagen af Is, men over den stod dog Våndet
saa høit, at Baaden kunde flyde. Naturforskerne slog sig efter
Tur ned i Teltet og gjorde herfra dels i Baad, dels tillands Ud-
flugter til forskjellige Kanter, og som jeg haaber med det Udfald,
at Pitlekajs Omgivelser nu er det bedst kjendte Strøg paa Asiens
Nordkyst. Den første Blomst (Cochlearia fenestrata R. Br.) saaes
den 23 Juni 1). En Uge senere begyndte Jorden at grønnes og
Blomster af forskjellige Slags at vise sig i større og større

Antal 2). Nogle Fluer saaes paa en Solskinsdag alt i Mai (den 27)

x) Paa Ekspeditionen i 1861, da vi i Begyndelsen af Juni af Isen blev ind-
spærrede i Treurenberg Bai paa Spitsbergen (790 57' n. Br.), blev den første
Blomst (Saxifraga oppositifolia L.) plukket den 22 Juni. Efter Overvintringen
1872—73 saa Palander og jeg paa vor Slædereise rundt Nordostlandet den første
Blomst (samme Saxifraga Art) allerede den 15 Juni i Bunden af Wahlenberg Bai
(79 0 46' n. Br).

2) For Fuldstændighedens Skyld skal jeg her opregne ogsaa de Planter, som
Dr. Kjellmann fandt ved Pitlekaj. De med * betegnede forekommer enten selv i
Skandinavien eller er repræsenterede ved meget nærstaaende Former.

Leucanthemum arcticum (L.) DC.
Artemisia arctica Less.
*

» vulgaris L. f. Tilesii Ledeb.
Cineraria frigida Richards.
*

» palustris L. f. congesta Hook.
*Antennaria alpina (L.) R. Br. f. Frie-

siana Trautv.
*Petasites frigida.
Saussurea alpina (L.) DC. f. angusti-

folia (DC.)
*Taraxcum officinale Web.
Valeriana capitata Pall.
Gentiana glauca Pall.
Pedicularis sudetica Willd.

- Langsdorffii Fisch.
» lanata "Willd. f. leiantha

Trautv.
» capitata Adams.

*Polemonium coeruleum L.
*Diapensia lapponica L.
Armeria sibirica Turcz.
Primula nivalis Pall. f. pygmæaLEDEß.

» borealis Duby.

*Loiseleuria procumbens (L.) Desv.
*Ledum palustre L. f. decumbens AIT.
*Vaccinium vitis idæa L.
*Arctostaphylos albina (L.) Spreng.

*Cassiope tetragona (L.) Don.
Hedysarum obscurum L.
Oxytropis nigrescens (Pall.) Fisch.

f. pygmæa Cham.
» species ?

*Rubus chamæmorus L.
*Comarum palustre L.
Potentilla fragiformis L.

f. parviflora Trautv.
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hoppe om paa selve Sneen ; men først i Slutningen af Juni be-
gyndte Insekter at vise sig i større Mængde, deriblandt mange
Harpalider, et Par store Carabusarter og en stor Curculionide.
De her forekommende Insekter er dog saavel med Hensyn til
Art- som Individantal ikke meget talrige, hvilket ikke er urime-
ligt, da Jorden hele Aaret igjennem er frosen i liden Dybde under
Overfladen. Da ogsaa det lidet mægtige Jordlag, der tiner om

Potentilla f. villosa (Pall.)
*Sibbaldia procumbens L.
*Dryas octopetala L.
Spiræa betulæfolia Pall. f. typica

Maxim.
*Hippuris vulgaris L.
*Saxifraga stellaris L. f. comosa Poiß.

punctata L
*

» cernua L.
rivularis L.

*Rhodiola rosea L.
*Empetrum nigrum L.
*Cardamine bellidifolia L.
Cochlearia fenestrata R. Br.

f. typica Malmgr.

f. prostrata Malmgr.

Ranunculus Pallasii Schlecht.
nivalis L.

*
» pygmæus Wg.
» hyperboreus Rottb.

*Aconitum napellus L. f. delphinifolia
(Reichenb.)

Claytonia acutifolia Willd.
*Wahlbergella apetala (L.) Fr.
*Stellaria longipes Goldie. f. humilis

Fenzl.
*

» humifusa Rottb.
Cerastium maximum L.
*

» alpinum L. f. hirsuta Koch.
*Halianthus peploides (L.) Fr.
Alsine arctica (Stev.) Fenzl.
*Sagina nivalis (Lindbl.) Fr.
*Polygonum bistorta L.
*

» viviparum L.
» polymorphum L. f. frigida

Cham.
Rumex arcticus Trautv.

*Oxyria digyna (L.) Hill.
Salix boganidensis Trauvt. f. latifolia.

» Chamissonis Anders.
» arctica Pall.
» cuneata Turcz.

*
» reticulata L.

species ?

Betula glandulosa MICHX. f. rotundi-
folia Regel.

Elymus mollis Trin.
*Festuca rubra L. f. arenaria Osb.
*Poa flexuosa Wg.

Arctophila effusa J. Lge.

Glyceria vilfoidea (Ands.) Th. Fr.
vaginata J. Lge. f. contracteata

J. Lge.

*Catabrosa algida (Sol.) Fr.
*Colpodium latifolium R. Br.
Dupontia Fisheri R. Br.
*Trisetum subspicatum (L.) P. B.
*Aira cæspitosa L. f. borealis Trauty.

Alopecurus alpinus Sm.
*Hierochloa alpina (Liljebl.) Roem.

& Sch.
*Carex rariflora (Wg.) Sm.
*

» aqvatilis f. epigeios Læst.
*

» glareosa Wg.
*

» lagopina Wg.

*Eriophorum augustifolium Roth.
*

» vaginatum L.
*

» russeolum Fr.
*Luzula parviflora (Ehrh.) Desv.
*

» Wahlenbergii Rupr.
*

» arcuata (Wg.) Sw. f. confusa
LINDENB.

*Juncus biglumis L.
Lloydia serotina (L.) Reichenb.
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Sommeren, er haardfrosent om Vinteren, maa alle de Insekter,
som her findes, under en eller anden Udviklingsform kunne holde
ud at stivfryse en Tid af Vinteren. Medrette kan i denne Anled-
ning bemærkes, at hvis Livet i en Organisme ved Stivfrysning kan
suspenderes i Maaneder uden at gaa tilgrunde, hvad er der da
iveien for, at denne Suspension kan vare i Aar, Aartier eller
Aarhundreder?

Den almindelige Forestilling, at alt dyrisk Liv skulde ophøre,
nåar den indre Varme sank under o°, er forøvrigt ikke fuldkom-
men rigtig. Dette bevises af det rige Evertebratliv, som man

Biller fra Pitlekaj

a. Carabus truncaticollis Eschscholtz 1½ af nat. St. b. Alophus sp. 12/3af nat. St

finder paa Bunden af Ishavet, hvor Våndet Aaret igjennem har en
Temperatur af — 2° til — 2,7° C„ saavelsom af den mærkelige
lagttagelse under 1872—73 Aars Overvintring i Mosselbai, at

smaa Krustaceer i Millionvis kan leve i vandtrukket Sne, hvis
Temperatur er — 2,0° til — 10,2° C. Jeg siger herom i Beret-
ningen om 1872—73 Aars Reise 1):

■Hvis man paa Vintertiden gaar langs Havstokken paa den Sne,
som er tor ved Ebben, mere eller mindre gjennemtrukken af Hav-

x) Redogorelse for den svenska polarexpeditionen år 1872—73. Tillæg til
Vet.-Akad. Handl. Bd. 2. No. 18 S. 52.
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våndet ved Flodtid, saa opstaar for hvert Skridt, man tager, et over-
maade intensivt, pragtfuldt, blaahvidt Lysskin, der i Spektroskopet
giver et ensfarvet, labradorblaat Spektrum. Dette smukke Lysskin i
den før fuldkommen mørke Sne varer, efterat der er bleven rørt

ved den, kun nogle Øieblik, nåar den siden lades i Ro, og er saa
intensivt, at det ser ud, som skulde der aabne sig et Ildhav for hvert
Skridt, man tager. Det gjor isandhed et eiendommeligt Indtryk paa
en mørk og streng Vinterdag (Lufttemperaturen var undertiden nær

Lysende Krustace fra Mosselbai
Metridia armata A. Boeck,

i. En Hun, 12 Gange forstørret. 2. Den ene Fod af andet Par

ved Kviksølvets Frysepunkt) at gaa i denne Blanding af Sne og
Flammer, der for hvert Skridt spreder sig til alle Sider med et saa
stærkt Lys, at man kunde være bange for, at Sko og Klæder stod
i Brand. <

Ved nærmere Undersøgelse viste det sig, at disse Lysfeno-
mener kom fra et lidet Krebsdyr, som efter Bestemmelse af Pro-
fessor W. LiLLjEBORG tilhører Arten Metridia armata A. Boeck,
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og hvis rette Element synes at være en betydeligt under o° af-
kjølet, af Saltvand gjennemtrukken Snerøre. Først ved en Tem-
peratur under — io° synes disse Smaadyrs Lysningsevne at op-
høre. Men da det Element, i hvilket de lever, Overfladen af
den nærmest Stranden liggende Sne, utallige Gange om Vinteren

Reitinacka.
Efter Fotografi af L. Palander.

bliver afkjølet til et Par Gange ti Grader, er der liden Sandsyn-
lighed for, at disse Smaadyr lider nogen Skade af at udsættes
for en Kulde af — 20° indtil — 300, et meget mærkelige For-
hold, eftersom de i sin Organisme ganske vist ikke har noget
Middel til at forhøie den indre Livsvarme i nogen Grad over
det omgivende Mediums Temperatur.
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Ved Pitlekaj saa vi ikke disse Dyr, men et lignende Fæno-

men, om end i meget mindre Skala, iagttog Løitnant Bellot 1)
paa en Slædereise i Polaramerika. Han antog, at Lyset kom
fra forraadnede organiske Stoffer.

Efterat Tschuktscherne havde fortalt os om en sort, udmær-
ket velsmagende Fisk, der skulde forekomme i den fra Havet
fuldkommen afstængte, om Vinteren bundfrosne Ferskvandslagun
ved Jinretlen, foretog vi en Udflugt derhen den 8 Juli. Vore
Venner paa Teltpladsen var straks ferdige til at hjælpe os, især
Kvinderne Aitanga og den tolvaarige noget torkjælede Vega-
Favoritinde Reitinacka. De løb som muntre legende Børn frem
og tilbage for at gjøre Garnet istand og skaffe alt, hvad der ud-
fordredes til Fiskeriet. • Vi havde fra Skibet tåget med et 9 Me-
ter langt og 1 Meter dybt Garn. Paa Overkanten anbragtes
Kavlerne og til Underkanten fastgjordes en lang Stang, hvortil
der fæstedes fem Stokke, hvormed Garnet et Stykke fra Stranden
sænkedes ned paa Bunden af Lagunen. Nogle i det kolde Vand
vadende Indfødte skyvede derefter Garnet frem mod Stranden
med Stokkene og Stangen, der gled let hen over den med Græs
bevoksede Søbund. For at hindre Fisken fra at svømme bort
vadede Kvinderne paa Siderne med høit opskjørtede Pæsker,
skrigende og støiende samt af og til standsende for ved en vold-
som Skjælven at give tilkjende, at Våndet var meget koldt. Ud-
byttet blev rigt. Vi fik i hundredevis en sort, for os aldeles
ukjendt Fiskeart, af en Type, som man snarere skulde have
ventet at finde i Ækvatorialegnenes Sumpe end her oppe i Nor-
den. Fisken blev paa en Hundeslæde kjørt ud til Skibet, hvor
den dels for Zooldgens Regning blev sat paa Spiritus, dels stegt,
ikke uden Protest fra vor gamle Kok, som syntes, at den sorte,
slimede Fisk saa ualmindelig styg og fæl ud. Men Tschukt-
scherne havde Ret; det var en virkelig Lækkerbidsken i Smag
noget lig Aalen, men finere og mere kjødfuld. Disse Fiske var

x) J. R. Bellot, Journal d'un voyage aux mers polaires, Paris 1854, S. 177
og 233.
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forøvrigt ligesaa seiglivede som Aalen. Efterat have ligget halv-
anden Time i Luften svømmede de nemlig, hvis man slåp dem
i Våndet, ligesaa friske om som før. Hvorledes denne Fiskeart
tilbringer Vinteren, er en endnu større Gaade end Insekternes
Vinterliv. Lagunen har nemlig intet Udløb og synes fuldstændig
at bundfryse. Den Vandmasse, der om Høsten fandtes i Lagu-
nen, laa derfor endnu for Størstedelen som et usmeltet, ikke løs-
net Islag, dækket med et flere Fod høit Lag af Flødvand, der
oversvømmede Græsmarkerne. Det var i dette Flødvand, at
Fiskeriet fandt Sted.

Hundefisk fra Tschuktscher-Halvøen

Dallia delicatissima Smitt.
½ af fuld Størrelse

Efter Hjemkomsten er Jinretlenfisken bleven undersøgt ai
Professor F. A. Smitt i Stockholm, der om den i et for Viden-
skabsakademiet holdt Foredrag har angivet, at den tilhører en
ny Art, som Professor Smitt har givet Navnet Dallia delicatis-
sima. En meget nærstaaende Form findes i Alaska og er bleven
kaldet Dallia pectoralis Beax. Forøvrigt er disse Fiske nær-
beslægtede med Hundefisken (Umbra Krameri Fitzing), der fore-
kommer i Neusiedler- og Platten-Søerne og i underjordiske Hule-
søer i Sydeuropa. Mærkværdigt nok ansees den europæiske Ar*:
som uspiselig og betragtes endog med saadan Væmmelse, at

Fiskerne kaster den bort, saasnart den fanges, fordi de anser
den for giftig og frygter for, at de øvrige Fiske skal bedærves
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ved at berøres af den 1). De anser det ogsaa for en Fornær-
melse, nåar man forlanger Hundefiske af dem. Havde vi vidst
dette, vilde vi neppe have kunnet svare for, at Dallia delicatis-
sima Smitt virkelig fortjener sit Navn.

I Begyndelsen af Juli blev Marken næsten fri for Sne, og vi
kunde nu gjøre os et Begreb om, hvorledes det saa ud om Som-
meren i den Egn, hvor vi havde tilbragt Vinteren. Landskabet
var just ikke henrivende smukt. Længst i Syd hævede Landet
sig med terrasseformige Afsatser til et Fjeld, vi havde givet Nav-
net Tafelbjerget, der rigtignok var temmelig høit, men ikke ved
bratte Styrtninger eller djærve Fremspring var istand til at give
noget Bidrag til en malerisk Indfatning af Landskabet, saaledes
som man sjelden savner den paa de Kanter af Grønland, Spits-
bergen eller den nordlige Del af Novaja Semlja, som jeg har
besøgt ; Syd Novaja Semlja har idetmidste paa flere Steder bratte
maleriske Kyster. Undtager man Odden ved Jinretlen, hvor en
af Ravne beboet Klippe styrter steilt ned i Havet, samt nogle
længere inde ved Bredderne af Koljutschin Bugten liggende Fjeld-
sider, bestod Havstokken i den umiddelbare Omegn af vort Over-
vintringssted overalt kun af en lav Strandbred af grov Sand.
Ovenpaa denne Sand, der altid var frosen, løb der parallelt med
Stranden en 50 til 100 Meter bred Vold eller Dyne af fin, om
Sommeren ikke vandtrukken og derfor om Vinteren heller ikke
af Is sammenbunden Sand. Det er paa denne Vold, at Tschukt-
scherne opfører sine Telte, af hvilke man træffer Spor næsten

overalt, og denne Vold er derfor overalt bestrøet med itubrudte
Redskaber og Levninger af Fangsten. Ja, man kan næsten uden
Overdrivelse sige, at hele den nordvestlige Ishavskyst af Sibirien
er kantet med et Baand af Levninger og Affald af alle Slags.

Den grove Sand, der ligger under Dynen er, som sagt, be-
standig frosen paa det tynde Lag nær, som tiner hver Sommer.
Her er det, at Sibiriens »Frostformation« begynder, d. v. s. det
altid frosne Jordlag, som fra Ishavet af strækker sig langt syd-

x) Heckel und Knf.r, Die Stisswasserfische Oesterreichs S. 295.
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over ikke alene under den skovløse Tundra, men ogsaa under
prægtigt Skov og Agerland 1). Egentlig begynder dog den frosne
Jord et Stykke fra Stranden under Havet*). Ved Kysten bestaar
nemlig Bunden ofte af haardfrosen Sand, »berghaard Sand«, som
Skraberne pleiede at berette. Frostformationen i Sibirien inde-
holder derfor ikke alene terrestriske, men ogsaa marine Dannelser
foruden rene klare Islag, fremkomne derved, at det bundfrosne
Vasdrags Is om Vaaren er bleven dækket af et Lag af Dynd,
tykt nok til at beskytte Isen mod Smeltning i Løbet af Som-
meren. Den frosne Havbund synes igjen at være bleven dannet
paa den Maade, at den af Floden nedskyllede Sand har været

omgivet af og ved Synkningen har ført med sig noget Vand fra
de opvarmede, men lidet salte Overfiadelag. Den saaledes af
saltfrit, ved.o° frysende Vand omgivne Sand har paa Havbun-
den truffet et salt Vandlag, hvis Temperatur har været 2° til 3

0

under o°, og som en Følge heraf er Sanden froset haardt sam-
men. At det kan gaa for sig paa denne Maade fik vi direkte
Bevis for, da vi om Vaaren sænkede Dyr ned for at faa dem
skeletterede af de paa Havbunden vrimlende Krebsdyr. Hvis
den paa forskjellige Steder aabne Sæk, i hvilken Legemet blev
sænket ned, først fik Anledning til at fylde sig med det lidet
salte Vand paa Overfladen og derefter hurtig sank, var den, nåar

den en eller et Par Dage efter blev optaget, fyldt af Is, saa at

Krebsdyrene ikke var istand til at komme til Kjødet. Vi havde

x) Endogsaa temmelig langt mod Syd forekommer der i Skandinavien Ste-
der med frosen Jord, der i Aarrækker ikke tiner. Saaledes skal man ikke alene i
Egyptinkorpi Myrer i Nurmis og Pjelkis Sogne i Finland træffe Granskov, voksende
over Leier eller »Tuer« af frosen Sand, men ogsaa paa andre Steder af Øst-Fin-
land findes der Lag af Stubber, Rødder o. s v. efter forskjellige Trævegetationer
vekslende med Lag af frosen Muld (efter Meddelelse af Agronom Axel Asplund).
Et Bidrag til den Maade eller rettere en af de Maader, paa hvilke saadanne Dan-
nelser opstaar, afgiver den Kjendsgjerning, at Gruber med vid Dagaabning endnu
saa lang sydover som i Mellemsverige paa faa Aar fyldes med en sammenhængende
Ismasse, hvis Dagaabningen bliver staaende aaben. Afstænges den, smelter Isen
igjen; men dertil medgaar Aartier.

2) Allerede Middendorff fortæller. at Bunden af Ochotsker Havet er frosen
(Sibirische Reise, Bd. 4, I, S. 502).
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allerede besluttet at opgive denne bekvemme Rensningsmaad* ,
da det lykkedes mig at finde et Middel til at undgaa denre
Uleilighed, nemlig derved, at vi, nåar Sækken var et Stykke
under Overfladen, med Heftighed tråk den frem og tilbage, saa
at det medbragte Overfladevand fjernedes. Frosent Ler elk r

Mudder synes ikke at forekomme paa Bunden af Ishavet. Dyr-
livet paa den frosne Sand var temmelig fattigt, derimod forekoi ■*

Alger, skjønt i liden Mængde.
Indenfor Stranden strækker der sig et Sletteland, dækket med

store Laguner og en Mængde mindre Søer. Om Vaaren er dette
Strøg saa vandtrukket og gjennemskaaret af dybe, stride Sne-
bække, at det er vanskeligt, ofte umuligt, at komme frem
over det. Straks efterat Sneen var forsvunden, havde dog ialfald
en Mængde Fugle slaaet sig ned paa det Lapspurven havde
søgt sig en fra den vaade Mark fremskydende Tue for paa den
at bygge sin vakre, med Tag forsynede Rede; i Nærheden havd;*

Vadefuglene lagt sine Æg, som oftest umiddelbart paa den vancI-

trukne Mos uden Spor af Rede, og paa Tuer aldeles omgivne a;

Flomvandet fandt man Æg af Lom, Havel, Ærfugle og Gjæs
Allerede under vort Ophold løb Våndet saa hurtigt bort, at

Steder, som den ene Dag var dækkede af et Vandspeil dybt nok.
til at en grundgaaendeBaad kunde roes hen over det, den næste

Dag var forvandlede til vaade, sumpige Marker, skjulte af gule
Græsstraa fra det foregaaende Aar. Paa mange Steder var Grøn-
sværet bleven oprevet af Isen og bortført, hvorved der var op-
staaet sorte, af skarpe, rette Linier begrændsede Aabninger
i Græsvolden, fuldkommen lig nyligt udgravede Steder i et

Torvetag.
Om Sommeren maa her findes grønne Engsletter, dækkede

med temmelig høit Græs; men ved vor Afreise havde Plante-
væksten endnu ikke naaet nogen synderlig Udvikling, og kun faa
var de Blomster, som da kunde opdages. Jeg antager dog, at

der ogsaa her spirer en smuk arktisk Blomsterverden frem, om
end som en Følge af Kystlandets for Nordenvinden udsatte Be
liggenhed fattig i Sammenligning med beskyttede Dalfører i det
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indre af Landet. Der findes endog temmelig høie Buske, hvor-
imod ved Pitlekai Trævæksten kun repræsenteredes af en lav,
langs Jorden krybende Pileart.

Vi fik dog ikke engang se denne »Skov« fuldt løvklædt.
Endog her er det, inden fuld Sommervarme indtræder, fornødent
at Isen brydes op, og denne saa længselsfuldt ønskede Stund var
der endnu lang Tid til. Rigtignok blev Isen snebar i Begyndel-
sen af Juli, og derved formindskedes den Issørpe og det Flod-
vand, som i de næst foregaaende Uger havde staaet over den
og gjort det meget vanskeligt at gaa iland fra Skibet. Nu kunde
man igjen saa nogenlunde tørskoet og paa ren fast Is gjøre Ud-
flugter omkring Skibet-, dog maatte man være forsigtig. De tid-
ligere Revner var af det nedløbende Flodvand paa mange Steder
bleven udvidede til større eller mindre Aabninger, og hvor der
havde ligget en tynd, sort Gjenstand paa Isen -— lidt Grus, en
Stump af en Blikæske o. 1. — havde der dannet sig runde Hul-
ler, som lignede de Sælhuller, jeg om Vaaren efter Snesmeltningen
har seet paa Isen i Spitsbergens Fjorde. Forøvrigt var Isens
Styrke næsten uforandret, og endnu den 16 Juli havde man kunnet
kjøre en tungt læsset Slæde fra Skibet indtil Stranden.

Den 17 løsnede endelig Aarsisen inde ved Land, saaledes at

der opstod en lang Klare. Grundisene laa dog fremdeles urørte,

og mellem dem laa ogsaa Aarsisen saa fast, at alle var enige
om, at der endnu vilde gaa mindst 14 Dage hen, inden der blev
Udsigt til Befrielse.

Da Ren-Tschuktscheren Jettugin kom ombord den 16 i An-
ledning af den Hvalbensindsamling, hvormed vi nogle Dage tid-
ligere havde været sysselsatte, fortalte, at der ved hans Telt
fandtes Ben af Mammuth, og at en Mammuthtand stak frem af
den af Vaarflommen udskaarne Skrænt af en Elv, som løber fra
Tafelbjerget til Riraitinop, tog jeg derfor ikke i Betænkning
straks at begive mig afsted paa en Udflugt derhen. Fraværelsen
fra Fartøiet var beregnet til fem eller seks Dage. Det var min
Hensigt i en stor, Notti tilhørende, Skindbaad at reise opover
Elven til det Sted, hvor Mammuthbenene fandtes, og derfra til-
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fods fortsætte Reisen til Jettugins Telt. Jettugin forsikrede, at

Elven var dyb nok for den fiadbundede Baad. Efterat vi imid-
lertid var komne et Stykke ind i Landet, viste det sig, at Elven
den Dag, Jettugin havde tilbragt paa Skibet, var sunket betyde-
ligt. Saa vis var jeg dog paa, at Isstængslet endnu paa lang
Tid ikke vilde blive aabnet, at jeg straks efter Tilbagekomsten
fra den derved mislykkede Udflugt gjorde Tilberedelser til en
ny Reise for med andre Midler at naa Maalet.

Under Forberedelserne til denne gik Formiddagen den 18 Juli.
Vi satte os ved sædvanlig Tid til Middagsbordet uden at ane, at

vor Forløsningstime var kommen. Under Middagen mærkedes
pludseligt at Skibet kom i en svag gyngende Bevægelse. Palan-
der styrtede op paa Dækket, saa, at Isen var i Bevægelse, lod
fyre under Maskinen, der allerede i længere Tid i Forventning
om denne Time havde været istand, og to Timer efter, den
18 Juli Kl. 3 T. 30 M. Efterm., var Vega pyntet med Flag under
Damp og Seil atter paa Veien til Maalet.

Vi fandt nu, at der var opstaaet en fuldkommen isfri Revne
mellem Skibet og den aabne Rende inde ved Stranden, hvorhos
Ismarkerne vestenfor vor Grundis var bleven skudte længere ud
tilsøs, saa at den indre Klare var bleven bred nok til, at Vega
kunde finde tilstrækkelig dybt Farvand. Kursen sattes først mod
NV for at komme rundt de nærmest liggende Drivismarker, der-
efter langs Kysten henover mod Beringsstrædet. Paa Høiden af
Jinretlen stod, da vi dampede forbi, Byens Mænd, Kvinder og
Børn talrigt forsamlede, seende ud over Havet paa den Ildhest
— Tschuktscherne vilde maaske sige Ildhund eller Ildren — som
for bestandigt førte Vennerne fra de lange Vintermaaneder bort
fra deres kolde, nøgne Kyst. Om de virkelig, som de saa ofte
havde lovet, ved vor Afreise fældte Taarer, kunde vi ikke se i
den Afstand, som nu skilte mellem dem og os; men det kan
nok hænde, at den Vildes letbevægelige Sind bragte dem til at

gjøre det. Vist er det, at Skilsmissens Vemod hos mange af os
blandede sig med de Følelser af stormende Glæde, som nu gjen-
nemildede enhver Vegamands Bryst.
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Vega mødte ingen flere Ishindringer paa sin Vei til det
Stille Hav. Serdzekamen blev passeret Nat til den 19 Kl. i T.

30 M. Form. i tyk Taage, som hindrede os fra tydeligt at se
Landets Konturer. Man kunde alene over Taagebanken se, at

dette i den sibiriske Ishavsfarts Historie berømte Næs bestod af
høie Fjelde, søndersprængte som Fjeldene østenfor Bjørnøerne i
ruinlignende Kjæmpemure og Søiler. Havet var speilglat og
næsten isfrit, en og anden Hvalros stak sit i Taagen vidunderligt
forstørrede Hoved op af Våndet i Nærheden af Skibet. En
Mængde Sæl svømmede omkring os, og Skarer af Fugle, der
formodentlig har Rugesteder paa Serdzekamens bratte Klipper,
omsværmede os. Fra Havbunden hentede Trawlnettet gjentagne
Gange op en overmaade rig Høst af Onne, Mollusker, Krebsdyr
o. s. v. En Zoolog vilde her have fundet en rig Arbeidsmark.

Taagen holdt sig, saa at vi paa den anden Side af Serdze-
kamen mistede al Landkjending, indtil den 20 om Morgenen
mørke Høider begyndte at skimtes. Det var Fjeldtoppene ved
Asias Østnæs, Ostkap, et mindre heldigt Navn, som jeg paa
Kartet har ombyttet med Kap Deschnew efter Navnet paa den
kjække Kosak, som for 230 Aar siden for første Gang omsei-
lede det.

Kl. 11 Form. var vi midt i det Stræde, som forener Nord-
ishavet med det Stille Hav, og her blev fra Vega den gamle og
den nye Verden hilset med Flagning og svensk Salut.

Endelig var altsaa det Maal. naaet, efter hvilket saa mange
Nationer havde stræbt, lige siden Sir Hugh Willoughby, under
Kanonsalut og Hurraraab fra de festklædte Matroser i en talløs"
jublende Skares Paasyn i Aaret 1553 seiervis begyndte den lange
Række af Nordostfarter. Som allerede fortalt, blev dog Forhaab-
ningerne grusomt skuffede. Sir Hugh og hele hans Mandskab
omkom som Banebrydere for Englands Søfart og for Reiserne
paa det isfyldte Hav, der mod Nord begrændser Europa og Asia.
Utallige andre Ekspeditioner har siden, gaaet samme Vei, altid
uden Held og som oftest med Tab af Skib og mange kjække
Sømænds Liv og Helbred. Nu først, efter 336 Aars Forløb, og
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efterat de fleste i Søvæsenet erfarne Mænd havde erklæret fore-
tagendet for umuligt, er endelig Nordostpassagen bleven fuld-
ført. Det er, takket være vore Orlogsmænd og deres Officerers
Ordenssands, Iver og Dygtighed, skeet uden Tab af et eneste

Menneskeliv, uden Sygdom blandt Deltagerne, uden ringeste
Skade paa Skibet og under Forhold, der viser, at Tingen i de
fleste, maaske hvert Aar, kan gjøres om igjen paa nogle Uger.
Det maa være tilgiveligt, at vi under saadanne Forhold med
Stolthed saa vort blåa og gule Flag blive heiset i Top og hørte
den svenske Løsen i det Sund, hvor den gamle og den nye Ver-
den rækker hinanden Haanden. Visselig behøves ei længere den
Vei, vi har reist, som Handelsvei mellem Europa og China, men
det er bleven forundt denne og de næst foregaaende svenske
Ekspeditioner at aabne et Hav for Søfarten og at muliggjøre for
næsten en halv Verdensdel Forbindelsen tilsøs med Verdens-
havene.



Tolvte Kapitel.

Tschuktschernes Historie, Legemsbygning, Sindelag og Levevis.

Oibiriens Nordkyst er nu med Undtagelse af dens vest-

ligste og østligste Del i bogstavelig Forstand en Übygd. I Vest
skyder sig ud mellem Obs Mundingsbugt og den sydlige Del af
det Kariske Hav Halvøen Jalmal, der paa Grund af sin afsides
Beliggenhed, græsrige Sletter og fiskerige Floder synes at være
vor Tids Samojeders jordiske Paradis. Nogle hundrede Familier
af dette Folk vandrer her omkring med talrige Renhjorder. Om
Vinteren trækker de sig tilbage til det indre af Landet eller
sydover, og Kysten er da übeboet. Det samme finder Sted saa-
vel Sommer som Vinter, ikke alene med Beli Ostrow og den
yderste Del af Halvøen mellem Ob og Jenisej (Mattesol), men
ogsaa med den lange Kyststrækning mellem Jenisej og Tschaun
Bai. Paa Vegas Reise i 1878 saa vi paa denne Strækning ikke
en eneste Indfodt. Intet Spor efter Mennesker kunde opdages
paa de Steder, hvor vi gik iland, og uagtet vi længe seilede
ganske nær Landet, saa vi fra Havet af kun et eneste Hus paa
Kysten, nemlig den før omtalte Tømmerbygning paa Østsiden af
Tscheljutschin-Halvøen. Russiske Simovier og de Indfødtes Telt-
pladse findes vistnok fremdeles ved Floderne et Stykke ovenfor
Mundingen ; men den tidligere Kystbefolkning har trukket sig
indover eller er uddøet***), og først ved Tschaunbai bliver Asias

x) Amerikas Nordkyst er fremdeles Tilholdssted for en ikke übetydelig Eskimo-
befolkning, der endnu for et Par Aartier siden naatde til den Sode Breddegrad.
Da Klimatct i den nordlige Del af den gamle Verden kun adskille. sig lidet fra
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Nordkyst atter beboet, nemlig af det Folk, med hvilket vi kom
i Berørelse paa den senere Del af Vegas Kystreise i 1878 og
under Overvintringen.

Vistnok har jeg tidligere meddelt adskillige Træk af Tschukt-
schernes Levevis og Sindelag; men jeg tror dog, at en mere
udtømmende Sammenstilling, af hvad Vegamændene har erfaret
i den Retning, vil være af Interresse for mine Læsere, selv om
jeg en eller anden Gang skulde komme tilbage til Ting, jeg tid-
ligere har omtalt.

I vesteuropæiske Skrifter omtales det Folk, som bebor Asias
nordøstligste Del, efter hvad jeg ved, første Gang af Witsen,
der i anden Udgave af sit Værk (1705 S. 671) anfører et Udsagn
af VoLODOMiR Atlassow, at Indbyggerne i den norclostligste Del
af Sibirien kaldes Tjuktsi, dog uden nærmere at beskrive Folket
selv. Paa Kartarbeider fra Slutningen af det 17de Aarhundrede
findes endnu paa denne Del af Landet Navne fra Høiasiens
Historie saasom »Tenduc«, »Quinsai«, »Catacora«, o. fl.; men de

det, som hersker i den nyes tilsvarende Strøg, da der paa begge Steder er rigelig
Tilgang af Fisk, og da Sæl- og Hvalrosfangsten, idetmindste mellem Jenisej og
Chatanga, bør kunne blive ligesaa lønnende som ved Amerikas Nordkyst, saa er

denne, først i senere Tider opstaaede Forskjel meget paafaldende. Forholdet

forekommer mig at kunne forklares paa følgende Maade: Indtil vor Tid har en

Mængde smaa, vilde Folkestammer i Amerika bekriget hverandre, hvorved de sva-

gere Stammer for at undgaa de mægtigeres Udryddelsesraseri er bleven tvungne
til at trække sig tilbage til Nordens Isørkener, prisende sig lykkelige ved at kunne
vinde Livsophold gjennem Antagelse af Polarfolkenes efter Klima og Landets
Næringskilder afpassede Levevis. Lignende Forhold har engang fundet Sted i Sibi-
rien, og der findes mange Antydninger til, at Levninger af slagne Folkestammer
i Fortiden er bleven drevne op ikke alene til Fastlandets Nordkyst, men ogsaa ud

over den til de nordenfor liggende Øer. I Sibirien er dog Forholdene siden et

Fjerdedels Aartusende bleven aldeles forandrede ved Landets Erobring af Russerne.
Det nye Herrevældes Tryk har uagtet mange enkel tstaaende Yoldsgjerninger været
mindre ødelæggende for den oprindelige Befolkning, end den Indflydelse Europæerne
har udøvet i Amerika. Den russiske Magt har idetmindste i en Henseende havt
en übetinget velgjørende Virkning derved, at det har forhindret de uafladelige
Påtider mellem de indfødte Folkeslag. De til det ugjæstmilde Norden fordrevne
Stammer har kunnet vende tilbage til mildere Luftstrøg, og hvor dette ikke har

fundet Sted, har de i Mangel af nye Indflytninger søndenfra bukket under i Kam-
pen mod Kulde, Hunger og Kopper eller andre af Landets nye Herrer indførte
Sygdomme.
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udelades i van Ketjlens Atlas af 1709, og istedet for dem staar

Zuczari. Fra omtrent samme Tid finder man endel Beretninger
om Tschuktscherne i Beskrivelsen over den udmærkede Maler
Cornelis de Bruins Reise i Rusland. En russisk Kjøbmand,
Michal Ostatiof, som havde tilbragt 14 Aar med Reiser i Sibi-
rien, gav de Brum adskillige Oplysninger om de Lande, han
havde gjennemreist, og omtalte blandt andet Korakie og Soegtsie.
Disse sidste skildres som gudløst Pak, der dyrker Djævelen og
for at øve Troldkunster fører sine Fædres Ben med sig. Den
samme Rus, som fortalte dette, var ogsaa kommen i Berørelse
med de »stillesiddende« (fastboende) Soegtsi, som faar dette
Navn, % fordi de tilbringer hele Vinteren i Ørkesløshed liggende
eller siddende i sine Telte« x). Den første noget udførligere Op-
gave om P"olket har jeg fundet i Noten paa Side 110 af det
nedenfor anførte Værk Histoire généalogique des Tartares, Ley-
den 1726. Den grunder sig paa Opgaver fra svenske Krigsfanger
i Sibirien.

Russerne havde dog lang Tid iforveien gjort Bekjendtskab
med Tschuktscherne. De kom nemlig under Sibiriens Erobring
i Berørelse med dette Folk allerede før Midten af det 17de Aar-
hundrede . Et Selskab af Jægere seilede 1646 ud fra Kolyma-
Floden i Ishavet. Østenfor Kolyma traf de Tschuktscher, med
hvilke de handlede paa den Maade, at de efterlod sine Varer
paa Stranden og tråk sig tilbage, hvorefter Tschuktscherne kom
til, tog Varerne og lagde Pelsværk, Hvalrostænder og Udskjærin-
ger af Hvalroselfenben istedet 2). Hvorledes saadanne Reiser i de
paalølgende Aar gjentoges og tilsidst førte til Omseilingen af
Asiens Nordostspids, hører til et følgende Kapitel.

2) Cornelis de Bruins Reizen over Moskovie, door Persie & Indie &c,
Amsterdam 1711,8. 12. Forfatterens Xavn skrives ogsaa de Bruvn eller le Brun.

*) Allerede Herodot omtaler i 4de Bog Kap. 196, at Karthagenienserne
paa samme Maade byttede Varer med et Folk, som boede paa Kysten af Afrika
udenfor Herakles' Støtter. Den samme Byttemaade anvendtes endnu næsten 2000
Aai senere, da Afrikas Vestkyst blev besøgt af Venetianeren Cadamosto i Aaret
1454 (Ramusio, I, 1558, Blad 100).
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Paa disse Reiser kom Russerhæ ofte i Berørelse med den
Folkestamme, som beboede den nordostlige Del af Asia, et Sam-
kvem, som i Regelen ikke var fredeligt. De kjække Jægere, som
saa kraftigt bidrog til Sibiriens Erobring, og som endog paa egen
Haand optog Striden med hele Hære fra det himmelske Rige,
synes ikke at have kunnet staa sig mod Tschuktscherfolkets
modige Stridsmænd. Endog de Forsøg, som gjordes med til-
vante Krigere paa at erobre Tschuktschernes Land, blev uden
Udbytte, maaske dog mindre som en Følge af den bevæbnede
Modstand, Tschuktscherne gjorde, end paa Grund af Landets
Beskaffenhed og Umuligheden af, endog for en mindre Styrke,
at kunne skaffe sig Føde. Som Eksempler paa disse Krigstog,
der er oplysende med Hensyn til Folkets tidligere Sindelag og
Levevis, kan følgende anføres.

I Aaret 1701 besværede nogle til Rusland skatskyldige Juka-
girer sig over Angreb af Tschuktscherne og forlangte af Befa-
lingsmanden i Anadyrsk russisk Hjælp mod disse sine Fiender.
Paa Grund heraf blev en Styrke af 24 Russer og 110 Jukagirer
sendt ud paa et Streif- og Straffetog langs Kysten fra Anadyrsk
til Tschuktschojnos. Paa Veien fandt de tretten Telte beboede
af Tschuktscher, som ikke havde Rener. Indbyggerne blev op-
fordrede til at underkaste sig og betale Skat. Dette nægtede
Tschuktscherne, hvorefter Russerne dræbte de fleste af Mændene
og tog Kvinder og Børn tilfange. De Mænd, som ikke blev
fangne, dræbte hverandre, foretrækkende Døden for Tabet af Fri-
heden. Nogle Dage senere maatte man udkjæmpe en ny Strid
med 300 Tschuktscher, der for de sidste faldt saa uheldigt ud,
at over 200 siges at være faldne. Resten flygtede, men kom
Dagen efter tilbage med tidobbelt Styrke, og denne tvang tilsidst
den russisk-jukagiriske Krigshær til at vende tilbage med ufor-
rettet Sag.

Et lignende Feldttog foretoges i det mindre i 1711, men
med samme Udfald. Paa Forlangende om Skat, svarede Tschukt-
scherne: »Russer er tidligere kommen til os for at fordre Skat
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og Gidsler ; men dette har vi -vægret os ved, og saa tænker vi
fremdeles at gjøre« x).

Omtrent 15 Aar efter dette resultatløse Tog foreslog Kosak-
obersten Affanasej Schestakow Regjeringen et nyt Forsøg paa
at undertvinge den gjenstridige Folkestamme, hvorhos han fra
Tschukotskojnos vilde gaa over til den endnu kun rygtevis be-
kjendte amerikanske Side for ogsaa at skatlægge de der boende
Folkeslag. Forslaget blev antaget. En Styrmand Jacob Hens,
en Landmaaler Michael Gwosdew, en Ertsproberer Herdebol og
ti Matroser fik af Admiralitetskollegiet Ordre til at følge med
Plkspeditionen. I Jekaterinenburg forsynede Schestakow sig med
nogle smaa Kanoner og Morterer med Tilbehør og i Tobolsk med

400 Mand Kosakker. Som Følge af en Mængde Uheld, deriblandt
ogsaa Skibbrud i Ochotskerhavet, havde han dog kun en liden
Del af denne Styrke tilbage, da han fra Pentschinabugtens Bund
begyndte sit Felttog. Det gik ogsaa overmaade uheldigt. Efter
kun nogle faa Dages Marsch stødte han uformodet paa en talrig
Skare Tschuktscher, der selv var ude paa et Tog mod Korjæ-
kerne. Det kom til en Kamp den ff Marts 1730, i hvilken
Schestakow selv faldt, truffen af en Pil, og hans Folk blev dræbte
eller drevne paa Flugt.

Blandt dem, som havde faaet Ordre til at være med paa dette
uheldige Tog, var Kaptein Dmitri Paulutski. Under hans Befaling
blev der foretaget et nyt Hærtog mod Tschuktscherne. Med en
Styrke af 215 Russer, 150 Kosakker og 60 Jukagirer forlod Pau-
lutski den f| Marts 1731 Anadyrsk og drog østenom Anadyrs Kil-
der til Ishavet, som først blev naaet efter en Marsch af to Maaneder.
Derefter gik han østover langs Kysten, dels paa Land, dels paa
Isen. Efter 14 Dages Forløb traf han en stor Tschuktscherhær.
Efter forgjæves at have opfordret dem til at overgive sig, leve-
rede han et Slag den 8 Juni og vandt en fuldstændig Seier.

x) Som Sikkerhed for de beseirede Folks Underkastelse pleiede Russerne at
tåge et Antal Mænd og Kvinder af deres fornemste Slægter med som Gidsler.
Disse kakkes Amanater og blev holdte i et Slags Trældom ved Russernes befe-
stede Vinteropholdssteder.
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Under Fortsættelsen af Toget langs Kysten blev han desuden to

Gange nødt til at indlade sig i Træfninger, den ene den " *Juh.0 ° ° 30 Juni
og den anden den ff Juli paa selve Tschukotskojnos, over hvil-
ket Næs han vilde tåge Veien til Anadyrs Udløbsbugt. Begge
var heldige for Russerne, som efter Mullers paa officielle Akt-
stykker grundede Beretninger i det hele ikke mistede mere end
3 Kosakker, 1 Jukagir og 5 Korjæker. Trods alle disse Neder-
lag nægtede Tschuktscherne dog at underkaste sig og betale
Russerne Skat, hvorfor Udbyttet af det hele Foretagende kun
blev Æren for at have hævnet Schestakows Nederlag og i Triumf
kunnet gaa over Tschukotskojnos. Hertil medgik ti Dage. Paa
Næsset maatte man over temmelig høie Bjerge. Det lader til,
at Paulutski har fulgt Kysten af Koljutschinbai mod Syd og der-
efter har tåget Veien over den Landtunge, som adskiller denne
Bugt fra Anadyrbugten, eller, om man saa vil, forener Tschukt-
scherhalvøen med Sibiriens Fastland.

Megen Forvirring i Opfatningen af ældre Reiser til dette Strøg
er opstaaet derved, at man ikke kjendte Koljutschinbugtens bety-
delige Udstrækning mod Syd, og at de samme Navne ofte be-
nyttes til at betegne ganske forskjellige Steder paa Sibiriens
Kyster. Saaledes findes paa det Kart af A. Arrowsmith, som
følger med Sauers Beskrivelse over Billings Reise, et Serdze-
kamen paa Sydsiden af Tschuktscherhalvøen, og det er vel netop
dette af Beboerne ved Anadyr kjendte og omtalte Serdzekamen,
der er bleven nævnt i Mullers Beretning om Paulutskis Krigstog.

Den * q v̂' kom Paulutski tilbage til Anadyrsk , vistnok
seierkronet, men uden for Fremtiden at have undertvunget sine
Modstandere. Der blev ikke foretaget noget nyt Forsøg paa at
formåa Tschuktscherne til at underkaste sig, vistnok fordi Paulut-
skis Tog havde vist, at det var lettere at vinde Seire over
Tschuktscherne end at beseire dem, og at det hele Folks samlede
Skatte af Hvalrostænder og Skind ikke vilde have - forslaaet til
at betale Omkostningerne for det übetydeligste Streiftog.

Saa ganske rigtig stod det vel heller ikke til med Paulutskis
Seire. I det mindste blev Tschuktschernes Rygte som et vildt
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og modigt Folk ikke formindsket. Saaledes fortælles der i den
tidligere paaberaabte Note paa S. no af Histoire généalogique
des Tartares 1): »Den nordøstlige Del af Asia beboes af to be-
slægtede Folk, Tzuktzchi og Tzchalatzki, og søndenfor dem ved
det østlige Hav af et tredie kaldet Olutorski.. De er de vildeste
Folk i hele Nordasia, de vil ikke have noget med Russerne
at bestille og dræber dem paa umenneskelig Maade, nåar de faar
fat paa dem, ligesom de dræber sig selv, hvis nogen af dem fal-
der i Russernes Hænder.« Paa Lotteri Kart (1765) er Tschukt-
scherhalvøen farvelagt forskjelligt fra russisk Sibirien, og findes
der paaskrevet: Tjuktzchi natio ferocissima et bellicosa Russo-
rum inimica, qui capti se invicem interficiunt. Endnu i 1777 for-
tælles der i Georgii Beschreibung aller Nationen des Russischen
Reichs (2 Del S. 350) om Tschuktscherne: »De er vildere, raaere,
stoltere, mere übændige, tyvagtige, falske og hævngjerrige end
de omvandrende Korjæker. De er ligesaa onde og farlige, som
Tunguserne er godmodige. Tyve Tschuktschere fordriver femti
Korjæker. De i Nærheden af deres Land liggende Ostroger
(befæstede Steder) er endog i stadig P"are for dem og koster
saameget, at Regjeringen fornyligt har opgivet det ældste rus-
siske Etablissement paa disse Kanter, Anadyrsk«. Andre ligesaa
betegnende Udtalelser kan anføres, og endnu i vor Tid er Tschukt-
scherne, medrette eller urette, bekjendte for Stivsindethed, Mod
og Frihedskjærlighed.

Hvad Magten ikke har kunnet udrette er dog fuldstændigt
lykkedes paa fredelig Vei 2). Vistnok betaler Tschuktscherne

x) Værket er en i Tobolsk udført Oversættelse af et tartarisk Manuskript af
Abulgasi Bayadur Chan, foranstaltet af svenske Officerer, Krigsfanger efter Sla-
get ved Pultava. Originalhaandskriftet (?) findes i Upsala-Bibliotheket, til hvilke 1
det blev foræret 1722 af Oberstløitnant Schonstrom. Oversættelsen er forsyne:
med Xoter af Bentinck, Hollænder af Fødsel, men ligeledes i svensk Tjeneste
tåget til Fange ved Pultava.

-) Liitke siger (Ermans Archiv S. 464), at det fredelige Forhold til
Tschuktscherne begyndte efter en Fredsslutning, som kom istand ti Aar, efterat
Anadyrsk var blewn rømmet. Der havde der nemlig i 36 Aar ligget en Besæt-
ning af 600 Mand, som havde kostet over en Million Rubler. Denne «Fred/ har
det tidligere saa stridslystne Folk samvittighedsfuldt holdt lige tii vor Tid med
l iidtagelse af nogle Markedsoptoier, som bevægede Generalguvernøren i Østsibirien
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ingen anden Skat end en übetydelig Markedsafgift, men en livlig
Handelsforbindelse finder nu Sted mellem dem og Russerne, og
flere Reisende har uden Uleilighed reist gjennem deres Land
eller langs deres temmelig tæt beboede Kyst.

Af tidligere Besøgende til Tschuktscherhalvøen maa foruden
Bering, Cook og andre Sømænd, der har været ved Kyst-Tschukt-
schernes Teltpladse, nævnes :

Kosakken Peter Iliin Sin Popow blev 1711 sendt ud med to

Tolke for at undersøge Tschuktschernes Land og har efterladt
fiere interessante Meddelelser om sine lagttagelser (Muller,
Sammlung russischer Geschichten, 111 S. 56) x).

Billings og hans Ledsagere Sauer, Sarytschew o. fl. besøgte
Tschuktscherlandet i Aaret 1791. Blandt andet gjorde han Sam

men med Dr. Merk, to Tolke og 8 Mand en Reise fra Met-
schigmebai over det indre af Tschuktschernes Land til Jakutsk.
Uheldigvis er den Beretning, vi har om denne Reise, overmaade
ufuldstændig 2).

Ferdinand von Wrangel var paa sin berømte sibiriske
Reise ofte i Berørelse med Tschuktscherne og reiste blandt andet
om Vinteren 1823 i Hundeslæder langs Kysten af Ishavet fra
Kolyma til Koljutschin-øen (Wrangels Reise, II S. 176—231).
En Mængde Notitser om Tschuktscherne finder man desuden
paa andre Steder af samme Værk (I S. 267 —293; II S. 156,
158 o. s. v.).

Friedrich von Lutke kom paa sin Verdensomseiling 1826—29
i nærmere Berørelse med Folket paa Tschuktscherhalvøen, hvilket

Treskin til i 1 Si 7 at slutte en Handelstraktat med dem, hvilken synes irofast rt

være bleven overholdt til begge Parters Tilfrcdshed og Fordel (Dittmar S. 128 d
r) Muller har ligeledes reddet fra Forglemmelse endel andre Beretninger om

Tschuktscherne, hvilke kort efter samledes i Anadyrsk. Læ^er man disse Beretuii.-
ger, finder man, at Tschuktscherne ikke alene kjendte Eskimoerne paa amerikansk
.Side, men ogsaa at Sagn om det vestlige Amerikas Indianere var trængt frem hek
lii dem og videre gjennem Sibiriens Embedsmænd var komne til Europa, et Fer
hold, der maaske fortjener at lægges Mærke til ved Bedømmelsen af Herodcts c-g
Marco Poks Skrifter.

-) Sauer, An account etc, S. 255 og 319. Sarytschew, Reise, tiberset
von Busse. II S. 102.

6*
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han nærmere har beskrevet i Ermans Archiv (111 S. 446—464).
Herved maa anmærkes, at medens Befolkningen paa Nordkysten
dannes af virkelige Tschuktschere, bestaar Kystbefolkningen i det
Strøg, Liitke besøgte, Strækningen mellem Anadyr og Kap
Deschnew, af en fra Tschuktscherne forskjellig Folkestamme,
Namollo, nærbeslægtet med Eskimoerne paa den amerikanske
Side af Beringshavet.

Den engelske Franklin-Ekspedition med Plover, ført af Kap-
tein Moore, overvintrede 1848—49 ved Tschukotskojnos og kom
dels i Vinterkvarteret, dels paa vidtløftige Reiser med Hunde
langs Kysten og til det indre af Landet, i megen Berørelse med
ele Indfødte. De herved gjorte lagttagelser findes offentliggjorte
i et for Kjendskab til de omhandlede Folkestammer særdeles
vigtigt Arbeide af Løitnant W. L. Hooper: Ten months among
the tents of the Tuski, London 1853.

C. von DiTT.MAR 1) reiste i 1853 i den nordlige Del af Kam-
tschatska og kom herved i Berørelse med de derværende Rensdyr-
nomader, fornemmelig Korjæker. De Beretninger, han meddeler
om Tschuktscherne (S. 126), har han faaet af Kjøbmand Trifo-
xow i Nischni Kolymsk, der i 28 Aar har drevet Handel med
dem og gjentagne Gange har gjort Reiser i det indre af Landet.

Interessante Bidrag til Kundskaben om Rentschuktschernes
Livsvaner er ogsaa bleven samlede af Baron G. von Maydell,
som i Aarene 1868 og 1869 sammen med Dr. Carl von Neu-
mann o. fl. gjorde en Reise fra Jakutsk over Sredni Kolymsk og
Anjui til Koljutschin-Bugten. Uheldigvis har jeg med Hensyn
lii denne Ekspedition kun havt Adgang til endel Notitser i Pro-
ceedings of the R. Geographical Society (Vol. 21, London 1877,
S. 213) og Das Ausland (1880 S. 861) Den egentlige Skildring
af Reisen findes i Iswestija, udgivet af den sibiriske Afdeling af
det Russisk Geografiske Selskab B. 1 og 2.

x) fiber die Koriaken und die ihnen sehr nahe verwandten Tschuktschen
(Bulletin historico-philologique de I'Academie de St. Pétersbourg, T. XIII, 1856,
S. 126).
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Af andre Reisende, hvis Skrifter pleier at anføres som Kilder
med Hensyn til Kjendskaben til Tschuktscherne, maa nævnes, at

Steller og Krascheninnikow kun i Forbigaaende opholder sig ved
de ægte Tschuktschere, men i Stedet derfor giver meget righoldige
og udførlige Beretninger om Korjækerne, der er ligesaa nær bc-
slægtede med Tschuktscherne som Spanioler med Portugiser, men
adskiller sig betydeligt fra dem i Levevis; desuden at endel af
disse Forfatteres Opsatser om Tschuktscherne aldeles ikke ved-
kommer dem, men Eskimoerne. I den sidste Tid synes der,
efterat det fordums Nationalfiendskab er forbi, virkelig at være
opstaaet Blandingsracer mellem disse Folkeslag. Dog maa man

ikke glemme, at de tilhører aldeles forskjellige Folkestammer,
om end Tschuktscherne, som senere trængte frem til Ishavet,
næsten fuldstændigt har antaget Eskimoernes Jagtredskaber og
Husgeraad, og Eskimoerne igjen i Grændsedistrikterne har op-
taget adskilligt af Tschuktschernes Sprog.

Som hos Lapperne og hos de fleste af Europas og Asias
Polarfolk er der to Afdelinger af Tschuktscherne, der taler samme
Sprog og anser sig for at være det samme Folk, men er meget
forskjellige i deres Levevis. Den ene Afdeling bestaar af Rens-
dyrnomader, som med sine ofte meget talrige Renhjorde streifer
om mellem Beringsstrædet. Indigirka og Pentschinabugten. De
lever af Renavl samt af Handel og anser sig selv som den
fornemste Del af Stammen. Den anden Afdeling af Folket er
Kyst-Tschuktscherne, der ikke har Rener, men bor i faste, let
flyttelige og ofte flyttede Telte langs Kysten mellem Tschaun Bai
og Beringsstrædet. Bortenfor Ostkap træffes derimod langs Be-
ringshavets Kyst en anden Folkestamme, nærbeslægtet med Eski-
moerne. Det er Wrangels Onkilon, Liitkes Namollo. Nu har
dog ogsaa Tschuktscher slaaet sig ned paa enkelte Punkter af
denne Kyststrækning, og har* endel Eskimoer antaget den for-
nemmere Tschuktscherstammes Sprog. Beboerne af St. Lawrence
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Bai talte saaledes tschuktschisk med kun faa indblandede frem-
mede Ord og var med Hensyn til Levevis og Udseende kun
lidet forskjellige fra de Tschuktscher, vi i Løbet af Vinteren
havde lært at kjende fra næsten alle Kanter af Tschuktscher-
halvøen. Det samme var Tilfældet med de Indfødte, som kom
ombord paa Vega, da den seilede forbi Ostkap, og med de to

Familier, vi mødte i Konyam Bai. Derimod talte de Indfødte paa
den nordvestlige Kant af St. Lawrence-Øen en eskimoisk Mundart,
ganske forskjellig fra Tschuktscher-Sproget; dog var ogsaa den
opblandet med en Mængde tschuktschiske Ord. Ved Port Cla-
rence boede derimod rene Eskimoer. Blandt dem traf vi en
tschuktschisk Kvinde, som fortalte, at der ogsaa findes Tschukt-
scherbyer paa den amerikanske Side af Beringsstrædet nordenfor
Kap Prince of Wales. De kan dog ikke være mange eller folke-
rige, eftersom de ikke omtales i Beretningerne om de oftere
gjentagne engelske Ekspeditioner til disse Strøg, f. Eks. ikke i
Dr. John Simpsons indholdsrige Afhandling om Eskimoerne ved
Beringsstrædet.

En Ledetraad til Bedømmelse af Rentschuktschernes Antal
har vi paa Vega-Reisen ikke kunnet faa. Derimod kan man paa
følgende Grundlag opskatte Antallet af Kyst-Tschuktscher. Løit-
nant Nordqvist samlede gjennem de talrige Kjørere, som stop-
pede ved Vega, Efterretninger om Navnene paa de Teltpladse,
som for Tiden findes langs Kysten mellem Tschaunbai og Be-
ringsstrædet, og om Antallet af de Telte, som findes i hver By.
Han fik derved Rede paa, at Antallet af Telte i Kystbyerne
beløb sig til henved 400. Antallet af Beboere i hvert Telt kan
efter vor Erfaring ansættes til 5, og derefter skulde hele Folke-
mængden paa den omtalte Kyst beløbe sig til 2000, høist 2500
Mænd, Kvinder og Born. Omtrent ligesaa stort ansees Antallet
af Rentschuktscher for at være, og Tschuktscherlandets hele Be-
folkning skulde derefter beløbe sig til 4.000 å 5000 Mennesker.
Den førnævnte Kosak Popow beregnede i 1711, at samtlige
Tschuktscher, saavel Reneiere som bosatte, beløb sig til 2000

Mennesker. I de sidste to Aarhundreder skulde saaledes, hvis
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disse Ansættelser er rigtige, denne Polarstammes Folkemængde
have fordoblet sig.

For at give Læseren et Begreb om Folkets Sprog har jeg
allerede i et foregaaende Kapitel givet et Uddrag af den betyde-
lige Ordliste, Nordqvist fik samlet. Meget afvigende Dialekter
synes ikke at forekomme. Om der fra andre asiatiske Sprog
er bleven optaget fremmede Ord i Tschuktschersproget, har vi
ikke været istand til at afgjøre. Russiske Ord benyttes sikkerlig
ikke. Mig forekommer Sproget artikuleret og velklingende. Det
er nær beslægtet med det korjækiske, men saa forskjelligt fra
andre saavel østasiatiske som amerikanske Mundarter, at Sprog-
forskerne endnu ikke har været istand til at bestemme Tschukt-
schernes Slægtskabsforhold til andre Folkeslag.

Som de fleste andre Polarfolk er Tschuktscherne visselig ikke
længere nogen üblandet Race. Herom bliver man overbevist ved
opmærksomt at betragte Beboerne af en Teltby. Endel bestaar
af svære Folk med grovt ravnsort Håar næsten som Hestetagl,
brun Hud og høi kroget Næse, kortsagt med et Ydre, der min-
der om de Beskrivelser, man læser over Nordamerikas Indianere.
Andre igjen minder ved sort Håar, svag Skjægvækst, lav Næse,
eller rettere udstaaende Kindben og skjæve Øine tydeligt om den
mongolske Race, og endelig møder man af og til fuldkommen
lyse Ansigter med Træk og Hudfarve, som leder Tanken hen
paa, at de maa være Ætlinger af Rømningsmænd eller Krigsfan-
ger af ren russisk Oprindelse. Den sædvanlige Type er: Mid-
delstørrelse, glat, grovt, sort Håar, oventil smalere Pande, fint
dannet Næse, hvis Rod dog ofte er fl ad, horisontalt liggende,
ingenlunde smaa Øine, stærke sorte Øienbryn, lange Øienhaar,
fremstaaende, ofte af Frostskade opsvulmede Kindben, hvilket især
viser sig fra Siden, lys, kun lidet brun Hud, der hos unge Kvin-
der ofte er næsten ligesaa rød og hvid som hos Europæerne.
Skjægvækst en er altid svag. Næsten alle er fyldige og vel-
voksne; Krøblinger saa vi ikke. De yngre Kvinder ser under-
tiden meget tækkelige ud, nåar man blot kan frigjøre sig fra det
übehagelige Indtryk af Smudsen, der aldrig bliver afvasket une-
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tågen af Snedrevet om Vinteren, og af den Tranlugt, som de
om Vinteren bringer med fra de kvalme Teltrum. Børnene gjør
ved deres friske Udseende, venlige og anstændige Væsen næsten

altid et behageligt Indtryk.
Folket er haardført, men overmaade mageligt, nåar Mad-

mangel ikke tvinger dem til at anstrænge sig. Mændene tilbrin-
ger paa sine Jagtture hele Døgn i — 300 til — 40 0 Kulde ude paa
Isen uden at have Mad eller Brændsel med sig. Tørsten slukkes
da med Sne, Hungeren, hvis Jagten er heldig, med Blod og Kjød
af det dræbte Dyr. Næsten nøgne Kvinder forlader ofte endog
i streng Kulde for en Tid det indre Teltkammer, hvor Tranlam-
pen undertiden frembringer en trykkende Hede. En fremmeds
Besøg lokker de aldeles nøgne Børn til halvveis at krybe frem
under det Forhæng af Renskind, som adskiller Sovekammeret fra
det ydre Telt. I dette, som ikke ildes, hersker som oftest en
Temperatur, der kun er lidet høiere end den ydre Lufts. Mødrene
tager ikke i Betænkning i denne lave Temperatur for en kort
Tid at vise Besøgerne nøgne Børn paa et eller to Aar.

Desuagtet er Sygdomme sjeldne, nåar undtages, at om
Høsten, inden den strenge Kulde indtraadte, var næsten alle be-
tagne af stærk Hoste og Snue. Ligeledes forekommer meget
alvorligt Hududslet og Saar saa ofte, at Opholdet i det indre
Telt derved bliver modbydeligt for Europæeren. Endel af Saa-
rene bestaar dog kun af Frostskader, som de fleste paadrager
sig ved den Sorgløshed, hvormed de i stærk Blæst udsætter den
blottede Hals, Brystet og Haandleddene for den strengeste Kulde-
grad. Er en Frostskade opkommen, behandles den, selv om den
har betydelig Udstrækning, yderst skjødesløst. Man søger blot
at optine det frosne Sted saa snart som muligt, dels ved Gnid-
ning, dels ved Opvarmning. Derimod saa vi aldrig nogen, der
havde været udsat for dyberegaaende Frostskade paa Hænder og
Fødder, et Forhold, der maa tilskrives den hensigtsmæssige Be-
skaffenhed af deres Skotøi og Vanter. Fra Begyndelsen af Ok-
tober 1878 til Midten af Juli 1879 synes intet Dødsfald at være
indtruffen ide i vort Naboskab liggende Teltpladse. I samme
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Tid forøgedes Indbyggernes Antal med to eller tre nyfødte.
Under Hustruens Svangerskab var Manden meget kjærlig mod
hende, var bestandig hos hende i Teltet, kyssede og klappede
hende ofte i fremmedes Nærværelse, og syntes med Stolthed
at fremvise hende for Besøgeren.

Begravelse eller Bryllup har vi ikke havt Leilighed til at

overvære. Det lader til, at man undertiden brænder de døde,
undertiden lægger dem ud paa Tundraen med Vaaben, Slæder
og Husgeraadsager for at fortæres af Rovdyrene. Maaske har
man begyndt at opgive den gamle Skik at brænde Ligene, efterat
Jagten er bleven saa slet, at der har været Mangel paa Spæk til
Brændingen. Jeg har tidligere beskrevet de Gruber, fulde af
brændte Ben, som Dr. Stuxberg fandt den 9 September 1878 ved
Bredden af en tør Bæk. Vi antog dem for Grave, men saa senere
ingen flere saadanne ved vort Vinterkvarter, hvorfor vi begyndte
at betvivle Rigtigheden af vor lagttagelse 1). Vist er det idet-
mindste, at Beboerne omkring Pitlekaj udelukkende begraver sine
døde ved at lægge dem ud paa Tundraen.

Om den paa denne Maade begravede eller udlagte Mand,
som Johnsen fandt den 15 Oktober, meddeler Dr. Almqvist, som
Dagen efter selv besøgte Stedet, følgende:

»Stedet laa 5 til 7 Kilometer fra Byen Jinretlen, nær Bunden
af den lille Dal, som fra denne By strækker sig sydover md i Lan-
det. Legemet laa paa en liden Høide af kun et Par Favnes Gjen-
nemsnit. Det var dækket med løs Sne og ikke synderlig stærkt
fastfrosen. Efter Løsbrydningen saaes ingen egentlig Grav i den
underliggende Sne og Is. Liget laa udstrakt i retvisende NNV og
SSO, med Hovedet til den første Kant. Under Hovedet laa to

sorte afrundede Stene, saadanne som Tschuktscherne anvender i sin

x) At Tschuktscherne med visse Ceremonier brænder sine døde, omtales af
Sarytschew efter Meddelelser fra Tolken Daurkin, som fra 1787 til 1791 levede
mellem Rentschuktscherne for at lære deres Sprog og Sæder at kjende og under-
rette dem om Ankomsten af Billings Ekspedition (Sarytschews Reise, 11, S. 108).
Opgaven er saaledes vistnok tilforladelig. Den Kystbefolkning, med hvilken Hoo-
per kom i Berorelse, lagde derimod sine døde ud paa egne Stillad^er, hvor ele
kunde fortæres af Ravne eller forraadne (-. V, S. SS).
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Husholdning. Forøvrigt fandtes intet Spor af Underlag eller Over-
dækning. Klæderne var af Rovdyr bleven revne af Kroppen, Ryg-
gen næsten ganske urørt, men Ansigt og Bryst ilde medfarne, Arme

og Ben næsten fuldstændig opædte. Paa Hougen saaes tydelige Spor
efter Ulv, Ræv og Ravn. Tæt ved den høire Side havde de Vaa-
ben ligget, som Johnsen den foregaaende Dag havde tåget med.
Ved Fødderne fandtes en aldeles sønderbrudt Slæde, tydelig ny og
brukket istykker paa Stedet. Ikke langt derfra fandt vi ovenpaa
Sneen Stumper af Pæsk og Fodbeklædning, begge Dele nye og af
udmærket Beskaffenhed. Rovdyrene havde udentvivl nylig slidt dem
af og slæbt dem omkring. Paa Hougen fandtes desuden fem til seks

andre Grave, betegnede med smaa Stene eller en Træklods liggende
paa Jorden. Et Par af Gravene var pyntede med en Samling af

Plantegning af en tschuktschisk Grav

Efter Tegning af A. Stuxberg.

Renshorn. Den strenge Kulde hindrede mig fra at undersøge, hvor-
vidt disse Stene skjulte Levninger ai nedgravede Lig. Tschukt-
scherens Hoved ansaa jeg mig berettiget til at tåge med, da Ulvene
ellers ganske vist vilde have fortæret det. Det kom med ombord
og blev skeletteret.«

Vaaren 1879 fik vi efter Snesmeltningen yderligere Anledning
til at se en Mængde Gravsteder eller rettere Steder, hvor de
døde Tschuktschere var bleven henlagte. De var betegnede med
eiendommelige Stensætninger, der blev opmaalte og nærmere
undersøgte af Dr. Stuxberg, som har givet følgende Beskrivelse
over dem :
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»De paa Høiderne søndenfor Pitlekaj og Jinretlen liggende
tschuktschiske Grave, som undersøgtes af mig den 4 og 7 Juli 1879,
var næsten et halvt hundrede i Antal. Hver Grav bestod af en

oval Kreds af større, liggende Stene. Ved den ene Ende fandtes
ofte en paa Kant reist større Sten, og paa den modsatte Ende laa
der et eller to Træstykker henad Jorden. Pladsen inde i Kredsen
var dels belagt med mindre Stene, dels fri og bevokset med Græs.
Ved alle Grave fandtes i en Afstand af 4 til 7 Skridt fra Kant-
stenene i Gravens Længdeakse eller lidt paa Siden af den en anden
mindre Kreds af Stene, der omsluttede en Hob af Renshorn, des-

Stænderværket af et Teit ved Pitlekaj.

Efter Tegning af G. Bove.

uden ogsaa ialmindelighed knuste Sælhoveder og andre Benstumper.
Blot ien eneste Grav fandtes Stykker af Menneskeben. Gravene
var aabenbart meget gamle, da Træstykkerne ved Enden ofte var
stærkt forraadnede og næsten aldeles omgivne af Jord, Stenene paa
Oversiden fuldstændigt lavklædte. Jeg anslaar disse Graves Alder til
omtrent 200 Aar.«

Tschuktscherne bygger ikke Snehuse, heller ikke Huse af
Træ, da der i Kyst-Tschuktschernes Land ikke findes Bygnings-
tømmer, og Træhuse ikke passer for Rensdyr-Nomaden. De bor
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saavel Sommer som Vinter i Telte af en eiendommelig, hos
andre Folkeslag ikke forekommende Bygningsmaade. For at af-
give Beskyttelse mod Kulden er nemlig Teltet dobbelt, idet det
ydre Teltdække omfatter et indre Telt eller et Sovekammer.
Dette er parallelepipedisk, omtrent 3,5 Meter langt, 2,2 Meter
bredt og 1,8 Meter høit. Det er omgivet af tykke, varme Ren-
skind og desuden ovenpaa dækket med et Lag af Græs. Gulvet
dannes af en Hvalroshud, udspændt over et Undergulv af Ris og
Stråa. Om Natten belægges Gulvet med en Matte af Renskind,
som borttages om Dagen. Rummene paa Siderne af det indre
Telt er ligeledes afstængte med Forhæng og benyttes som For-
raadskamre. Det indre Telt opvarmes af tre Tranlamper, der i
Forening med Uddunstningerne fra saamange, i det snevre Rum
sammenpakkede Mennesker frembringer en saa stærk Hede, at

Beboerne endog i den stærkeste Vinterkulde kan færdes nøgne
i det. Kvindernes Arbeide saavelsom Madlavningen ioregaar om
Vinteren i dette Teltkammer; meget ofte forrettes ogsaa Natu-
rens Behov der. Alt dette gjør den herskende Atmosfære uud-
holdelig. Der findes clog ogsaa mere renslige Familier, i hvis
Sovekammer der ikke er en saa modbydelig Lugt.

Om Sommeren opholder man sig om Dagen, koger og ar-
beider i det ydre Telt. Dette bestaar af sammensyede Hvalros-
huder, som dog ofte er saa gamle, haarløse og hullede, at de
ser ud til at have været benyttede i flere Slægtsled. Yderteltets
Skind er udspændt over Træribber, der er omhyggeligt sammen-
bundne med Skindremme. Spærrerne hviler dels paa Stolper,
dels paa Træfødder af Drivtømmer-, Stoiperne er nedrammede i
Jorden, og Træfoden faar den fornødne Stødighed ved Hjælp af
en tung Sten eller en med Sand fyldt Sælskindssæk, der hænger
inde i den. For at vinde endnu mere Stødighed er paa samme
Maade en endnu tyngre Sten ophængt ved en i Toppen af Telt-
taget fæstet Rem, eller er denne med stærke Remme fæstet til
Jorden. Etsteds anvendtes hertil en Talje fra et forlist Skib,
hvilken med en Blok var spændt fra Toppen til en i Jorden ind-
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frosen Jernkrog. Desforuden støttes i ethvert Telt Spærrerne
med T-formede Tværstøtter.

Indgangen dannes af en lav Dør, der om fornødent kan luk-
kes med et Renskind. Gulvet i det ydre Telt bestaar af den
nøgne Jord. Det holdes fuldkommen rent, og de faa Husgeraads-
sager er med Omhu og Orden ophængte langs Væggen paa
Teltets indre eller ydre Side. I Nærheden af Teltet findes mands-
høie Stolper med Tværaaser nedrammede : herpaa oplægges
Skindbaadene, Aarer, Kastespyd o. s. v., samt ophænges Fiske-
garn og Sælnet.

I Nærheden af Boligen ligger Forraadshuset. _ Det bestaar
af en paa et bekvemt Sted udgravet Kjælder. Ofte anvendes
hertil Tomterne af gamle Onkilon-Bohger. Nedgangen er ial-
rnindelighed dækket med Dri\*tomrncr og belæsset med Stener
paa et Sted bestod Døren eller egentlig Kjælderlugen af Skulder-
bladet af en Hval. Som en Følge af den übegrændsede Tiltro,
eler ellers fancit Steel niellcm de Indfødte og os, var vi forundrede
o\*cr den Ulyst, de i Begyndelsen viste til at lade Vegamændene
raa Adgang til disse Forraadsrum. Muligens har Rygtet om
*\*ore Gravninger efter gamle Redskaber paa Onkilon-Tomterne
veel Irkaipji naaet til Koljutschin og er bleven udhigt nom Plyn
clringsforsøg.

Teltene ligger altid ved Havbredden, ofte paa den smale
Tange, som deler mellem Kystlagunerne og Havet. De reise-
< g necltages paa nogle Timer. En Tschuktscher-Familie har dei
for let for at forandre Bolig og fiytfer ogsaa meget ofte fra et-

ib.* til en anden Undertiden synes de ar eie Reisværk til Yder-
teltet paa flere Steder, og ved Flytningen tager man isaafald kur
Teltdugen, Hundene, samt de nødvendigste Skind- og Husgeraads-
sager med sig. Resten efterlades uden Indhegring, Laas eller*
Vagt ved det tidligere Bosted, og man er sikker oaa at tinde alt
urort ved Tilbagekomsten. Ved kortere Ophold paa et Steel
anvendes, endog nåar Luf.temperaturen er betydeligt under 0°
yderst skrøbelige Telte eller Skjulesteder, opførte af de Skind-
sturr.per, man netop har forliaanden. Et ungt Par, som on:
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Vaaren kom tilbage til Pitlekaj, boede saaledes lykkeligt og for-
nøiet i et enkelt tyndt og forrevent Telt eller spidst Skindskur,
som nedentil paa det bredeste havde et Tværmaal af kun 2x/2
Meter. En omhyggelig Fortegnelse over Indboet. som jeg optog
i de Nygiftes Fraværelse, viste, at alle deres Eiendele bestod af
en ussel Lampe, en god amerikansk Økse, nogle Renhuder, en

schisk Aare.
1/16 af fuid St.

liden Speilstump, en Mængde tomme Blikdaaser fra
Vega, blandt andet anvendte som Kogekar, en tom

Flaske, en Ilddril, en Kam, Læder til et Par Ko-
mager, endel Sysager og nogle meget ufuldstændige
og skrøbelige Jagtredskaber.

Baadene gjøres af Hvalroshuder, som sammen-
syes og spåendes over et let Spanteværk af Træ- og
Benstumper. De forskjellige Dele af Spanterne er
sammenbundne med Remme af Skind eller Trevler
af Hvalbarder. I Udseende og Størrelse stemmer

Tschuktschernes Storbaad, Atkuat, af Russerne kal-
det Bajdar, fuldkommen overens med Grønlænder-
nes Umiak eller Kvindebaad. Den er saa let, at

fire Mand kan tåge den paa Skuldrene, og dog saa
rummelig, at den kan bære tredive Mennesker.
Anatkuat eller Baade for en eneste Mand ser man

sjeldent; de er langt slettere byggede og styggere
end Grønlændernes Kajak. De store Baade roes
med bredbladede Aarer, hvoraf hver Mand eller
Kvinde kun bruger en. Med disse Aarer kan et

tilstrækkeligt Antal Roere for en Tid drive Baa-
dens Fart op til ti Kilometer i Timen. Som Grøn-
lænderne stopper de dog ofte op for at hvile, le ogrr sr

sladre., ror derefter voldsomt i nogle Minuter, hvi-
ler sig, ror atter hurtigt afsted o. s. v. Er Havet dækket med
tynd, nydannet Is, sætter to Mand sig forud med Benene udover
Baadkanten for at trampe Isen istykker.

Om Vinteren bliver Baadene oplagte, og istedetfor dem
Hundeslæderne gjorte istand. De er af samme Bygningsmaade
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som de grønlandske, ialmindelighed meget lette og smale, forfær-
digede af et eller andet Slags bøieligt Træ og skoede med Ski-
ver af Hvalkjæver, Hvalribber eller Hvalbarder. Foråt de skal
gaa lettere, overtrækkes desuden Meierne, inden man reiser, om-
hyggeligt med et, to til tre Millimeter tykt Islag ved gjentagne
Gange at overøse dem med Vand 1). Slædens forskjellige Styk-
ker er ikke festede med Spiger eller Nagler, men sammenbundne
med Skindremme eller Trevler af Hvalbarder. Paa det lave, übe
kvemme Sæde ligger i Regelen en Skindlap, helst af Isbjørn.
Antallet af Hunde for hver Slæde er forskjelligt; jeg har seet en
Tschuktscher kjøre med to smaa magre Hunde, som dog lod ti!
uden synderlig Anstrengelse at slæbe sit tunge Læs frem over
jævn, haarcl Sne. For andre Slæder har jeg seet 10 til 12 Hunde,
og for en Føringsslæde fra Kolyma var der et 28-Spand. Som
oftest er det ene Par Hunde spændt foran det andet til en lang
fæl les Line 2), eller ogsaa saa uregelmæssigt, at deres Stilling
mod Kjøretøiet kun synes at have beroet paa Træklinens tilfel-
dige Længde eller et Indfald af Kjøreren. Hundene styres ikke
med Tømme, men med stadige Raab og Lyd, ledsagede af Slag af

en lang Svøbe. Desuden findes paa enhver fuldt udrustet Slæde en
kort og tyk Stav med Jernbeslag og en Mængcle Jernringe i Over-
enden. Hjælper intet andet, kastes denne Stav paa den ulydige
Hund. Staven er saa tung, at Dyret let faar sin Bane af et saa-
dant Kast. Dette ved Hundene, og de er derfor saa bange for

x) Skoes Meierne ikke paa denne Maade med Is, bliver i stærk Kulde Frik-
tionen mellem dem og den haarde Sne meget stor, og Læsset derfor 'overmaade
tungt.

2) Næsten alle langveisreisende, som kom forbi Vega, havde sine Hunde
forspændte paa denne Maade. Derimod siger| Sarytschev, at ved St. Lawrence
Bai var alle Hundene spændte i Bredden foran en Slæde, og at det samme var

Skik i Nærheden af Moores Yinterkvarter ved Tschukotskomos viser Billedet S. 71
i Hoopers tidligere nævnte Værk. Herved maa man erindre, at paa begge disse
Steder bestod Befolkningen af Eskimoer, som havde antaget Tschuktschernes Sprug.
De grønlandske Eskimoer har sine Hunde forspændte efter Bredden, Kamtschada-
lerne i en lang Række. Naturligvis er brede Spand lide! skikkede for Skovegne,
og de her anførte Maader at spænde Hundene for antyder saaledes, at Eskimoerne

længere Tid end Tschuktscherne har boet nordenfor SkovgrÆndsen.
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dette grusomme Redskab, at alene Lyden af Ringene er nok til
at formåa dem til den yderste Anstrængelse. Hviles der, bindes
Spandet fast til den i Sneen neddrevne Stav.

Hundeselen giøres af tommebrede Skindremme, som danner
et Hals- eller Skulderbaand, der paa begge Sider ired en Rem
er bundet sammen med et Midtbaand, paa hvis ene Side Træk-
remmen er fæstet. Som en Følge af den udmærkede Beskyttelse
mod Selebrydning, som Hundenes egen tykke Pels afgiver, be-
høver man kun at anvende liden Omhu paa dette Kjøretøi, og
ieg har ikke seet en eneste Hund, som har været übrugbar paa
Grund af Brudsaar af Selerne. Derimod bliver Fødderne ofte saare

Hundesko.
1/3 af fuld Størrelse

:if den skarpe Sne. kil enhver Slædes Udrustning hører derfor et

Antal Hundesko af hosstaaende Udseende. De benyttes dog kun
i Nødsfald.

Tschuktscherhundene er af samme Race, men mindre end
Eskimohundene i dansk Grønland. De ligner Ulve, er høibente,
langhåarede og raggede. Ørene er korte, som oftest opretstaa-
ende, Farven meget forskjellig, fra sort eller hvid, sort- og hvid-
plettet til gråa eller gulbrun. I utallige Slægtsled har de været

anvendte som Trækdyr, hvorimod de som Vogtere er til ingen
Nytte hos et Folk, blandt hvem Tyveri eller Hærverk ikke synes
at forekomme. De har derfor ogsaa aldeles tabt Evnen til at

gjø eller har aldrig havt den. Endog en Europæer kan derfor



i m'hi*kt~ch!':rn!s nexDK. 101

komme md i Yderteltet, uden at de derværende Hunde med en
Lyd underretter sine i det indre Telt sovende Eiere om den
tremmedes Ankomst. Derimod holder de længe ud, men træk-
ker ikke hurtigt. De er ligesaa smudsige og ligesaa fred-
sommelige som sine Eiermænd. Kn Strid mellem Hundespand
fra forskjellige Telte eller mellem Teltpladsens Hunde og frem-
medes forefalder sjelden. I Europa er Hundene sin Husbondes
Venner og hverandres Fiender; her er de hverandres Venner og
sin Husbondes Trælle. Om Vinteren lader de til i Xødsfald at
nøie sig med meget liden Næring ; de er da overmaade magre
og ligger som oftest übevægelige i en Snefon. Enkeltvis forlader
de sjelden Teltet, ikke engang for at soge efter Føde eller jage
paa egen Haancl eller for egen Regning. Dette forekommer mig
saa meget desto, besynderligere, som de ofte flere Dage i Rad,
jeg kunde fristes til at sige Uger. ikke faar nogen Mad af sin
Husbonde. Et Stykke af en Hval med vedhængende Skind- og
Kjøddele, der var skyllet ud af Dynens Sandleie, laa saaledes
urørt nogle tusende Skridt fra Pitlekaj, og Teltenes Omgivelser,
hvor de forsultne Hunde stadigt streifede om, var som tidligere
omtalt et Yndlingsophokissted for Ryper og Harer. Allerede
nogle Maaneder gamle Hvalpe spændes med i Spandene for itide
at vænnes ti! at trække. Paa den kolde Aarstid er det Hundene
tilladt at opholde sig i Yderteltet, Tisperne med sine Hvalpe
endog ofte i det indre. Vi havde to skotske Hyrdehunde med
paa \Tega. Disse gjorde i Beg-ndelsen de Tndfødte meget for-
skrækkede med sin Gjøen. Ligeoverfor Tschuktschernes Hunde
indtog de snart samme overlegne Stilling som Europæeren lige-
overfor den Vilde. Hanhunden havde et afgjort Fortrin blandt
Tschuktschernes Tisper og det endog uden den Strid, en saadan
Yndest hos de skjønne pleier at foraarsage. En talrig Yngel ai

skotsk-tschuktschisk Race er derved opstaaet i Pitlekaj. Hval-
perne havde fuldkommen Laderens Udseende og omfattedes med
megen Henrykkelse af de Indfødte.

Skulde en Hund ciræbes, stak Tschuktscheren den med sit
Spyd og lod den siden forbløde sig. Endog nåar Mangelen paa
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Næring var saa stor, at de Indfødte i Pitlekaj i Hovedsagen
levede af den Mad, vi gav dem, spiste de ikke de dræbte Hunde.
En skudt Ravn havde de derimod intet imod at fortære.

Nåar Tschuktscheren gaar ud paa Isen for at jage Sæl, tager
han sine Hunde med sig, og det er dem, som maa trække Fang-
sten hjem, i Regelen paa den Maade, at Træklinen fæstes til
Hovedet af den døde Sæl, som derefter vendt om paa Ryggen
og uden Underlag slæbes over Isen. Efter en heldig Jagt vendte
en af Jinretlens Beboere tilbage fra det aabne Vand udenfor
Kysten med fem Sæler, af hvilke den mindste var lagt op paa
Slæden, de andre sammenbundne efter hverandre i en lang
Række. Efter den sidste Sæl slæbtes den lange Stang, som be-
nyttes ved U"dsætning af Nettet.

Tschuktschernes Dragt er forfærdiget al Ren- og Sælskind.
Det første har som varmere Fortrinnet som Material for Vinter-
dragten. Mændene klæder sig om Vinteren i to Pæsker. Den
som bæres nærmest Kroppen, er af tyndt Skind med Haarsiden
indvendig, den ydre af tykt Skind med Haaret udvendig. Desuden
bærer de, nåar der falder Regn eller vaad Sne en Regnkjole af
Tanne eller Bomuldstøi. som de kalder fiKalikaa. Pmgang saa
jeg en saadan Yderkjole forfærdiget af en Art semsket Renskind.
Det var oprindelig hvidt, men var bleven forsiret med brede,
brune maiede Striber. Endel røde og blåa Uldskjorter, som vi
gav dem, blev ligeledes baarne udenpaa Skindklæderne og vakte
for de smukke I7arvers Skyld megen Tilfredshed hos Leierne.
Tschuktschernes Pæsk er kortere end Lappernes; den nåar ikke
helt ti! Knæerne og holdes sammen om Livet med en Rem.
Under Pæsken bæres to Par Bukser, det indre Par med Haaret
indvendig, det ydre med Haaret udvendig. Bukserne er velgjorte,
tætsluttende og sidder tæt til ovenfor l^odleddet. Fodbeklædnin-
gen bestaar af Ren- eller Sælskindskomager, som ovenfor Fod-
ledet surres til Bukserne paa samme Maade som hos Lapperne.
Saalerne er af Hvalros- eller Bjørnehud og har Haarsiden indad.
Paa den øvrige Del at Komagen er Haaret udvendig. Indenfor
Skotøiet har man Sælskindsstrømper og Hø. Hovedbeklædningen



TSCHUKTSCHERNES DRAGT.
103

bestaar af en perlebroderet Hue, over hvilken der i streng Kulde
trækkes en anden med Hundeskind kantet Hue. Yderhuen slutter
ofte tæt til under Hagen og breder sig med et meget godt siddende
Slag udover Skuldrene. Til en fuldstændig Dragt hører desuden
en Skindhalsdug eller Boa og en Hagesmæk af flerdobbelt Ren-
skind eller af forskjellige Slags Skind sammensyede i skakbræt-
lignende Ruder. Om Sommeren og ofte langt ud paa Høsten gaar
Mændene barhovede, uagtet de har Haaret meget tæt afklippet.

I den varme Aarstid aflægges, eftersom Varmen tager til, en
Mængde af Vinterklæderne, saa at Dragten tilsidst kun bestaar af en
Pæsk, Regnkjolen og et Par Bukser. Sommerkomagerne er ofte
ligesaa langskaftede som vore Søstøvler. I Teltene bærer Mændene
kun korte, til Hofterne gaaende Skindbukser samt Læderremme
(Sundhedsremme) om Livet og Armene. Mandsdragten er lidet
udpyntet. Derimod bærer Mændene ofte Perlebaand i Ørene og
et Skindbaand, besat med store, smagfuldt ordnede Perler, eller
et Læderbaand med nogle større Perler om Panden. Læderbaan-
dene vil de ikke gjerne skille sig ved, og en Kvinde bemærkede
om dem, at Perlerne skulde angive Antallet af de dræbte blender.
Jeg er dog fuldkommen overbevist om, at dette kun var tomt

Skryderi. Rimeligvis forlagde Fortællersken et Sagn fra tidligere
krigerske Tider til Nutiden, og vi har altsaa her kun en tschukt-
schisk P^orm af det ogsaa mellem dannede Nationer brugelige
Praleri med krigerske Voldsgjerninger.

Til Mændenes Dragt hører endvidere en, ofte med Perler og
Sølvbeslag smukt prydet Øienskjærm, der fornemmelig bæres om
Vaaren til Beskyttelse mod det stærke fra Snefladen tilbage-
kastede Sollys. Paa denne Tid af Aaret er Sneblindhed meget
almindelig, men desuagtet synes Snebriller af det Slags, som
Eskimoerne og endog Samojederne benytter, her at være ukjendte.

Mændene er ikke tatuerede, men har undertiden et sort el-
ler rødt Kors malet paa Kinderne. De bærer Haaret afklippet
lige indtil Roden med Undtagelse af en kort Dusk midt paa
Issen og en Krands foran i Panden. Kvinderne har langt Håar,
delt efter Midten og flettet med Perlebaand hængende ned langs
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ørene. De er som oftest tatuerede i Ansigtet, af og til ogsaa
paa Armene eller paa andre Dele af Legemet. Tatueringen
sker lidt efter lidt; muligens indridses visse Streger først ved
vjiftermaalet.

Kvindernes Dragt er om Vinteren dobbelt ligesom Mæn-
denes. Yderpæsken. som er længere og videre end Mændenes,

gaar nedentil over til et Slags meget vide Bukser. Ogsaa Ær-

Tschuktschisk Ansigtstatuering

Efter Tegning af A. Stuxberg.

merne er meget vide, saa at Armen let kan trækkes md og stik-
kes ud. Under Yderpæsken bæres en Inderpæsk eller Pelsskjorte
og under den et Par meget korte Bukser. Umiddelbart, hvor
Yderpæsken slutter, tager Komagerne fat. Bagtil er Pæsken
stærkt udringet, saa at endel af Ryggen er bar. Jeg har seet
Smaapiger gaa med Overdelen af Ryggen blottet paa denne
Maade endog ien Kulde af — 30

0 til — 400. Strømperne har
Haaret paa Indersiden, er kantede med Hundeskind og nåar til
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Knæerne. Komagerne, Hagesmækken, Huerne og Skindhalsdugen

er kun lidet forskjellige fra de tilsvarende Klædningsstykker hos
Mændene. Overhovedet er Kvindedragten mere udpyntet end
den mandlige, og Skindene til den synes at være udsøgte og
tilberedte med mere Omhyggelighed. I det indre af Teltet gaar
Kvinderne ofte næsten nøgne, kun med ganske korte Underbenklæ-
der af Skind eller ;Kalikaa< eller med et smalt Cingulum pudicitiæ.

Tschuktschlske Børn
a. Pige fra Irgunnuk. Eter Fotografi af L. Palandek. b- Gut fra Pitlekaj, iført sin

Moders Hue. Efter Tegning af Matros Hansson.

Paa den nøgne Krop bæres desuden en eller to Læderremme om
den ene Arm, en om Halsen, en lignende om Livet og nogle
Jern-, sjeldnere Kobberarmbaand, om Haandleddene. De yngre
Kvinder holder dog ikke af at vise sig for fremmede i denne
Dragt, og de skynder sig derfor ved deres Indtrædelse med at
skjule Underkroppen med Pæsken eller hvad andet Klædnings-
stykke der er forhaanden.
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Nåar Børnene bliver nogle Aar gamle, faar de samme Slags
Dragt som Eorældrene, ulige for Gutter og Piger. Som smaa
stikkes de md i et vidt Skindfutteral med nedentil sammensyede
Ben og Ærmer. Bagtil er der en firkantet Luge, gjennem hvilken
Mos (den hvide, døde Del af Sphagnum), bestemt til at optage
Ekskrementerne, stikkes ind og byttes. Ved Enden af Ærmerne
er der to Lykker, i hvilke Barnets Ben stikkes md, nåar Moderen
vil sætte det fra sig iet Hjørne af Teltet. Dragten selv lader
ikke til at blive skiftet, førend de vokser ud af den. I det indre
Telt gaar de ældre Born aldeles nøgne.

Snesko.

a. Det almindelige Slags. b. Bestemte til at benyttes saaledcs, som Billedet paa modstaaende
Side viser. 1/13 af fuld Størrelse.

Saavel Mænd som Kvinder benytter om Vinteren Snesko, og
uden dem vil de ikke gjerne foretage nogen lang Vandring i løs

Sne. De anser en saadan for saa moisommelig, at de høilydt
beklagede en af mit Mandskab, som efter et Snefok skulde gaa
fra Jinretlen til det 3 Kilometer fjernede Skib. En Kvindes
Medynk gik tilsidst saavidt, at hun gav ham et Par, en Prøve

paa Gavmildhed, som vi ellers sjeldent lagde Mærke til blandt

vore tschuktschiske Venner. Sneskoenes Rammer gjøres af Træ,
Tværstykkerne af stærke, vel strammede Remme. Denne Snesko
stemmer aldeles overens med Indianerens, er overmaade hensigts-
mæssig og let at vænne sig til. Et andet Redskab for Reiser
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over Sneen falbødes af en Tschuktscher, som i Begyndelsen af
Februar reiste forbi Skibet. De bestod af et Par uhyre brede,
paa begge Sider ophøiede Skier af tyndt Træ klædt med Sæl-
skind. Jeg havde ondt for at forståa, hvorledes disse brede, übe-
hjælpelige Redskaber med Fordel skulde kunne anvendes, inden
jeg af hosstaaende Tegning fandt ud, at de maatte benyttes som
et Slags Slæde. Billedet er tåget af et japanesisk Værk, hvis
Titel i Oversættelse lyder: Reise til den nordlige Del af Japan
(Jeso) 1804 — (No. 565 det af mig hjembragte japanesiske
Bibliothek).

En Aino-Mand kjørende paa Skier med en Ren.
Japanesisk Tegning,

Som en P^ølge af den Vanskelighed, Tschuktscheren har for
om Vinteren at skaffe sig Vand ved Smeltning af Sne over Tran-
lampen, kan der ikke være Tale om at vaske Kroppen. Ansig-
terne piskes dog rene af Snedrevet, men er tillige i den kolde
Tid som oftest ophovnede eller skadede af Frost. Overhovedet
er det ilde fat med Tschuktschernes Renlighedssands, og fremfor
alt er deres Opfatning af rent og urent meget forskjellig fra vor.
Saaledes benytter Kvinderne Urin som Skjønhedsvand. Ved et

Fællesmaaltid anvendes Haanden ofte som Ske, og efter dette
gaar i Mangel af Vand en Skaal med frisk Urin omkring i Sel-
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skabet til Haandvask. Skiftning af Klæder forekommer sjelden,
og selv om Yderdragten er ny og vel tilskaaret af omhypgcligt
valgte smukke Skind, er Undertoiet meget smudsigt, og Mæng-
den af Utoi stor nok, om end mindre end man skulde have
troet. Maden fortæres ofte paa en for os modbydelig Maade,
f. Eks saaledes, at et lækkert Stykke gaar fra Mund til Mund.
Madkarrene ben)'ttes paa mange Slags Maader og vaskes sjelden
o. s. v. Som Modsætning hertil bør anføres, at man for ikke at

a. Jagtbæger (Sugerør) 1/4 af fuld Størrelse, b. Sneskrabe 1/8 af fuld
Størrelse.

gjore Opholdet i det trange Teltkammer altfor übehageligl: hol-
der strengt over forskjellige Ordensregler. Saaledes er det f. Ex.
ikke tilladt at spytte paa Gulvet, men det maa ske i et Kar, som
i Nødsfald anvendes til Natkar. I ethvert Ydertelt ligger et sær-
skilt tilskaaret Renshorn, som man anvender til at slaa Sneen af
Klædcrne. Yderpæsken lægges gjerne af, inden man gaar md i
det indre Telt, og Sneen fjernes omhyggeligt fra Skotøiet. Det



Tschuktschiske Vaaben og Jagtradskaber.
Farpun Vis. 2. Spyd, fundet ved en Grav 1/». 3. Fugleslynge !/'s. 4. Kastespyd medtilhørende Svebeslynge 1/7. 5. Fuglespyd med Kastetræ 1/12. 6. Lyster af Ben 1/4.

7. Pantser af F.lfe iben , h.





Tschuktschisk Bue og Kogger.

1/8 af fuld Størrelse

Tæppe af Hvalrosskind, som dæk-
ker det indre Teltgulv, er derfor
fuldkommen rent og tørt. Ogsaa
det ydre Telt renfeies for løs
Sne og daglig bortskuffes med
en Spade af Hvalben Sneen fra
Teltdoren. Hver Ting saavel i
som udenfor Teltet lægges paa
sit bestemte Sted o. s. v.

Som Prydelser anvendes for-
nemmelig Glasperler, der dels
hænges om Halsen, dels i Ørene,
dels er fastsyede paa Huen og
andre Klædningsstykker eller ind-
fiettede i Haaret. Desuden bru-
ges Broderier med ret vakre
Mønstre. For at giøre Pæsken
stadseligere er ofte Skindstrimler
eller Haler af Murmeldyr, Ekorn
m. m. fastsyede paa den. Ofte
er en af forskjellige Skindsorter
gjort kunstig, broget Hale fæstet
til Huen, eller er Skindet til denne
valgt saaledes, at Ørene staar frem
paa Siderne af Hovedet. Til
Perlebaandene fæstes Amuletter,
Træklyper, smaa Benhoveder el-
ler Benbilleder, Metalstumper,
Mynter m. m. Et Barn havde
om Halsen en gammel chinesisk
Mynt med et firkantet Hul i Mid-
ten og et nyt amerikansk Fem-
centstykke.

Tidligere maa gode og smukke
Vaaben have staaet i høi An-

111jagtredskabkr og vaaben.
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seelse hos et saa krigersk Folk, men nu er Vaaben i egentlig
Forstand sjeldne Alderdomslcvninger, der dog fremdeles betragtes
med en vis Ærefrygt og derfor upjerne bortbyttes. Den Lanse,
som fandtes ved det paa Tundraen udlagte Lig (Billede 2 paa
Side 109), viser med sine endnu delvis bibeholdte Guldsirater, at

Tschuktschiske Pile.
'/« af fuld Stenelse. a En Piiespids i halv Størrelse.

den var smedet af én kunstferdig Haand.' Formodentlig var den
et gammelt Krigsbytte fra Striden med Kosakkerne. Ved Bytte
erhvervede jeg et Pantser af Elfenben (Billede 7 paa Side 109)
og Levninger af et andet. Pantserpladerne bestaar af 4 Cm.
brede og næsten 1 Cm. tykke Eifenbensskiver, i hvis Kanter dei-
er boret Huller for de Læderremme, hvormed Skiverne er fæstede
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til hverandre. Denne Sammenbinding er udført saaledes, at hele
Pantserskjorten, nåar den ikke bruges, kan foldes sammen.

Foruden Spyd og Pantser benyttede de gamle Tschuktschere
Bue til Krigsbrug. Nu anvendes dette Vaaben kun til Jagt; men
det synes, som om det ogsaa hertil snart vil blive aflagt. Nogle
af de Indfødte brugte dog endnu Buen med temmelig stor Skud-
sikkerhed. De Buer, jeg tilbyttede mig, bestod ialmindelighed
af et slet forarbeidet, lidet bøiet, elastisk Træstykke, hvis Ender
var sammenspændte med en Skindrem. Kun nogle gamle Buer
havde en ædlere Form. De var større og forfærdigede med
Omhu, f. Eks. omgivne af Næver og forstærkede med en kunstig
Fletning af Sener paa Ydersiden. Pilene er af mange forskjellige
Slags, dels forsynede med Ben- eller Træspids, dels med Jern.
Styrfjær savnes fordetmeste. Skaftet bestaar af en plumpt ar-
beidet Træstikke. Ogsaa Armbøsser benyttes undertiden. Lege-
tøisbuer med omhyggeligt gjorte Pile med Jernbeslag saa vi og-
saa, I Teltpladsene ved Vinterstationen fandtes et Par Perkus-
sionslaasgeværer med Knaldhætter, Bly og Krudt. De benyttedes
dog ikke meget, og mit Forsøg paa ved Løtte om et Gevær
med fornødent Forraad af Krudt og Bly at lokke Tschuktscherne
til lange Reiser mislykkedes fuldstændigt. Da den Tschuktscher,
som havde bragt vore Breve til Nischni Kolymsk, efter Tilbage-
komsten blev lønnet med en rød Skjorte, et Gevær, Knaldhætter,
Krudt og Bly, vilde han bytte Geværet med Tilbehør for en Økse.

Tschuktschernes Hovednæring bestaar af Jagt og Fiskeri.
Begge falder paa visse Tider af Aaret meget rige, men giver paa
den kolde Aarstid lidet af sig, hvorved der som en Følge af den
Vildes ringe Forsynlighed opstaar stor Mangel saavel paa Føde
som paa Brændsel og Midler til Snesmeltning. Med Hensyn til
deres Jagt- og Fiskeredskaber kan jeg ikke give saa fuldstændige
Oplysninger, som jeg skulde have ønsket, da de meget omhyg-
geligt undgik at tåge nogen af Vegas Jægere med paa sine Jagt-
udfiugter.

Kobben fanges med Net, gjorte af stærke Sælskindsremme.
Nættene udsættes om Sommeren mellem Grundiserne ved Kysten,



114 TOLVTE KAPITEL.

hvor Dyret vikler sig ind i dem og kvæles, fordi det ikke længere
kan komme op til Overfladen for at aande. Om Vinteren fanges
Sælen dels med Net i Raaker paa Isen, dels med Harpun, nåar

den kryber op af sit Hul, og endelig fanges den desuden med en
over Sælhullet anbragt Snare af Remme. For at undgaa Tabet
af det værdifulde, efter Tschuktschernes Anskuelse overmaade vel-
smagende Blod, dræber man ikke Dyret med skarpe Redskaber,
hvis det kan undgaaes, men med gjentagne Slag paa Hovedet.
Bjørnen fældes med Lanse eller Kniv, den sidste er efter en
Tschuktschers Paastand det sikreste Vaaben, Hvalros og større

Sælarter med Harpun (se Billede 1 paa S, 109) eller med Lanse af
samme Sort som Grønlændernes. Ogsaa Hvalen harpuneres, men
med en meget grovere Harpun end den almindelige, og til den
er fæstet seks opblæste Sælskind. For at dræbe en Hval maa
en Mængde Harpuner anvendes. Fugle fanges med Snarer el-
ler dræbes med Fuglekastespyd, Pil eller Slynge. Den sidste
(Billede 3 Side 109) bestaar af en Mængde Benkugler, fæstede
til sammenknyttede Læderremme, hvorhos endel Fjær som oftest
anbringes ved Knuden for at forøge Luftmodstanden mod denne
Del af Slyngen. Nåar Slyngen kastes, spreder Benkuglerne sig
til alle Sider, hvorved Træffesikkerheden bliver større. Fmhver
Mand eller Gut bærer om Sommeren en saadan Slynge med
sig, som oftest viklet om Panden, og er straks færdig til at

kaste den efter en forbi flyvende Fugleflok. Ogsaa anvendes
almindelige Slynger, bestaaende af to Remme og en til dem
fæstet Skindstump. Fuglekastespydene (Billede 5 Side 109) lig-
ner aldeles Eskimoernes. Et Slags Snarer benyttedes af Gut-
terne i Jinretlen til at fange Smaafugle for vor Zoolog. De var
gjorte af Bardetrevler.

Fisk fanges dels med Garn, dels med Krog eller med et

Slags Lyster (Billede 6S. 109). Garnene gjøres af Senetraad.
Jeg tilbyttede mig flere saadanne og blev forundret over, hvor
liden Værdi de Indfødte satte paa dem uagtet det anstrængende
Arbeide, der maa behøves baade ved at gjøre Traaden og ved Knyt-
ningen af Nettet. Undertiden anvendtesGarnene ogsaa som Not.
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Fiskestængerne beståa af en kun 30 Centim. lang Stang, hvortil
er fæstet et temmelig kort Snøre. Snørets yderste Ende løber

gjennem en stor Synkesten af Elfenben, hvorfra der gaar tre til
fire Fortommer ud, hver med sin Krog enten helt af Ben eller
af Ben og Kobber eller Ben og Jern. Krogen er forsynet med
tre til fire Spidser, som vender til forskjellige Sider. Jeg har
tidligere omtalt, hvorledes Fiskestængerne anvendes til Pilkefiske
paa Isen, saavelsom hvorledes det gaar til ved det fordelagtige
Vinterfiske i Nærheden af Tjapka.

Renkjød synes ogsaa for Kyst-Tschuktscheren at være et

vigtigt Fødemiddel. Formodentlig kjøber han sit Forraad deraf
af Rentschuktscheren for Tran, Skindremme, Hvalrostænder og
muligens Fisk. Jeg antager, at det frosne Renblod, som Indbyg-
gerne i Byerne ved vor Vinterstation brugte til Suppe, erhver-
vedes paa samme Maade. Vildrener eller forvildede Rener jages
med Lasso. Saadanne Dyr synes dog nu ikke længere at fore-
komme i større Antal paa Tschuktscherhalvøen.

Foruden Fisk og Kjød fortærer Tschuktscherne store Masser
af Grønsager og andre PlantestofTer 1). De vigtigste af disse be-
staar af Blade og unge Kviste af en Mængde forskjellige Planter
(f. F3ks. Salix, Rhodiola o. fl.), der samles og renses for derefter
at opbevares i Sække af Sælskind. Med eller uden Hensigt la-
der man det opsamlede om Sommeren blive surt. Om Høsten
fryser det hele sammen til en Klump af Sækkens Form. Den
frosne Masse hugges istykker og fortæres sammen med Kjødet,
omtrent som vi spiser Brød. Undertiden koges Stykkerne med
Vand til en Grøntsuppe, der spises varm. Paa samme Maade
anvendes Indholdet af Renens Vom. Desuden spises Tang og
flere Slags Rødder, af hvilke sidste en Art sammenskrumpede
Knolde, som ovenfor nævnt (første Del Side 434) har en meget
behagelig Smag.

r) En af Dr. Kjellman forfattet udførlig Afhandling om de Næringsmidler,
Tschuktscherne henter fra Planteriget, tindes indtaget i Vega-Ekspeditionens viden-
skabelige Arbeider. Allerede Popcav omtaler, at Tschuktscherne fortærer mange
Bær, Rødder og Urter (Muller, 111 S. 59).

8*
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Om Sommeren spiser Tschuktscherne Multebær, Tyttebær
og andre Bær, som siges at vokse i stor Mængde i det indre af
Landet. Mængden af Næringsplanter, som samles i denne Tid,
er meget betydelig, og man lader til at være lidet nøieregnende
i Valget, nåar kun Bladene er grønne, saftige og uden nogen
sær Usmag. Da Beboerne paa Grund af Madmangel flyttede
bort fra Pitlekaj i Begyndelsen afFebruar, medtog de flere Sække
med frosne Grøntsager, og dog fandtes adskilligt tilbage i Kjæl-
derne for efter Behov at kunne afhentes. I Teltene ved St. Law-
rence laa Hauge af løvklædte Pilekviste og Sække fyldte med
Blade og Stilke afßhodiola. De Forfattere, der omtaler Tschukt-
scherne som et Folk, der udelukkende lever af Næringsmidler
hentede fra Dyreriget, tager saaledes fuldstændigt feil. Tvært-
imod synes de til visse Tider af Aaret at være mere »græs-
ædende« end noget andet Folk, jeg kjender, og med Hensyn
hertil forekommer det mig, at deres Smag giver Antropologen
et Vink om hidtil aldeles upaaagtede Træk af Stenalderfolkenes
Levemaade. Skal vi dømme efter Tschuktscherne, har vore første
Forfædre ingenlunde været saadanne Rovdyrsmennesker, som man
ialmindelighed forestiller sig, og muligt er det maaske, at »bellum
omnium inter omnes« først tog sin Begyndelse med Bronce- og
Jernalderens høiere Kultur.

Tschuktschernes Madstel er som de fleste vilde Folkeslags
meget simpelt. Efter en heldig Fangst fraadser alle et Telts
Beboere paa det fangede Dyr og synes at finde en egen For-
nøielse i at tilsmøre Ansigt og Hænder saameget som muligt
med Blod. Sammen med det raa Kjød spises Stykker af Spæk
og Mary samt Stumper af Tanne, der kun ved et Tryk med
Fingrene befries fra Indholdet. Fisken fortæres ikke alene raa,
men endog i saa stærkt frosen Tilstand, at den kan brækkes
istykker. Ved given Anledning forsømmer Tschuktscherne dog
ikke at koge sin Mad eller at stege Kjødstykkerne over Tran-
lampen — Ordet stege burde dog herved ombyttes med tilsode.
Ved et Besøg, som Løitnant Nordkvist gjorde i Najtskaj, spiste
man i det Telt, hvor han tog ind, tilaften først Suppe paa
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Sælkjød, derefter kogt Fisk og tilsidst kogt Sælkjød, og man
iagttog saaledes fuldkommen den i Europa vedtagne Spiseorden.
Andre Gafler end Fingrene kj ender Tschuktscherne ikke, og selv
Brugen af Ske er ikke almindelig, dog fører mange en saadan
af Kobber, Jernblik eller Ben med sig (Billede 8 S. 121). Ofte
drikkes Suppen lige af Kogekarret, eller ogsaa opsuges den med
hule Ben (se Tegningen paa S. 108). Disse Ben anvendes ogsaa
istedetfor Drikkebægere og bæres ligesom Skeerne festede til

Stenhammere og Ambolt til Benknusning.

1/6 af fuld Størrelse.

Beltet. Som Eksempler paa tschuktschiske Retter kan jeg des-
uden nævne: Suppe paa Grøntsager, kogt Sælkjød, kogt Fisk,
Blodsuppe, Suppe af Sælblod og Spæk. Hertil kommer endelig
Suppe paa smaaknuste Ben eller paa Sælkjød, Spæk og Ben.
Til at knuse Ben med findes i ethvert Telt en Hammer, bestaa-
ende af en oval Sten rundt om forsynet med en Indhuling for
den Skindrem, hvormed den fæstes til det korte Skaft af Træ
eller Ben. De Ben, som benyttes til Mad, bliver med dette Red-
skab finknuste mod et Stenunderlag eller en Hvalhvirvel og koges
siden med Vand og Blod for at spises. I Begyndelsen troede vi,
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at denne Ret kun var bestemt for Hundene, men senere fik jeg
Anledning til at overbevise mig om, at ogsaa de Indfødte selv
spiser den, og det længe førend de led Mangel paa Næring.
Hammeren er forsaavidt af Interesse, som den er et af de Sten-
redskaber, der hos os ofte findes i Grave fra Stenalderen. At
Hammeren egentlig hørte til »Kjøkkenet«, viste sig deraf, at den
udelukkende hørte Kvinderne til, og at de maatte raadspørges,
inden den blev bortbyttet. Foruden disse Hammere fandtes i
hvert Telt en Ambolt, bestaaende af en Hvalryghvirvel eller en
større rund Sten, i hvis Midte der var slidt eller udhugget en
skaalformig Fordybning.

Om Vinteren kom en stor Del af Befolkningen fra Jinretlen,
Pitlekaj og helt borte fra Irgunnuk daglig ombord til os for at

tigge om eller tilbytte sig Mad. Herved blev de snart vante til
vor Kost og var især glade i Erter og Grød. Den sidste lagde de
ialmindelighed ned i en Snefon og lod den fryse, hvoretter de tog
den med til Teltene. Kaffe brød de sig ikke stort om, uden nåar

der var meget Sukker i den. Salt brugte de ikke, men Sukker
var alle overmaade glade i. Ogsaa The dråk de gjerne. Ellers
er Vand deres fornemste Drik; dog blev de om Vinteren paa
Grund af Vanskeligheden ved at smelte Is nok over Tranlampen
ofte nødte til at slukke Tørsten med Sne. Ombord forlangte de
ofte Vand og dråk store Mængder paa engang.

Brændevin, som de holder overmaade meget af, kalder de,
som allerede nævnt, i Samtale med Europæere, »Ram«, hvorved
Ordet udtales med en harkende Lyd, en salig Mine og en beteg-
nende Gebærde, bestaaende i at Fladen af den høire Haand føres
fra Munden ned til Maven med Efterabelse af en drukken Mands
Lallen. Indbyrdes kalder de det Ildvand [Akmimil). Løfte derom
var det virksomste Middel til at formåa en tvær Tschuktscher til
at føie sig efter vore Ønsker. Havde de paataget sig Skyds
med sine Hundespand, brød de sig aldrig om at undersøge, om
der var nogen Madpose med, men, advarede af vor Sparsomme-
lighed i Uddelingen af stærke Drikke, vilde de ikke gjerne be-
gynde Reisen, inden de havde undersøgt »Ram«-Forraadet. At
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Rusen, ikke Smagen, herved var Hovedøiemedet, viser den Om-
stændighed, at de ofte som Pris for en Ting, de saa at jeg gjerne
vilde have, betingede sig saameget Brændevin, at de kunde blive
fuldstændig drukne. Da jeg engang viste megen Lyst til at faa
en Ilddril, der fandtes i et af et nygift Par beboet Telt, overtog
den unge, ret tækkelige Hustru Underhandlingerne og begyndte
straks med den Erklæring, at hendes Mand ikke kunde afstaa
Ildtøiet, med mindre jeg gav ham Anledning til en grundig Rus,
og dertil behøvedes efter hendes Paastand, hvilken hun ledsagede
med levende Gebærder, efterlignende Drukkenskabens forskjellige
Stadier, otte Drammer. Først nåar Manden havde faaet saa-
mange, vilde han være fornøiet, d. v. s. døddrukken. Selv har
jeg dog oftere seet, at to smaa Dramme er nok til at gjøre dem
ustø paa Benene. Under Rusen er de muntre, tilfredse og ven-
lige, men besværlige paa Grund af deres store Ømhed. I Selskab
med drukne Indfødte maa man tåge sig vel iagt for ikke at faa
et Kys af en eller anden gammel tilsølet Sæljæger. Endog Kvin-
derne dråk gjerne et Glas, men var aabenbart mindre hengivne
til Berusningsmidler end Mændene. De fik dog sin Del lige ned
til de mindste Børn. Nåar som det et Par Gange hændte i
Løbet af Vinteren, et Teltlag havde været heldigt nok til at faa
sig tilsendt en større Forsyning af Brændevin fra Beringsstrædet,
blev Drukkenskaben almindelig, og, som allerede fortalt, viste
blåa og gule Øine Dagen efter, at Kamplysten ogsaa hos dette
fredelige Folk fremkaldes af deres kjære Akmimil. Under vort

Ophold forefaldt endog i Byerne nærmere Beringsstrædet to Drab,
af hvilke idetmindste det ene blev begaaet af en drukken Mand.

Saa overmaade liden Forbindelse Tschuktscherne end har
med den Verden, som er naaet frem til Brændevinsindustriens
Standpunkt, synes dog dette Nydelsesmiddel at være Gjenstand
for en regelmæssig Byttehandel mellem dem. Mange af de
Tschuktschere, som kjørte forbi os, var drukne og rystede med
Stolthed en endnu ikke fuldstændig tømt Dunk eller Sælskinds-
pose for at lade os høre af Lyden, at de var forsynede med
vaade Varer. En af Folkene, som jeg havde bedet om at faa
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at vide, hvad det var for Slags Brændevin, gjorde sig tilvens
med Eieren og fik ham tilsidst til at afstaa saameget som et

Fingerbøl af det, mere var ikke at afse. Efter Matrosens Erklæ-
ring var det ufarvet, uden Bismag og krystalklart, men svagt;
det var saaledes rimeligvis russisk Kornbrændevin, ikke Gin.

Paa et Besøg, som Løitnanterne Hovgaard og Nordqvist
gjorde til Rentschuktscherne i det indre af Landet Høsten 1878,
blev derimod en Mængde opspædet amerikansk Gin udskjænket,
og Teltets Eier viste sine Gjæster en Pokal af Tin med Ind-
skriften: »Capt. Ravens, Brig Timandra i878«. Nogle af de
Indfødte paastod med Bestemthed, at de ved Beringsstrædet kunde
faa kjøbt Brændevin hele Aaret igjennem. Alle Teltbyens Mænd
og Kvinder, men ikke Børnene, fik sig ved denne Leilighed en alvor-
lig Rus for at høitideligholde de fremmedes Ankomst eller maaske
snarere Brændevinets. Da ingen Europæere er bosatte ved Be-
ringsstrædet, ialfald ikke paa den asiatiske Side, viser denne Brænde-
vinshandel det uventede Forhold, at der virkelig gives Indfødte,
der er afholdende nok til at kunne befatte sig med den.

Tobak bruges almindeligt saavel til Rygning som til Skråa 1).
Enhver Indfødt har sin Pibe, der ligner Tunguserens, og en
Tobakspung (Fig. 7 paa Side 121). Tobakken er af forskjellige
Slags, saavel russisk som amerikansk, og, nåar Forraadet er op-
brugt, anvendes indenlandske Surrogater. Man foretrækker i Re-
gelen den stærke, søde Skraatobak, som Søfolk pleier at be-
nytte. For at gjøre den Tobak sød, som ikke allerede er gjen-
nemtrukken af Sirup, pleier Mændene, nåar de faar et Stykke
Sukker, at smuldre det og lægge det i Tobakspungen. Ofte
tygges Tobakken først, hvoretter Skraaen tørres bag Øret for
senere at ryges. Piberne er saa smaa, at de ligesom Japanesernes
er udrøgte med nogle kraftige Drag. Røgen svælges. Endog
Kvinder og Børn ryger og skråar, og Begyndelsen sker i en saa
spæd Alder, at vi har seet et Barn, som vistnok kunde gaa, men

x) Allerede i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede røgte alle Sibiriens
Folkestammer, Mænd og Kvinder, Voksne og Børn lidenskabeligt (Hist. genealog,
des Tartares, S. 66).
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ialfald endnu fik Die af sin Moder, baade tygge Tobak, ryge og
tåge sig en »Ram«.

Nogle Bundter Ukraine-Tobak, som jeg havde tåget med til
Bytte med de Indfødte, gav mig Anledning til at skaffe den
ethnografiske Samling en Mængde Bidrag, som jeg ellers af Man-
gel paa andre Byttemidler ikke vilde have kunnet erhverve.
Penge forstaar Tschuktscherne sig nemlig ikke paa. Dette er
saameget mere besynderligt, som de driver en meget udstrakt
Byttehandel og øiensynlig er flinke Handelsmænd. Efter von
Dittmar (nævnte Sted S. 129) foregaar eller foregik endnu i
1856 en uafbrudt, langsom, men regelmæssig Varetransport langs
hele Asias og Amerikas Nordkyst, hvorved Varer fra Rusland
føres til de inderste Strøg af Polaramerika, og Skindvarer derfra
paa den anden Side baner sig Vei til Bazarerne i Moskva og
St. Petersburg. Denne Handel foregaar paa fem Markedspladse
af hvilke de tre ligger i Amerika, en paa Øerne i Beringsstrædet
og en ved Anjui i Nærheden af Kolyma. Den sidste kaldes af
Tschuktscherne »det femte Bævermarked i).

Tschuktschernes fornemste Handelsartikler bestaar af Sæl-
skind, Tran, Skind af Ræv og andre Pelsdyr, Hvalrostænder,
Hvalbarder m. m. For dem kjøber de Tobak, Jernvarer, Ren-
skind samt Renkjød, og nåar det kan faaes, Brændevin. En
Handel afgjøres med mange Betænkninger, efter langvarige Under-
handlinger i hviskende Tone mellem de tilstedeværende. Brænde-
vin anvendte jeg kun i yderste Nødsfald som Byttemiddel, men
de forstod snart, at Lysten til at faa fat i en sjelden tschukt-
schisk Kunstgjenstand eller Alderdomslevning var stærkere end

*) Om de amerikanske Markeder giver Dr. John Simpson gode Oplysninger
i »Observations on the western Esquimaux. Han nævner tre Markedspladse i
Amerika fortiden den ved Beringsstrædet. Paa Markederne hengiver man sig ogsaa
til Dans og Fornøielser, der drives med saadant Liv, at Markedsfolket neppe sover

den hele Tid. Af Markedet i Anjui, ved hvilket Tschuktscherne endnu 1821 ind-

fandt sig fuldt bevæbnede med Spyd, Bue og Pile, giver Matiuschkin en meget
levende Skildring (Wrangels Reise, I S. 270), og et Besøg der i 1868 beskrives
af C. VON Neumann, der som Astronom deltog i vox Maydells Ekspedition til
Tschuktscherlandet (Eine Messe im Hochnorden; Das Ausland 1870, S. 861).
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mit gode Forsæt, og de lærte snart at benytte sig heraf, især da
jeg altid betalte godt og gav Brændevin paa Kjøbet.

Lampen (se Billederne paa Side 22 og 23), hvormed Ild og
Lys underholdes i Teltet, bestaar af et fladt Troug af Træ, Hval-
ben, Klebersten eller brændt Ler, bredere ba-Atil end foran og
ved en fritstaaende med Tænder forsynet Kam, delt i to Afde-
linger. I den forreste lægges Vægen af Mos (Sphagnum-Arter)
ien lang, tynd Række langs hele Kanten. Brændematerialet er
Tran. Under Lampen findes altid et andet Kar bestemt til at

samle den Tran, som kan blive spildt.
Om Sommeren koger man ogsaa med Ved i fri Luft eller i

Yderteltet, om Vinteren kun i yderste Nød i det sidste. De
rinder nemlig den Røg, som Veden udsender i det afiukkede Telt,
uudholdelig. Uagtet der findes Drivtømmer i rigelig Mængde
langs Kysten, ansaaes øiensynlig Mangel paa Tran af de Indfødte
for en ligesaa stor Ulykke som Mangel paa Føde. nUinga eek«,
ingen Brændsel (egentlig ingen Ild) var den stadige Klage endog af
dem, som slæbte store Læs af Ved ombord for at tilbytte sig
Brød. Den Omstændighed, at deres Brændestof ikke afsætter Røg,
har imidlertid den Fordel, at Tschuktschernes Øine. paa langt
nær ikke pleier at være saa angrebne som Lappernes.

I Teltet holder Kvinden altid et vaagent Øie med Lampens
Pudsning og Ildens Vedligeholdelse. De Træpinde, hun bruger
til at pudse Vægen med, er naturligvis gjennemtrukne af Tran
og benyttes nåar fornødent som Lys eller Fakler i Yderteltet,
til at tænde Piberne med o. s. v. Paa samme Maade anvendes
ofte i Tran dyppede Pinde 1). Lerlamperne forfærdiges af Tschukt-
scherne selv, hvorved Leren omhyggeligt knades og gjennemtræk-
kes med Urin. Brændingen er ufuldstændig og forbigaaes vel
ofte aldeles.

Tran og andre flydende Sager opbevares ofte i Sække af
Sælskind bestaaende af hele Huder, afbælgede efterat Hovedet er

v) Saadanne Pinde, brændte i Spidsen, stavelsom afiange, paa den ene Ende
sodede Stene, anvendte som Fakler efter Neddypning i Tran, har jeg fundet ved
Siden af Lig i gamle Eskimograve i Nordvest-Grønland.
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afskaaret, hvorefter denne saavelsom andre naturlige Aabninger
og de ved Dyrets Drab opstaaede Huller bliver fast tilbundne.
I den ene Forlab anbringes derefter med megen Færdighed en
luft- og vandtæt Træklods med Svikhul og Tap. Paa Sække,
der er bestemte for tørre Varer, afskjæres ogsaa Labberne, og
anbringes den Aabning, hvorigjennem Indholdet bringes md, tværs
over Brystet lige nedenfor Forbenene.

Ild gjøres op dels paa den endnu hos os for endel Aar siden
brugelige Maade med Staal, Flint og Tønder, dels ved Hjælp af
et Boreredskab. Ildstaalet bestaar som oftest af en Stump af en
Fil eller et andet gammelt Staalredskab eller ogsaa af Staal-
eller Jernstykker, særligt smedede for Hensigten. lalmindelig-
hed viser disse Redskabers Form, at de er af europæisk eller
russisk-sibirisk Oprindelse, men jeg saa ogsaa raat tilhamrede
Jernstykker der lod til at være Prøver paa indenlandsk Smede-
færdighed. En Tschuktscher viste mig et Fyrstaal af sidste
Slags forsynet med et Haandtag af Kobber, der ved langvarig
Benyttelse var bleven smukt afpoleret. Han ansaa det aabenbart
for et stort Klenodie og var ikke at formåa til at skille sig ved
det. I den Formodning, at Metallet i de klodset tildannede Jern-
stykker muligens kunde være af meteorisk Oprindelse, tilbyttede
jeg mig saa mange af dem, som jeg kunde faa fat paa; men den
Undersøgelse, der blev foretaget efter vor Tilbagekomst, har vist,
at de ikke indeholder Spor af Nikkel. Det var saaledes ikke
Meteorjern.

Flinten bestaar af en smuk Calcedon eller Agat, der er bleven
dannet i Hulerum i de i Nordostasia hyppigt forekommende vul-
kanske Bergarter, og rimeligvis ogsaa forekommer som Rullesten
hist og her i Tundraens Elveleier. Som Tønder anvendes dels
Uldhaarene af forskjellige Slags Dyr, dels alleslags tørre Plante-
dele. Staalet og en Mængde Flintstykker gjemmes sammen
med Tobakken i en Skindpung, der hænges om Halsen, og indeni
den findes en anden mindre Pung, som indeholder Tønderet ; dette
holdes saaledes varmt ved Hjælp af Legemsvarmen og beskyttes
mod Fugtighed af det dobbelte Dække. Desuden er Mændene
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ofte forsynede med en Art Lunte af hvide, vel tørrede og knuste
Vidjer, der er sammenflettede og jævnt oprullede. Denne Lunte
brænder langsomt, godt og stadigt.

Det andet Slags Fyrtøi bestaar af en tør Træpinde, som med
en almindelig Drilbue gnides mod et Stykke tørt, halvraaddent
Træ. Den øvre Ende af Pinden løber i en med et rundt Hul
forsynet Brikke af Træ eller Ben. Paa et af de Fyrtøier jeg
tilbyttede mig, var Hælbenet (astragalus) af en Ren benyttet til
dette Brug. I Tændstykket findes Hak anbragte for at give
Pinden Støtte og maaske for at lette Dannelsen af det halvt-

Ilddril.
1/8 af fuld Størrelse.

forkullede Træmel, i hvilket Ilden opstaar. Skal der med dette
Redskab gjøres Ild op, bestryges Nederenden af Drilpinden med
lidt Tran. Den ene Fod holder Tændstykket fast mod Jorden,
og deretter føres Buen frem og tilbage uden særdeles stor

Hastighed, men jævnt og uafbrudt, indtil der opstaar Ild, hvortil
der pleier at behøves et Par Minuter. Kvinderne synes at have
større Færdighed i Brugen af dette Redskab end Mændene. Et
forbedret Slags af dette Fyrtøi bestod af en Træpinde, paa hvis
Nederende der var fæstet en gjennemboret lindseformig Træklods;
denne tjente som Svinghjul og gav Tyngde. Over Træpinden
løb der et gjennemboret Tværstykke, som med to Sener var
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fæstet til dens Overende- Ved at føre dette Tværstykke frem og
tilbage kunde Pinden drives rundt med stor Hastighed. Dette
Redskab synes mig forsaavidt værdt at lægge Mærke til, som
det antyder en ny Anvendelsesmaade for de gjennemborede Sten-
og Tegllindser, man ofte tinder i Grave og paa gamle Hustomter
fra Stenalderen.

Blandt Tschuktscherne som blandt mange andre vilde Folke-
slag har Fyrstikkerne nydt den Ære at blive anseede for den
fornemste af de dannede Folks Opfindelser, og de giver dem
übetinget Fortrinnet for deres egne. Bøn om Fyrstikker var
derfor et af de almindeligste Tiggerier, med hvilke vore Venner
fra Beringsstrædet plagede os i Løbet af Vinteren, og de var
villige til for en eneste at give os forholdsvis meget kostbare
Sager. Uheldigvis havde vi ingen Overflod paa denne Nødven-
dighedsartikel, eller maaske man heller bør sige heldigvis; thi,
hvis Tschuktscherne i Løbet af endel Aar skulde kunne tilbytte
sig nogle Fyrstikæsker for en Hvalrostand, er jeg temmelig vis
paa, at de med sin sædvanlige Sorgløshed snart vilde rent glemme
Brugen af sine egne Fyrtøier.

Af Husgeraadssager skal jeg endvidere nævne
Garverskraben (Fig. 1 S. 121) er af Sten eller Jern og

fæstet til et Træskaft. Med dette Redskab renses den fugtede
Hud meget nøie, hvorefter den gnides, trækkes og valkes saa
omhyggeligt, at der behøves flere Dage til at berede et eneste

Renskind. At Garvningen ogsaa er en anstrengende Bedrift,
viser sig deraf, at Kvinden, som holder paa med den inde i Teltet,
er badet i Sved. Hun sidder herved paa endel af Skindet og
spåender Resten ud ved den forenede Hjælp af de blottede Hæn-
der og Fødder. Efterat Huden er bleven tilstrækkelig bearbeidet,
fylder hun et Kar med sin egen Urin, blander denne med op-
smuldret Pilebark, som er tørret over Lampen og gnider Blan-
dingen, medens den endnu er varm, ind i Skindet. For at give
dette en rød Farve paa den ene Side, blandes Garvervædsken
med Barken af en Pinusart (?). Skindene bliver paa denne Maade
meget bløde og paa Indersiden næsten semskede. Undertiden
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garves ogsaa Renskindene til virkelig Semsk af udmærket Be-
skaflfenhed.

To Slags Ishakker; Skaftet er af Træ, Bladet i den spade-
dannede af et Hvalben, i den anden af en Hvalrostand; det er
med Skindremme fæstet til Skaftet med megen Færdighed. Af

Ishakker.
1/9 af fuld Størrelse.

og til er baade Blad og Skaft af Ben, og da er Forbindelsen
noget anderledes.

Brynestene af indenlandsk Lerskifer. Disse er ofte gjennem-
borede i den ene Ende og bæres tilligemed Kniv, Ske og Suge-
rør festede til Beltet med en FUfenbensklype.

Hjemmegjorte Kar af Træ, Hvalben, Hvalbarder ogSkind
af forskjellige Slags.
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Knive, Bor. Økser, Gryder af europæisk, amerikansk eller
sibirisk Oprindelse. Hertil kommer Fade, Stumper af Anker-
kjættinger, Jernskrab, Blikdaaser, Glas, Flasker m. m., som de
har faaet fra Skibe der har ankret ved Kysten. Først i de sidste
Aartier har Skibe regelmæssigt besøgt Havet nordenfor Berings-
strædet, og Samkvemmet mellem Matroserne og Tschuktscherne
har endnu ikke øvet nogen betydeligere Indflydelse paa de sidstes
Livsvaner. De Indfødte beklager sig dog over, at Hvalfangerne
ødelægger Hvalrosfangsten, hvorimod de gjerne ser, at Handels-
fartøier af og til besøger deres Kyster.

Ved vort Ophold udenfor den betydelige Teltplads Irkaipij
troede vi, som jeg tidligere har fortalt, at have fundet en Høv-
ding i en Indfødt ved Navn Tschepurin, der efter Dragtens Ud-
seende syntes at være noget mere velhavende end de andre, havde
to Hustruer og et anseligt Ydre. Han indlodes derfor i Arkiliet,
fik de bedste Gaver og var paa mange Maader Gjenstand for
særlig Opmærksomhed. Tschepurin fandt sig uden Vanskelighed
i sin Ophøielse og viste sig værdig til den ved en rolig, sikker
og kanske lidt nedladende Optræden, hvilket endmere bestyr-
kede vor Formodning og naturligvis gav Anledning til at forøge
Mængden af Gaverne. Siden blev vi dog overbeviste om, at vi
heri havde tåget aldeles feil, og at der nu hverken findes aner-
kjendte Høvdinger eller noget Spor af Samfundsorden blandt de
ved Kysten boende Tschuktschere. I den tidligere krigerske Tid
har Forholdet muligens været et andet 1), men nu hersker der det
mest fuldstændige Anarki, forsaavidt som man med dette Ord

*) I Beretninger, som i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede i Anadyrsk
samledes om Tschuktscherne, omtales ogsaa, at de levede aldeles uden Øvrighed.
I Modsætning hertil gjengives i M. von Krusenster.ms Voyage autour du monde

1803—-1806, Paris I*B2l, II S. 151 en Beretning fra Guvernør Koscheleff om Un-
derhandlinger, han havde drevet med »en Chef for hele den tschuktschiske Nationx.
Jeg antager det dog for givet, at det ikke var stort bevendt med Chefsskabet. og
Koscheleffs hele Skildring a f sit Møde med den formodede Høvding har et altfor
stærkt europæisk-romantisk Præg til at kunne være paa nogen Maade naturtro.
Sammesteds fortælles ogsaa, at en Broder af Guvernør Koscheleff om Vinteren
1805—1806 havde gjort en Reise til Tschuktscherne, og at han efter sin Tilbake-

komst sendte en Beretning ledsaget af en Ordliste til v. Krusenstern.
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kan betegne et Samfundsforhold, under hvilket Strid, Forbrydelse
og Straf er ukjendte eller idetmindste yderst sjeldent forekom-
mende Ting. Blandt Rentschuktscherne lader der dog til at

forekomme et Slags Høvdingskab, og idetmindste findes der
blandt dem Folk, der kan vise Udnævnelsesdokumenter fra russiske
Øvrigheder. Starosten Menka, hvis Besøg jeg tidligere har om-
talt, var en saadan, men alt tyder hen paa, at hans Indflydelse
var overmaade liden. Han kunde hverken læse, skrive eller tale
russisk, og han havde ingensomhelst Anelse om noget saadant
som en russisk Czar. Al den Skat, han i Løbet af flere Aar
efter de os foreviste Kvitteringer havde betalt, bestod af nogle
Ræveskind, der rimeligvis var erlagte som Markedsafgifter i
Anjui og Markova. Menka var paa sit Besøg fulgt af to slet
klædte yngre Mænd, med en Ansigtsform, der var meget for-
skjellig fra den almindelige tschuktschiske. Deres Stilling lod
til at være saa underordnet, at vi antog dem for Slaver, hvad
der dog ikke var Tilfældet med idetmindste en af dem, Jettugin.
Denne pralede senere af, at han eiede en Renhjord, der var
meget større end Menkas, og talte som oftest med en vis Foragt
om Menkas Høvdinggriller. Slaver, formodentlig Etterkommere
af tidligere Krigsfanger, skal dog efter russiske Forfattere virkelig
findes hos Tschuktscherne i det indre. Mellem Kyst-Tschuktscherne
tinder derimod den fuldstændigste Lighed Sted, og man saa
aldrig Tegn til, at nogen udøvede den ringeste Indflydelse udenfor
sit eget Telt.

Kyst-Tschuktscherne er ikke blot Hedninger, men de savner,
efter hvad vi har kunnet mærke, endog enhver Forestilling om et
høiere Væsen. Overtro findes der dog. Saaledes bærer de fleste
af dem Læderremme om Halsen med vedhængende smaa Træ-
klyper eller udskaarne Træstykker. Disse bortbyttes ikke og bliver
ikke gjerne fremviste for en fremmed. En Gut havde et Perle-
baand fastsyet paa sin Hue, og foian var til dette fæstet et ud-
skaaret Stykke Elfenben, der lod til at skulle forestille et
Bjørnehoved (Fig. 6S. 121). Det var saa lidet og skaaret med
saaliden Kunst, at man vistnok kunde have gjort et Dusin af



Menneskefigurer,
No. 1, 3 og 5 forestiller Kvinder med tatuerede Ansigter. No. 4 er af Træ, No. 6af Træ med

Øine af Tin, Resten af Elfenben.
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dem om Dagen. Jeg bød forgjæves Faderen en Foldekniv og
Tobak for det; men Gutten, som havde hørt paa vore Lmder-
handlinger, gav mig det straks efter selv for en Sukkerbid. Da
Faderen fik det at vide, lo han godmodigt uden at gjøre noget
Forsøg paa at faa Handelen til at gaa tilbage.

Til visse Redskaber linder man smaa Træbilleder fæstede,
saaledes som til den ovenfor (Fig. 3 S. 121) afbildede Skrabe,
og saadanne Billeder rinder man en Mængde af i Teltkrogene,
hvor Elfenbenstumper, Agatstykker og Jernskrab gjemmes. Et
Udvalg af den store Samling af saadanne Billeder, som jeg har
tilbyttet mig, gjengives her i Træsnit. Kan disse Billeder end
virkelig ansees for Afbildninger af høiere Væsener, er dog de
religiøse Begreber om dem endog fra et Schaman-Standpunkt
altfor übestemte, mindre Bevidstheden om noget, som endnu
lever i Folket, end et Minde fra Fortiden. De fleste Billeder
bærer tydeligt Præg af Folkets nuværende Dragt og Levevis.
Det synes mig dog at være værd at lægge Mærke til, at paa
alle de Ben- og Træskjærerier, jeg har faaet fat paa, er Ansig-
tet skaaret fladere, end det i Virkeligheden er hos dette Folke-
slag. Enkelte Udskjæringer synes at minde om buddhistiske
Forbilleder.

Den hos de fleste saavel europæiske som asiatiske Polarfolk,
Lappen, Samojeden, Tunguseren og Eskimoen saa almindelige
Tromme eller rettere Tamburin (se Figuren paa Side 24) findes
i ethvert Tschuktschertelt. Ogsaa her er en vis Overtro for-
bunden med den; man spillede ikke gjerne paa den, nåar vi var
tilstede, og vilde ugjerne bytte den bort. Var der Tid til det,
blev den gjemt, nåar vi gjorde Besøg til Teltet. Trommen
bestaar af Mavesækken af en Sæl, der spændes over en lav, paa
et kort Skaft fæstet Træring; der findes ingen Tegninger paa
den. Trommestikken er gjort af et Stykke af en Hvalbarde, der
i Enden er saa tynd og bøielig, at den ligner en Svøbesnert.
Nåar man slaar den tykkere Del af Bardestumpen mod Kanten
af Trommeskindet, træfTer den anden Ende Midten, og Trommen
faar saaledes hver Gang to Slag. Manden er ialmindelighed den,
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som spiller og ledsager Spillet med en meget ensformig Sang.

Vi har ikke seet det blive ledsaget af Dans, Ansigtsfordreielse
eller andet Schamangjøgleri.

Overhovedet saa vi ikke Schamaner blandt de Tschuktschere,

vi traf sammen med. Disse beskrives af Wrangel, Hoope og
andre Reisende. Wrangel omtaler (I S. 284), at Schamanerne
under en svær Epidemi, der i 1814 brød ud blandt Tschuk-
tscherne og deres Rener, erklærede, at man for at forsone Aan-
derne maatte ofre en af Folkets mest anseede Mænd, Kotschen.
Denne var saa afholdt, at ingen vilde udføre Dommen, som man
forsøgte at faa forandret, først ved Gaver til Profeterne og siden
ved at prygle dem ; men da dette ikke lykkedes, Sygdommen ved-

blev, og ingen af Folket vilde udføre Dommen, befalede Kotschen
sin Søn at gjøre det. Denne blev da nødt til at stikke sin egen
Fader ihjel og udleveret Liget til Schamanerne. Hele denne For-
tælling er saa ligefrem stridende mod Sind og Sæder hos det Folk,
med hvilket vi 65 Aar efter denne Tildragelse gjorde Bekjendt-
skab ved Beringsstrædet, at jeg vilde være tilbøielig til at be-
nægte dens Sandsynlighed, dersom ikke vor egen Verdensdels Hi-
storie viser os, at Blod har flydt i Strømme for dogmatiske Haar-
kløverier, som ingen nu bryder sig om. Muligens har IndifTe-
rentismens Aandepust ogsaa naaet Polarlandenes Isørkener.

Trommen har forøvrigt en anden Anvendelse, der kun lidet
synes at stemme overens med dens Egenskaber som Schamano-
rakel eller Kirkeklokke. Nåar Damerne reder sit lange sorte

Håar, sker dette over Trommen, paa hvis Skind de talrige Væ-
sener, som kommer fra Hjemmets varme Arne ud i den kolde,
vide Verden, samles og dræbes — saafremt de ikke spises. De
skal efter tschuktschisk Opfatning være velsmagende og gode for
Brystet. Ogsaa Gorm (den store, fuldt udviklede feåe Larve af
Renfluen, Oestrus tarandi) presses ud afRenens Hud og fortæres ;

ligeledes den fuldt udviklede Renflue.
Endnu maa anføres et Par af de faa Træk af Overtro, vi

lagde Mærke til blandt Tschuktscherne. Efter den heldige Jagt
i Februar søgte vi forgjæves at formåa Tschuktscherne til at lade
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os faa et Hoved eller en Hjerneskal af en af de skudte Sæler.
Endog Brændevin blev forgjæves tilbudt, og kun i den største

Hemmelighed vovede en af vore bedste Venner, Notti fra
Irgunnuk, at overlade os et Sælfoster. En Ravn blev en-
gang skudt i Nærheden af Ishuset, hvorefter Skytteren gik til
det magnetiske Observatorium, men inden han traadte md, først
lagde den skudte Fugl med Geværet og andre Jernsager ned i
den føromtalte udenfor Observatoriet staaende Kiste. Kort efter
blev der stort Opstyr udenfor Teltet. Flere Mænd, Kvinder og
Børn af de Indfødte samlede sig skrigende og truende omkring
Kisten. De havde nemlig lagt Mærke til, at den af Skudet alene
bedøvede Ravn var begyndt at skrige og slaa med Vingerne, og
de gav med Ord og Tegn tilkjende, at der var en stor Ulykke
ifærd med at hænde. Medlidenhed hører, som bekjendt, ikke til
den Vildes Dyder, og det var tydeligt, at det ogsaa i dette Til-
fælde ikke var denne Følelse, men Frygt for det onde, den saa-
rede Fugl kunde foraarsage, der var Aarsagen til Opstyret, og
de havde, da en Matros straks efter vred Halsen om paa Ravnen,
intet imod at modtage og spise den.

Vinteren 1878—79 synes i disse Egne at have været ualmin-
delig streng, og Jagten mindre rig end sædvanlig. Dette blev
tilskrevet vor Nærværelse, og med Uro spurgte Tschuktscherne
os oftere, om vi havde til Hensigt at skaffe en saa høi Vand-
stand, at Havet naaede deres Telte. Da man den 11 Februar,
efterat Jagten i lang Tid havde slaaet feil, endelig var heldig
nok til at fange endel Sæler, slog man Vand i Munden paa dem,
inden de blev bragte md i Teltene. Dette skede, efter hvad der
fortaltes, foråt de aabne Render i Isen ikke altfor snart skulde
lukke sig.

Foruden Trommen benytter Tschuktscherne som Lydinstru-
ment ogsaa en i to Dele kløvet Pinde, som, efterat Sprækken
er bleven noget udvidet i Midten, og et Stykke af en Hvalbarde
er bleven indlagt mellem begge Halvdele, atter sammenbindes.
De gjorde ogsaa i Løbet af Vinteren nogle F"orsøg paa efter et

ombord seet Mønster at gjøre Fioliner, og det lykkedes dem
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virkelig at faa istand en bedre Resonansbund, end man skulde
have troet. * I Hundeslædernes Trækrem havde de ofte en af
Russerne kjøbt Klokke eller Bjælde, og undertiden saaes en Ren-
tschuktscher med en saadan i Beltet.

Den Dans, jeg saa, bestod i, at to Kvinder eller Børn tog
hverandre om Skuldrene og derefter hoppede om snart paa det

Musikalske Instrumenter.
1. Fløite, fuld Størrelse. 2. Blæseinstrument, 1/8 af fuld Størrelse; a. Mundhullet.

ene, snart paa det andet Ben. Var der mange Deltagere i Dan-
sen, stillede man sig i Række, sang en monoton, meningsløs
Sang, vendte det hvide ud af Øinene og kastede sig snart

tilhøire, snart tilvenstre med krampagtige Bevægelser, der aaben-
bart skulde være et Udtryk for Velbefindende "eller Smerte. »La
saison* for Dans og Sang, Renslagtningstiden om Høsten, faldt
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dog ikke under vort Ophold, hvorfor vi kun fik liden Erfaring
om Tschuktschernes Evner i den Henseende.

Alslags Sport omfattede de med megen Fornøielse, f. Eks.
nogle Skydeforsøg, som Palander Nytaarsaften foretog med en
liden riflet Kanon ombord paa Vega. I Begyndelsen satte Kvin-
der og Børn sig agterud, langt fra det forfærdelige Skydevaaben,
og gav sin Frj-gt tilkjende omtrent paa samme Maade som det
svagere og smukkere Kjøn af europæisk Race , men snart fik
Nysgjerrigheden Overhaand. De trængte sig frem, hvor de kunde
se bedst, og brød ud i et høilydt Hohoho, hvergang Skridene
gik af og Granaterne sprang i Luften.

Hvorledes forholder det sig med Tschuktschernes Kunst-
sands? Da dette Folk endnu næsten hører til Stenalderen, og
da det har været i saa liden Berørelse med Europæerne, at det
ikke i nogen væsentlig Grad kan have havt nogen Indflydelse
paa deres Smag og Kunstfærdighed, synes dette Spørgsmaal mig
at have stor Interesse baade tor Kunsthistorikeren, som herved
faar Oplysninger om Arten af det Frø, af hvilket Mesterskabet
har uddannet sig i Løbet af Aarhundreder og Arrtusender, og
for Oldforskeren, som i dem rinder et Udgangspunkt ved Be-
dømmelsen af Skandinaviens Helleristninger og af de palæolithiske
Tegninger, der i den sidste Tid har spillet en saa stor Rolle i
Opfatningen af Menneskets ældste Historie. Vi har derfor med
megen Iver samlet alt, hvad vi kunde overkomme af tschuk-
tschiske Udskjæringer, Tegninger og Mønstre. De i en eller an-
den Henseende mærkværdigste af dem findes aftegnede paa hos-
staaende Træsnit.

Mange af de i Elfenben udskaarne Sager er gamle og slidte,
hvilket viser, at de længe har været i Brug formodentlig som
Amuletter. Adskillige af Dyrfigurerne er Indbildningsfostre og
kan som saadanne være lærerige. lalmindelighed er de plumpt
udførte, men de viser dog en bestemt Stil. Sammenligner man
dem med de samojediske Gudebilleder vi nar ført med os, viser
det sig, at Tschuktschernes Kunstsands er) ulige mere udviklet
end det Polarfolks, som bebor den vestlige Del af Asias Nord-



Tschuktschiske Benarbeider.
1. Hund af Ben 1/1 2, 3. Harer 1/1. 4. Kvinde bærende sit Barn paa Skuldrene - 2/3. 5. Bløddyr
fra Indseerne (Branchypus:) 1/1. 6. Misfoster 1/1. 7. Ræv 1/1. 8. Dyr med tre Hoveder 2/3 .

9. Sestjerne 1/1. 10. Fisk 11.



Haandtegninger udførte af Tschuktscherne.



Haandtegninger udførte af Tschuktscherne.
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kyst, hvorimod de i denne Henseende aabenbart staar lavere end
Eskimoerne ved Port Clarence. Ogsaa de tschuktschiske Teg-
ningerl) er grovt og übehjælpeligt udførte, men mange af dem
viser en vis Sikkerhed i Tegningen, og de forekommer mig
at vise, at de Indvendinger, man netop paa Grund af Teg-
nerens sikkre Haand har gjort mod flere af de palæolithiske
Tegningers Ægthed, ikke er berettigede. Ogsaa Mønstre og
Elfenbensspænder viser en vis Smag. Broderierne udføres i Re-
gelen paa rødfarvet Skind, dels med hvide Håar af Renen, dels
med rød og sort Traad, som der faaes lidt af ved Byttehandel
fra Beringsstrædet. Tilgangen af Farvestoffer er ikke meget stor.

De tåges dels fra Mineralriget (Limonit med forskjellige Farve-
skiftninger og Grafit), dels af Planteriget (Bark af forskjellige
Træsorter). Mineralfarverne rives med Vand mellem flade Stene.
Barken behandles formodentlig med Urin. Den røde Farve er
Tschuktschernes Yndlingsfarve.

For at give et Bidrag til Besvarelsen af det Spørgsmaal, hvor-
ledes Farvesandsen viser sig hos vilde Folk, anstillede Dr. Almqvist
i Løbet af Vinteren omfattende Forsøg med Hensyn til Tschuk-
tschernes Farvesands efter den af Professor Fr. Holmgren ud-
arbeidede Methode. En udførlig Athandling herom findes indført i
«Vegaekspeditionens videnskabeligeArbeider* og i forskjellige Fag-
tidsskrifter. Her vil jeg kun nævne, at Dr. Almqvist som Ende-
resultat af sine Undersøgelser anfører, at Tschuktscherne har lige
saa god Evne til at adskille Farver som vi Svensker. Derimod
lod de til ikke at være vante til at iagttage Farver og skarpt at

udskille nogen anden Farve end den røde, De sammenfatter alt

!) Originalcrne til de her i Træsnit gjengivne Tegninger er udførte paa
Papir, dels med Blyant, dels med Rødkridt. De tnkelte Grupper forestiller faa
den første Side: 1. Hundespand, 2, 3. Hvaler, 4. jagt paa Isbjørn og Hvalros,
5. Ulk og Torsk, 6. Mand. som fisker, 7. Harejagt, 8. Fugle, 9, Vedhugger,
10. Mand, som leder en Ren, 11, Hvalrosfangst (7 og 9 forestiller Europæere) :

paa den anden Side: 1. en Renfærding. 2. Ren, som fanges med Lasso af to

Mænd, 3. Mand, som kaster Harpun. 4. Sæljagt fraßaad, 5. Bjørnejagt, 6. Man-
den i Maanen, 7. Mand, som leder en Ren. 8. Rener, 9. en Tschuktscher med
Stok og en Bueskytte, 10. Renhjord med Vogter, 11. Rener, 12. to Telte, Mand,
kjørende paa Hundeslæde m. m.
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rødt som noget for sig, men opfatter et maadelig lysstærkt grønt
som mindre overensstemmende med en lyssvag Tone af samme
Farve end med blaat af samme Lysstyrke. For at kunne op-
fatte alt grønt som noget for sig behøver Tschuktscheren at

lære sig en aldeles ny Abstraktion«. Af 300 Personer, som blev
undersøgte, havde 273 fuldt udviklet Farvesands, 9 var aldeles

Tschuktschiske Spænder og Hægter af Elfenben
½ af fuld Størrelse.

farveblinde, 1 8 ufuldstændig farveblinde eller saadanne, med hvilke
Undersøgelsen ikke gav noget sikkert Udfald.

Af det ovenanførte viser det sig, at Kyst-Tschuktscherne er
uden nogen Religion eller nogen Samfundsorden og Øvrighed,
der er Omtale værd. Havde ikke Erfaringen fra Polarfolkene i
Nordamerika vist os det modsatte, skulde man have troet, at
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blandt et saadant i bogstavelig Forstand anar^isk og gudløst
Samfund vilde der ingen Sikkerhed være for Liv og Eiendom,
Usædeligheden være uden Grændser, og den svagere uden al Be-
skyttelse ligeoverfor den stærkeres Overgreb. Dette er dog saa
langt fra at være Tilfælde, at en Forbryderstatistik er umulig,
fordi der ikke begaaes Forbrydelser, ialfald ikke, nåar man und-
tager Voldsgjerninger begaaede i Drukkenskab.

I Løbet af Vinteren blev Vega, som det viser sig af Beret-
ningen, daglig besøgt af Befolkningen fra de omliggende Byer,
hvorhos vort Skib var et Hvilested for alle de Læs, som fra de
vestlige Teltbyer kjørtes til Øerne ved Beringsstrædet eller om-
vendt. Ikke alene vore Naboer, men ogsaa fremmede, som vi
aldrig havde seet og rimeligvis ikke kom til at gjense, kom og
gik uhindret omkring blandt en Mængde Sager, som for dem
vilde have været virkelige Skatte. Vi havde aldrig Grund til at

angre den Tillid, vi viste dem. Endog i den overmaade trange
Tid, da Jagten slog aldeles feil, og de fleste levede af den Mad,
de fik ombord, blev det anselige Proviantforraad, som vi med en
Ulykke for Øiet havde oplagt iland uden særskilt Bevogtning,
liggende urørt. Derimod traf det sig et Par Gange, at de i Smug
bemægtigede sig den Fisk, de allerede havde solgt, og som op-
bevaredes paa et for dem tilgjængeligt Sted paa Dækket, og de
solgte den da paanyt med den mest uskyldige Mine. Dette
Slags Uærlighed ansaa de dog ikke for Tyveri, men for et lov-
ligt Handelskneb.

Det anførte Tilfælde var ikke det eneste, som viste, at

Tschuktscherne anser Bedrageri i Handel ikke alene for en fuldt
berettiget, men for en fortjenstlig Gjerning. Medens det, de gjorde
til sig selv, var meget omhyggeligt udført, var alt, hvad de skulde
gjøre for os, yderst slusket forfærdiget, og de var sjelden for-
nøiede med den tilbudte Pris, førend de forstod, at de ikke fik
mere. Da de saa, at vi gjerne ønskede at faa Ryper, falbød de
os af sine Vinterforraad under dette Navn en ligedan udseende,
men lidet madnyttig Unge af Larus eburneus. Da jeg meget
gjerne kjøbte den i LTngfugldragt vanskeligt overkommelige og
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følgelig for Ornithologen værdifulde Fugl, gik der et veltilfreds
Smil over Sælgerens Ansigt. Han var aabenbart stolt af sit vel-
lykkede Kneb. En eller anden Fordom var iveien for at faa dem
til at aihænde Sælhoveder, uagtet vi for at faa Rede paa de
herværende Arter bød høi Pris for dem. »Irgatti« (imorgen) eller
»Isgatti«, hvis Løftet kom fra en Kvinde, var det sædvanlige
Svar, men Løftet blev aldrig holdt. Tilsidst kom dog en Gut
med en Hjerneskal, som han sagde var af en Sæl, men ved nær-
mere Eftersyn befandtes den at være af en gammel Hund, hvis
Hoved man klarlig troede uden Fare for Jagten at kunne overlade
til de hvide Troldmænd. Dennegang var Falbyderen dog ikke
saa heldig som ved Rypehandelen. Et Par af hans Kammerater
paatog sig nemlig i de andre Tschuktscheres Overvær at gjøre
Gutten tilskamme og le ham ud, »fordi han, en Tschuktscher,
kunde være dum nok til at begaa en saadan Feiltagelse«, og det
lod virkelig til, at Spotten faldt i god Jord. En anden Gang,
da jeg havde Vagt i Ishuset, kom en Indfødt md til mig og for-
talte, at han havde skydset en Mand fra Irgunnuk til Skibet, og
at Manden ikke havde betalt ham, men istedet derfor bedet mig
give ham en Æske Fyrstikker. Da jeg saa svarede, at han alle-
rede ombord maatte have faaet rigelig Betaling, sagde han i en
ynkelig Tone, »bare et ganske lidet Stykke Brød«. Han blev
ikke det ringeste forlegen, da jeg lo ham ud, eftersom jeg godt
vidste, at han løi, og nægtede ham det forlangte.

lalmindelighed har Tschuktscherne en Kone og kun und-
tagelsesvis to, saaledes som den tidligere omtalte Tschepurin.
Det lod til, at Konerne var sine Mænd tro, og kun sjelden traf
det sig, at de uvist om for Spøg eller Alvor sagde, at de ønskede
sig en hvid Mand til Elsker. En ikke just ved Skjønhed eller Ren-
lighed udmærket Kone sagde f. Eks. engang, at hun havde
havt to Børn med Tschuktschere og nu vilde skaffe sig det tredie
med en af Skibsfolkene. De yngre Kvinder var sædelige, ofte
meget tækkelige, og de følte aabenbart samme Lyst til at vække
Opmærksomhed ved smaa kokette Kunster som Evas Døtre af
europæisk Race. Som en Ytring af kvindelig Behagesyge maa
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man vel ogsaa opfatte deres eiendommelige Udtale af Sproget.
Nåar de vilde være indtagende, brugte de nemlig istedetfor
Mændenes r-Lyd et blødt s; Korang (Ren) udtaltes af Kvinderne
som Kosang, Tirkir (Sol) som Tiskis o. s. v.

Kvinderne er meget flittige. Ikke blot steller de med Bør-
nene, koger Mad og smelter Is, holder Orden i Teltet, syr og
foretager andre Kvindearbeider, men tager ogsaa imod Fangsten,
om Vinteren i Teltet, om Sommeren ved Stranden, sønderlemmer
den, hjælper til ved Fiskeriet, ialfald nåar det foregaar i Nær-
heden af Teltet, samt udfører den overmaade besværlige Garvning
af Huderne og Tilberedningen af Senetraad. Om Sommeren
samler de »Grøden « paa Eng og Aaser i Nærheden af Teltene.
De er derfor som oftest hjemme og har altid nok at gjøre.
Mændene for sin Del har den Opgave ved Jagt og Fiskeri at

skaffe den dyriske Føde. De er af den Aarsag ofte ude paa
længere Udflugter. I Teltet bestiller Manden fordetmeste ingen-
ting, sover, spiser, sladrer, leger med Børnene o. s. v., forsaavidt
som han ikke i al Magelighed gjør sine Jagtredskaber istand.

Inden Familien hersker den største Samdrægtighed, og vi
har aldrig hørt et haardt Ord veksles mellem Mand og Kone
eller mellem Forældre og Børn; heller ikke mellem det gifte Par,
som eier Teltet, og de ugifte, som bor sammen med dem. Kvin-
dens Myndighed synes at være meget stor. Ved Opgjøret af
vigtigere Handeler, endog af Vaaben og Fangstredskaber, er hun
i Regelen med paa Raad, og man retter sig efter, hvad hun
siger. Har Manden ved Bytte faaet sig et Stykke Tøi, Tobak,
Sukker eller lignende, giver han det som oftest til sin Hustru
for at gjemmes.

Børnene faar hverken Straf eller Skjænd, og dog er de de
mest velopdragne Børn, jeg har seet. Deres Opførsel i Teltet kan
fuldtud taale Sammenligning med europæiske Børns i Stadsrummet.
De er maaske mindre livlige end vore, men har dog omtrent de
samme Lege som de, der bruges paa Landet hos os. De har
ogsaa Legetøi, Dukker, Legetøisbuer, en tovinget Legetøis Veir-
mølle o. s. v. Faar Forældrene noget godt, lader de altid Bør-
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nene faa hver sit Stykke, og der er aldrig Tale om nogen Trætte
ianledning af Stykkernes Størrelse. Faar en af en Børneflok en
Sukkerbid, lader han den gaa fra Mund til Mund rundt hele
Flokken. Ligeledes byder Barnet Fader og Moder at smage paa
den Sukkerbid eller det Stykke Brød, det har faaet. Alt som
Børn er Tschuktscherne yderst haardføre. En Pige, som faldt
udover Skibstrappen med Hovedet foran og derved fik et saa-
dant Stød, at hun var ifaerd med at besvime, udstødte næsten
ikke en Lyd. En særdeles stærkt tilpakket Gut paa en 3 til 4

Tschuktschisk Dukke.

1/8 af fuld Størrelse.

Aar, der faldt ned i en i Isen paa Dækket hugget Grube, og som
paa Grund af sin Paaklædning ikke kunde hjælpe sig selv, blev
taalmodigt liggende, indtil en at Mandskabet fik se ham og hjalp
ham op.

Tschuktschernes mest besværlige Feil er deres af ingen Æres-
følelse begrændsede Hang til Tiggeri. Formodentlig opveiesden
af en uindskrænket Gjæstfrihed samt stor indbyrdes Gavmildhed
og betinges vistnok ofte af virkelig Nød. De blev imidlertid
derved til virkelige Plageaander, der ikke blot stillede Videnskabs-



Tschuktschiske Benudskjæringer.

Sæle, Hvalrosser, en Søbjerni (den nederste Figur tilvenstre). De fire nederste i fuld Størrelse,
de andre i 2/3 af fuld St.



Tschuktschiske Benudskjæringer.
Fiske, Fluelarver (Gorm), Bl.ddyr og Hvaler. No. r- Q og I 4i fuld Størrelse, Noi % St. 3
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mændenes og Officerernes, men ogsaa Mandskabets Taalmodighed
paa en haard Prøve. Den Godmodighed, hvormed i den Anled-
ning vore Sømænd behandlede dem, staar over al Ros.

Spor til Uenighed mellem de Indfødte og os fandt aldrig
Sted, og jeg har al Grund til at formode, at de længe vil have
vor Overvintring i kjær Erindring, især eftersom jeg for ikke at
ødelægge Fangsten paa det alvorligste forbød nogensomhelt Ind-
trængen i deres Sæljagt.

Rimeligvis vil det være umuligt for en Tschuktscher at over-
tage en europæisk Arbeiders Stilling; dog har det hændt, at

Tschuktschere har fulgt med Hvalfangere til Sandwichs-Øerne og
har uddannet sig til flinke Sømænd. Under vor Overvintring fik
et Par unge Mænd den Vane daglig at indfinde sig ombord og
der, rigtignok i al Magelighed det forstaar sig, hjælpe til med
forskjellige Haandsrækninger saasom Vedsagning, Sneskufning,
Ishentning o. s. v. Herfor fik de som Erstatning den tilovers-
blevne Mad, og de underholdt paa den Maade ikke alene sig
selv, men ogsaa sine Familier i al den Tid, vi befandt os i
Nærheden.

Sammenligner man, hvad jeg har anført, med Sir Edward
Parrys mesterlige Skildringer af Eskimoerne paa Winter Island
og Iglulik og med Dr. Simpsons af Eskimoerne i Nordvest-
Amerika eller med de talrige Beretninger, vi har om Eskimoerne
i dansk Grønland, vil man finde en meget stor Overensstem-
melse mellem Tschuktschernes, de vilde Eskimoers og Grønlæn-
dernes Naturanlæg, Levevis, Feil og Dyder. Denne Overens-
stemmelse er saameget mere paafaldende, som Tschuktscheren
og Eskimoeren tilhører forskjellige Folkestammer og taler for-
skjellige Sprog, og den første, efter ældre Beretninger at dømme,
først i den sidste Tid er sunket ned^j til det ukrigerske, fred-
elskende, menløse og irreligiøse Standpunkt, han nu indtager.
Man bør ogsaa lægge Mærke til, at der blandt Eskimoerne i
dansk Grønland ikke er indtraadt nogen betydeligere Forandring,
fordi de alle har lært at læse og skrive og bekjender sig til
Kristendommen — rigtignok med en Ligegyldighed med Hensyn
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til Arvesyndens Følger, Gjenløsningens Hemmeligheder og Hel-
vedesstraffen, hvilken al optænkelig Iver hos Missionærerne ikke
har været istand til at overvinde. Den oprindelige Natur-
tilstand har trods alle disse Dannelsesvilkaar i det væsentlige

Fuglebilleder af Ben, skaarne af Tschuktscherne.
I Originalernes Størrelse.

ikke forandret sig. Ganske vist er desuden det Blod, som flyder
i Grønlændernes Aarer, ikke rent Eskimoblod, men blandet med
Blodet af en af Verdens stolteste Krigerstammer. Nåar man be-
tænker, hvor hurtigt endog nu, da Grønland staar i stadig Be-
rørelse med det europæiske Moderland, al Afkom af blandet
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Race bliver til fuldstændige Eskimoer med Hensyn til Sprog og
Levevis, hvor vanskeligt det ofte er, endog for rent europæiske
Forældre at faa sine Børn til at tale noget andet Sprog end de
Indfødtes, og hvorledes disse paa sin Side sjelden laaner et Ord
af Europæernes, ihvor almindelige blandede Ægteskaber og Ind-
fødte af blandet Race nu ogsaa er; tager man alt dette i Be-
tragtning, forekommer det mig at være langt større Sandsyn-
lighed for, at Erik Rødes Kolonister i al Fred og Ro lidt efter
lidt er blevne til Eskimoer, end at de er bleven dræbte af disse.
Et eneste Aarhundredes fuldstændige Adskillelse fra Europa vilde
være tilstrækkelig til grundigt at gjennemføre denne Forandring
med den nuværende europæiske Befolkning i Grønland, og meget
dunkle blev da Sagnene om det danske Herredømme i dette
Land. Maaske vilde da en eller anden liden Uenighed mellem
en Kolonibestyrer og en Indfødt indtage første Plads blandt de
bevarede Sagn og udtydes som Mindet om en Udryddelseskrig.

De nuværende Tschuktschere er vistnok ogsaa et Blandings-
folk af flere tidligere vilde og krigerske Stammer, som af frem-
mede Erobrere er bleven jagede fra Syd af nordover, som der
har antaget et fælles Sprog, og paa hvilke Næringsforholdene ved
Polarhavets Kyst, den arktiske Nats Kulde, Sne og Mørke, Po-
larsommerens rene, lyse Luft har sat sit uudslettelige Stempel,
et Præg, som med liden Afveksling møder os ikke alene blandt
de Folkeslag, hvorom der her har været Tale, men ogsaa — med
behørigt Hensyn paa de ikke altid heldige Forandringer, en sta-

dig Berørelse medEuropæerne har medført, — hos Skandinaviens
Lapper og Ruslands Samojeder.

Det vilde være af stor psykologisk Interesse at undersøge, om
den Forandring, der i fredelig Retning er foregaaet med dette
Folk, er et Fremskridt eller en Tilbagegang. Trods al den
Interesse, Polarfolkenes Ærlighed, Fredelighed og uskadelige Ven-
lighed ialmindelighed indgyder, tror jeg, at Svaret maa blive —

en Tilbagegang. Det ser nemlig ud til, at man her skal blive
Vidne til Omdannelsen af et vildt, raat og grumt Menneske til



SAMMENLIGNING MELLEM TSCHUKTSCHERE OG ESKIMOER. 151

et vistnok ædlere Væsen, men til et Væsen, hos hvilket netop
de Egenskaber, som adskillér Mennesket fra Dyrene, som har
skabt baade Menneskets Storværker og dets Forbrydelser, mere
og mere udjævnes, og som, hvis ikke særskilt Beskyttelse eller
gunstige Omstændigheder kommer til, neppe vil kunne staa sig
i Kampen for Tilværelsen ligeoverfor nye, i Landet indtrængende
Racer.



Trettende Kapitel.

Udviklingen af vore Kundskaber om Asias Nordkyst. — Herodot. —

Strabo. — Plinius. — Marco Polo. — Herbersteins Kart. — Sibiriens Erobring
af Russerne. — Deschnews Reiser. — Kystfart mellem Lena og Kolyma. — Be-
retninger om Øer i Ishavet og ældre Reiser til disse. — Kamtschatkas Opdagelse.
— Søfarten paa det Ochotske Hav aabnes af svenske Krigsfanger. — Den store
nordiske Ekspedition. — Bering. — Schalaurow. — Andrejews Land. — De Ny-
sibiriske Øer. — Hedenstrøms Ekspeditioner. — Anjou og Wrangell. — Reiser

fra Beringsstrædet vestover. — Opdigtede Polarreiser.

JtLfterat saaledes Asias nordøstlige Odde endelig er bleven
omseilet, og Skibe saaledes har reist langs alle Kyststrækninger
af den gamle Verden, skal jeg, inden jeg fortsætter Skildringen
af Vegas Reise, i kort Oversigt fremstille Udviklingen af vore
Kundskaber om Asias Nordkyst.

Allerede i Oldtiden antog Grækerne, at alle Jordens Lande
var omringede af Oceanet. Efterat have vist, at Homer hylder
denne Anskuelse, sammenstiller Strabo i første Aarhundrede af
vor Tidsregning i første Bogs første Kapitel af sin Geografi Grun-
dene derfor med følgende Ord :

«Paa alle Kanter, hvor man har trængt frem til Jordens yderste
Grændser, har man mødt Havet. Man har omseilet Østkysten mod
Indien, Vestkysten mod Iberien og Mauricierne og en stor Del af
Syd- og Nordkysten. Den Rest, der endnu ikke er omseilet som en
Følge af manglende Sammenbinding af de Søreiser, der fra begge
Sider ere bleven foretagne, er übetydelig; thi de, som har forsøgt
paa at omseile Jorden og har vendt om, forsikrer, at deres Fore-
tagende ikke har mislykkedes paa Grund af, at de har mødt Fast-
land, men som en Følge af Mangel paa Proviant og fuldstændig
Modløshed. — — —- Paa Havet havde de altid kunnet komme
videre. —

—
— Dette (at Jorden er omflydt) stemmer ogsaa bedre

med Tidvandets Forhold; thi da Våndets Stigen og Falden overalt
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er den samme eller idetmindste ikke meget forskjellig, saa er vel
ogsaa Aarsagen til denne Bevægelse kun at søge i et eneste Hav 1). ■:-

Men om man saaledes var enig om, at Asias og Europas
Nordkyst var begrændset af Hav, havde man dog endnu 1600 Aar
e. Kr. ingen virkelig Kundskab om Beskaffenheden af dens asia-
tiske Del. Der gik dog allerede tidligt dunkle Sagn om den.

Medens Herodot i 4de Bogs 45de Kapitel udtrykkelig siger, at

intet Menneske, efter hvad man ved, har unders&gt, om Europas
østlige og nordlige Lande er omflydte, fortæller han i samme
Bogs 23de Kapitel om de mod Nordost liggende Lande følgende:

»Lige til disse Skythers Distrikt er alt det Land, vi har be-
skrevet, en eneste Slette med Muldjord, men deretter bliver Jorden
stenet og haard. Og paa den anden Side af denne vidtstrakte sten-

bundne Egn bor der ved Foden af en høi Fjeldkjæde Mennesker,
der alle som en, Mænd og Kvinder, fødes skåldede. De er ogsaa
fladnæsede og har store Kinder. De taler et eget Sprog, men bra-
ger skythisk Klædedragt og lever af Frugter. Ponticum er Navnet
paa det Træ, af hvilket de lever, og som er omtrent af samme
Størrelse som det vilde Figentræ og bærer en Kjernefrugt, der ligner
en Bønne, men har en Kjerne. Nåar denne Frugt er moden, presser
de den i Klæder, og Saften, som løber af, er tyk og sort og kaldes
Aschy. Denne Saft slikker de op eller drikker den blandet med
Melk, og af de udpressede Frugter gjør de Kager, som de spiser.
Fæ har de ikke stort af, da Græsgangene er daarlige. Lige
til disse skåldede er nu Landet tilstrækkeligt kjendt, ligeledes de Folk,

som bor paa denne Side af dem ; thi de besøges af Skyther. Hos
dem er det dog ikke vanskeligt at samle Efterretninger, hvilke man

ogsaa kan faa af Hellener fra Handelspladsene ved Borysthenes og
fra de andre Handelssteder ved Pontus. De Skyther, som reiser til
dem, udfører sine Anliggender med syv Tolke og paa syv Sprog.
Saa langt rækker vore Kundskaber. Men om Landet paa den anden
Side af de skåldede ved ingen at give nogen sikker Beretning, da
det er afstængt med en Skillemur af høie, uveisomme Bjerge, som

*) Jeg meddeler dette, fordi man endnu i vor Tid anvender Flodbølgens
Gang til at afgjøre, hvorvidt visse Dele af Polarhavet er forbundne med hverandre
eller ikke.
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intet Menneske kan komme over. Men de skåldede forteller — hvad
jeg dog ikke tror — at Mennesker med Bukkefødder bor paa Bjer-
gene og paa den anden Side af dem Mennesker, som sover hele
seks Maaneder. Dette sidste kan jeg dog aldeles ikke tro. Der-
imod kjender man godt Landet østenfor de skåldede, i hvilket Isse-
donerne bor; men hvad der er bortenfor dem nordover baade paa
den anden Side af de skåldede og paa den anden Side af Issedonerne,
det er kun kjendt af det, som disse Folk ved at fortelle. — — —

Ovenfor Issedonerne bor de enøiede Mennesker og de guldvogtende
Griffer. Af Issedonerne har Skytherne faaet denne Efterretning, og
vi af Skytherne; thi vi benævner det enøiede Folk med det skythiske
Navn Arimasper\ thi et kalder Skytherne Arima og Øie Spu.
Hele det ovenfor beskrevne Land har en saa skarp og streng Vinter,
at der i otte Maaneder hersker en aldeles ulidelig Kulde, og paa
den Tid bliver Jorden ikke tilsølet, om man slaar Vand paa den,
men vel, hvis man gjør Ild op. Og Havet fryser til og hele den
Kimmeriske Bosporus, og de indenfor Graven boende Skyther færdes
paa Isen og kjører over den i Vogne. —

—
— Hvad nu de Fjær

angaar, som efter Skythernes Beretning opfylder Luften og gjør, at

man hverken kan se eller gjennemvandre det længere bortliggende
Fastland, saa tror jeg derom dette. I Strøget ovenfor dette Land
sner det bestandigt, men som naturligt mindre om Sommeren end om
Vinteren. Og den, som paa nært Hold har seet Sne falde i Mængde,
ved, hvad jeg mener. Sneen ligner nemlig Fjær, og paa Grund af
den saaledes beskafne Vinter kan det nordenfor liggende Land ikke
beboes. Altsaa tror jeg, at Skytherne og de omkringboende Folk
sammenligningsvis kalder Sneen for Fjær. Dette er, hvad man for-
teller om det længst bortliggende Land.';

Disse og lignende Sagn synes uagtet alt det urimelige, som
findes i dem, oprindeligt at grunde sig paa Øienvidners Beret-
ninger,* der har gaaet fra Mund til Mund, indtil de er bleven
opte.qnede. Endnu flere Aarhundreder efter Herodots Tid, da
Romervældet var paa sin Høide, kjendte man kun lidet mere til
Nordasias fjernere Egne. Medens Herodot i iste Bogs 203die
Kapitel fortæller, »at det Kaspiske Hav er et Vand for sig selv,

som ikke blander sig med det andet Hav«, paastaar Strabo (2den



PLINIUS OG PTOLKM.-EUS. 155

Bog, Kap. 1 og 4), forledet af Forsikringer fra Anføreren for en
græsk Flaade paa dette Hav, at det Kaspiske Hav er en Bugt
af det nordlige Ocean, hvorfra man kan seile til Indien. Plinius
d. æ. (Historia naturalis 6 Bog, Kap. 13 og 17) lader Asias

Verdenskart, efter Opgave fra lOde Aarhundrede, i et gammelt
Manuskript fra det 12te Aarhundrede i Bibliotheket i Turin.

Efter Santarems Atlas.

nordlige Del beståa af vidtstrakte, mod Nord af det Skythiske
Hav begrændsede Ørkener, som ender med et Næs, Promontorium
Scythicum, der paa Grund af Sne er übeboeligt. Derefter kom-
mer et Land, beboet af menneskeædende Skyther, derefter igjen
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Ørkener, saa paanyt Skyther og endelig Ørkener med vilde Dyr
indtil en i Havet styrtende Fjeldryg, som han kalder Tabin.
Det første Folk, man kjender længere borte, er Sererne. Ptole-
mæus og hans Efterfølgere antog igjen, uagtet de ikke kunde
være uvidende om den gamle Beretning, at Afrika var bleven
omseilet under Pharao Necho, at det Indiske Hav var et Indhav
overalt omgivet af Land, der forbandt Sydafrika med Østasia,
en Mening, der først blev fuldkommen opgivet af det femtende
Aarhundredes Kartografer, efter Vasco de Gamas Omseiling af
Afrika.

Paa dette Standpunkt blev Læren om Nordasias Geografi
staaende, lige indtil Marco Polo 1) i Beretningen om sine mærk-
værdige Reiser blandt Mellemasias Folk ogsaa gav nogle Oplys-
ninger om denne Verdensdels nordligste Strøg. De Kapitler, som
handler herom, har de betegnende Titler: »Om de i Norden
boende Tartarers Land«; »Om en anden Egn, hvorhen Kjøb-
mændene kun reiser i Vogne, trukne af Hunde«, og »Om den
Egn, hvor Mørket hersker« (De regione tenebrarum). Af hvad
der berettes i disse Kapitler, viser det sig, at det nuværende

x) Marco Polo fulgte 12/iien Alder af 17 til 18 Aar sin Fader Xicolo
og Onkel Maffeo Polo til Høiasia. Her blev han til 1295 og kom i stor Yndest
hos Kublai Khan, som blandt andet benyttede ham til en Mængde vigtige offent-

lige Sendelser, hvorved han blev vel kjendt i de vidtstrakte Lande, som lød under
denne Hersker. Efter sin Tilbagekomst vakte han megen Opsigt ved de Skatte,

han bragte med, og som skaffede ham Tilnavnet il Millione, hvilket Xavn dog
efter andre skal skrive sig fra den Tvivl, man længe nærede om Sandheden af
hans, som vi nu ved, i Hovedsagen rigtige Beretninger om Mængden af Folk og
Skatte i Kublai Khans Lande. »I 1Millione« blev imidlertid en afgjort Karnevals-
maske, hvis Opgave det var at fortælle saa mange og saa vel sammensatte Skip-
perhistorier, som muligt, og i sine Talangivelser helst befatte sig med Millioner.
Det kunde have været muligt, -at Columbus' Forgjænger kun i denne Egenskab
vilde være bleven Efterverdenen bekjendt, dersom han ikke efter sin Tilbagekomst
havde deltaget i en Krig mod Genua og var bleven fangen. Under Fangen=kabet
fortalte han da sine Hændelser til en Medfange, der skrev dem ned, uvist i hvilket
Sprog. Yærket vakte megen Opsigt og blev tidlig udbredt, først i Afskrifter.
siden trykt paa en Mængde Sprog. Det er ikke oversat paa svensk; men paa det
kongelige Bibliothek i Stockholm findes et meget vigtigt og hidtil lidet kjendt
Haandskrift af det fra Midten af det 13de Aarhundrede. Det kommer nu ud i
Fotolithografi.
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Sibirien allerede dengang var beboet eller gjennemstreifedes af
Jægere og Handelsmænd, som derfra hentede kostbart Pelsværk
af Sortræv, Sobel, Hermelin o. s. v. De længst mod Nord
boende Mennesker sagdes at være smukke, store og fede, men

Verdenskart efter Fra Mauro fra Midten af det 15de Aarhundrede.

Af: Il mappamondo di Fra Mauro Camaldolese descritto ed illustrato da D. Placido
Zuria, Venezia 1806.

meget blege af Mangel paa Sol. De adlød ingen Konge eller
Fyrste, var raa og udannede og levede som Dyr 1). Blandt de

*) Homines illins regionis sunt pulchri, magni, tt corpulenti; sed sunt mul-
tum pallidi ... et sunt homines tnculti et immorigerati et bestialiter viventes.
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nordlige Landes Produkter omtales hvide Bjørne, hvoraf sees, at

Jægere alt dengang naaede Ishavets Kyster. Dog taler Marco
Polo ikke nogetsteds udtrykkeligt om, at Asia mod Nord be-
grændsedes af Hav.

Alle de Karter, som indtil Midten af det 16de Aarhundrede
blev udgivne, grunder sig mere eller mindre paa Fortolkninger
af Herodots, Plinius', og Marco Polos Beretninger. Nåar de ikke
omgiver hele det Indiske Hav med Land, giver de Asia en langt
mindre Udstrækning mod Nord og Øst, end det virkelig har,
lader Landet paa denne Kant blive aldeles omringet af Hav og
aftegner to Forbjerge, der mod Nord stikker ud fra Landet.
Disse faar da Navnene Promontorium Schyticum og Tabin, og
desuden benævnes en stor 0, der foriægges i Nærheden af
Nordkysten, med det allerede hos Plinius forekommende Navn In-
sula Tazata, hvilket ved en maaske tilfeldig Lighed minder om
Navnet paa den mellem Ob og Jenisej liggende Flod og Hav-
bugt Tas. Endelig er Randene ofte prydede med Billeder af
Mennesker med underlig Skabning, hvis Boliger Jægerne forlagde
til disse Strøg, og desuden optoges Navnene paa et større eller
mindre Antal af de af Marco Polo nævnte Folkeslag og Stæder.

I det Hele tåget øvede Portugisernes Opdagelse af Indien
og de østasiatiske Øgrupper kun liden Indflydelse paa Opfatnin-
gen af Nordasias * Geografi. En ny Tidsperiode med Hensyn
til vore Kundskaber om denne Del af den gamle Verden ind-
traadte først ved Udgivelsen af Herbersteins Rerum Moscoviti-
carum commentarii, Vindobonæ 1549 1). Til dette Værk fin-
des et Kart med Titel: »Moscovia Sigismundi liberi baronis in
Herberstein Neiperg et Gutnhag. Anno MDXLIX. Hane tabu-
lam absolvit Aug. Hirsvogel Viennæ Austriæ cum gra. et privi.
imp. (c 2), hvilket vistnok kun omfatter en liden Del af Sibirien,

r) Om von Herberstein og hans Værk se Note i paa Side 51 i første Del.
2) Da det Eksemplar af Kartet, som jeg har havt Adgang til, er farvelagt

og derfor ikke egner sig til Fotografering, meddeler jeg istedetfor det en fotolitho-
grafisk Efterligning af Kartet i den i 1550 trykte italienske Udgave. Kartet selv
er her i det væsentlige uforandret; men Tegningen og Graveringen er bedre. For-
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men dog viser, at Kjendskaben til Nordrusland nu begynder at

grunde sig paa virkelige lagttageiser. En stor Havbugt, betegnet
med Navnet Mare glaciale (det nuværende Hvide Hav), skyder
sig her md paa Nordkysten af Rusland. Fra Syd falder en mæg-
tig Flod kaldet Dwina ud i den. Ved Dwinas Bredder findes
Borge eller Stæder afsatte med Navnene Solovoka (Solowets),
Pinega, Colmogor o. fl. Man finder desuden paa Kartet Navnene
Mesen, Peczora, Oby J), Turnen o. fl. Oby løber ud af en stor

Sø, som bærer Navnet Kythay Lacus. I Teksten omtales Irtisch
og Papingorod, Hvalrosser og Hvidbjørne 2) ved Ishavskysten, det
sibiriske Cedertræ, at Ordet Samojed betyder Selvspiser 3) m. m.
Hvalrossen beskrives meget udførligt. Videre nævnes, at den
russiske Storfyrste afsendte to Mænd, Si.meon Theodorowitsch
Kurbski og Knjæs Pietro Uchatoi, for at udforske Landene
østenfor Petschora o. s. v.

Herbersteins Værk, i hvilket man ogsaa finder den førnævnte

Beretning om Istomas Omseiling af Europas Nordpynt, udkom
kun nogle faa Aar før Engelskmændenes og Hollændernes første
Nordostreiser, hvilke jeg tidligere har omtalt. Ved disse blev
den nordøstligste Del af europæisk Rusland og den vestligste
Del af Asias Ishavskyst kartlagte, men virkeligt Kjendskab til
Asias Nordkyst i sin Helhed fik man først ved Sibiriens Erobring

evrigt findes et endnu ælclre Kart over Rusland i Sebastian munsters Cosmo-
graphia universalis, første Udgave. Denne har jeg ikke havt Adgang til, men vei
til 3die Udgave af samme Værk, trykt i Basel 1550. Et meget ufuldstændigt
Kart i Træsnit over Rusland, paa hvilket dog Obi og Sibir findes, er indtaget i
dette Værk, Side 910. Dwina falder her ikke ud i det Hvide Hav, men i den
Finske Bugt gjennem en Indsø, ved hvilken dog ikke Navnet Ladoga findes afsat.
Stæder som Astrakhan, Assow, Viborg, Calmahori (Kolmogor), Solowki (Solowets)
o. il. er temmelig rigtig ailagte. og i det Hvide Hav vises et temmelig naturtro
tegnet Billede af en svømmende Hvalros.

*) Floden Ob omtales for første Gang i Aaret 1492 ianledning af de Un-
handlinger, som den østerrikske Gesandt Michael Snups førte i Moskva for at

faa Tilladelse til at reise i det indre af Rusland (Adelung Uebersicht der Rei-
senden in Russland, S. 157).

2) Som allerede nævnt omtaler Marco Polo Isbjørne, men ikke Hvalrosser.
3) Herodot forlægger Androphagerne omtrent til de samme Strøg, som nu

beboes af Samojederne, Og^aa Plinius omtaler menneskeædende Skyther.



161sibiriens erobring af russerne, jermak.

af Russerne. Der kan her ikke blive Tale om at opregne alle
de Hærtog, hvorved heie dette uhyre Land lagdes under den
moskovitiske Czars Scepter eller de private Jagt-, Handels- og
Skatteopkrævningsreiser, hvorved denne Erobring lettedes; men
da ethvert Skridt, de indtrængende Russer tog, ogsaa bragte ud-
videde Kundskaber om tidligere aldeles ukjendte Strøg, skal jeg
dels anføre Aarstallene for de i geografisk Henseende vigtigste
Begivenheder ved denne Erobring, dels lidt udførligere omtale
de Opdagelses- og Erobringstog, som har givet vigtige Resultater
netop med Hensyn til Udvidelsen afKundskaberne om de Strøgs
Geografi, hvorom her egentlig er Tale.

Sibiriens Erobring forberededes ved fredelige Handelsforbin-
delser 1), som en rig russisk Bonde Anika, Stamfader til Familien
Stroganow, indledede med de i Vestsibirien boende vilde Folke-
stammer, hvem han endog tildels fik til at betale en aarlig Skat
til Czaren i Moskva. Han og hans Sønner fik paa Grund heraf
i Midten af det 16de Aarhundrede store Forleninger i Omegnen
afFloderne Kama og Tschusowaja ■ramt deres Bifloder med Ret til
der at bygge Stæder og Fæstninger, hvorved deres forud meget
betydelige Formue end yderligere forøgedes. Familiens vidt-
strakte Besiddelser truedes dog 1577 af en stor Fare, da en Fri-
bytterskare af 6 til /OOD Kosakker under Anførsel af Jermak
Timofejew tog sin Tilflugt til Landene omkring Tschusowaja
for at undgaa de Tropper, som Czaren havde udsendt for at kue
og straffe dem for de Hærjinger, de havde begaaet ved Don,
det Kaspiske Hav og Wolga. For at blive af med dem, for-
synede Anikas Sønnesøn Maxim Stroganow ikke blot Jermak og

r) Den arktiske Litteratur har en med Begivenhederne næsten samtidig Skil-
dring af de førete russisk-sibiriske TLmdelsforet.igender : Beschryvinghe van der Sa-

moyeden Lanclt in TarL arien. nieuliicks onder't ghebiedt der Moscoviten gebracht.
Ut de Russche tale owerghesrt, Anno 1609. Amsterdam by Hessel Gerritsz.
1612; paa Latin indtaget i samme Forfatters Aar 1613 trykte Descriptio a; Deli-
neatio Geographica Dctectiunis Frcti (Fotolith:)grafisk reproduceret af Frederik
Muller, Amsterdam 1S78). D.-tte Værk eller rettere denne Samling af smaa

geografiske Broehtirer indeholder ogsaa Lak Massis af mig gjengivne Kart over
Ishavskysten mellem Kola og Pjæsina.
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hans Mænd med alt fornødent til deres Underholdning, men
understøttede ogsaa i alt muligt den dristige Eventyrers Plan at

gjøre et Erobringstog mod Sibirien. Dette begyndte 1579. I
Aaret 1580 gik Jermak over Ural og drog efter flere Træfninger,.
fornemmelig med de i Vestsibirien boende Tartarer, langs Flo-
derne Tagil og Tura til Tjumen og derfra i 1581 videre langs
Tobol og Irtisch til Kutschum-Khans Residens, Sibir i Nærheden
af det nuværende Tobolsk. Det er denne forlængst ødelagte Fæst-
ning, som har givet hele den nordlige Del af Asia Navn.

Herfra udbredte Russerne sig hurtigt til alle Sider, i Rege-
len følgende de store Floder, idet de gik over fra et Flodgebet
til et andet der, hvor Bifloderne næsten mødte hverandre. Jer-
mak selv druknede rigtignok den ]

B 6 Aug. 1584 i Floden Irtisch,
men de Eventyrere, som havde fulgt ham, oversvømmede inden
faa Aartier hele den nordenfor Centralasias Ørkener liggende
uhyre Landstrækning fra Ural til det Stille Hav, overalt be-
fæstende sin Magt ved paa bekvemme Steder at bygge mindre
Fæstninger eller Ostroger. Det var de ædle Pelsdyr i Sibiriens
udstrakte Skove, som for de russiske Promyschleni spillede samme
Rolle som Guidet for de spanske Eventyrere i Sydamerika.

I Slutningen af det 16de Aarhundrede havde Russerne alle-
rede bemægtiget sig Størstedelen af Irtisch-Obs Flodgebet, og
Sobeljægerne havde naaet mod Nordost 1) til Floden Tas, hvor
Sobelfangsten til en Tid var meget rig og gav Anledning til An-
læg af en dog snart igjen forladt Stad ved Navn Mangasej. I
161 o kom de russiske Pelsjægere over fra Tas' Flodgebet, til

Jenisejs, hvor Staden Turuchansk snart blev anlagt ved Jenisejs
Biflod Turuchan. Forseget paa herfra i Baade at ro ned til Is-
havet mislykkedes paa Grund af Ishindringer, men førte dog til

x) Det er et eiendommeligt Forhold, at Fortroppen af den russiske Udvnn-
drerstrom. dtr spredte sig ud over Sibirien, drog frem i den nordligste De] af
Landet. Dette kom især og ganske uviikaarligt deraf, at de der boende Folk
havde mindre Modr-tandskraft mod de ofte meget faatallige Erobrere end Stam-
mt-rne i Syd. men ogsaa deraf. at Sibirens kostbareste og lettest transportable
Skatte. Sobel-, Bæwr- og Ræveskind i størst Mængde kom fra de nordlige Streg.
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Opdagelsen af Floden Pjæsina og til Beskatningen af de der
boende Samojeder. Til videre Udbredelse østover anvendtes
Jenisejs Bifloder. Idet man fulgte disse, kom man ved Tungu-
skas øvre Løb til den Aasryg, som adskiller Jenisejs og Lenas
Flodgebeter. Denne overskredes, og paa den anden Side stedte
man paa et nyt Vasdrag, som i Aaret 1627 bragte Eventyrerne
til Lena, udover hvis Flodgebet Kosakker og Pelsjægere, sine
Sædvaner tro straks spredte sig for at jage, tilbytte sig Pelsværk
og fremfor alt belægge de omboende Stammer med »Jassak«.
Hermed var man dog ikke fornøiet. Allerede 1636 blev Ko-
sakken Eliset Busa sendt ud fra Jenisejsk med udtrykkeligt Paa-
læg om at undersøge de Floder, som længere borte falder ud i
Ishavet, og skatlægge de Indfødte ved deres Bredder. Han fulgtes
af 10 Kosakker, med hvem der senere forenede sig 40 Pelsjægere.
I Aaret 1637 kom han til Lenas vestlige Mundingsarm, hvorfra
han begav sig langs Kysten til Floden Olenek, hvor ban tilbragte
Vinteren. Aaret efter vendte han landværts tilbage til Lena og
byggede der to »Kotscher« **), hvormed han begav sig nedover
Floden til Ishavet. Lifter fem Dages heldig Roning langsKysten
østover opdagede han Janas Munding. Tre Dagsreiser opover
Floden traf han en Jakutstamme, hos hvem han gjorde et rigt
Bytte af Sobel og andet Pelsværk. Her tilbragte han Vin-
teren 1638—39, byggede nye Fartøier, drog med dem atter ud
til Ishavet, kom til en anden i Janas østre Mundingsarm ud-
lobende Flod, hvor han traf en i Jordhytter boende Jukagir-
stamme, hos hvem han tilbragte de næste to Aar for at ind-
drive Skat af de omboende Folk.

Ved den samme Tid opdagede Ivanow Postxik fra Land-
siden af Floden Indigirka. Som sædvanligt blev der inddrevet
Skat blandt de omkringboende Jukagir-Stammer, dog ikke uden
Kampe, i hvilke de Indfødte i Begyndelsen rettede sine Vaaben mod

r) Fladbimdede Halvclæksbaade af 12 Favnes I.amgde. P.ankerne i dem
var fæstede med Trænagler, Ankerne var af Træstykker. hvortil man havde bundet
store Stene, Tougværket af Remme og Seilene ofte af garvede Renskind (J. E.
Fischer, Sibirische Geschiohte. St. Petersburg 1765, I S. 517;.
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Kosakkernes Heste i den Tro, at disse var farligere end Menne-
skene; de havde ikke seet saadanne Dyr før. En Simovie blev
anlagt, og i den blev der 16 Kosakker tilbage. Disse byggede
sig Baade, seilede ud paa Skatteopkrævning nedover Floden ud
i Ishavet og opdagede Alasej-Floden.

Nogle Aar senere synes Kolymafloden at være bleven op-
daget, og 1644 anlagde Kosakken Michailo Staduchin ved denne
Flod en Simovie, der siden voksede op til en liden Stad, Nischni
Kolymsk. Staduchin fik her tre Efterretninger, som havde en
betydelig Indflydelse paa senere Opdagelsesreiser. Han fik nem-
lig Besked om den da krigerske Folkestamme Tschuktscherne,
som besad den noget længere mod Øst liggende Del af Nordasia.
Dernæst fortalte de Indfødte og de russiske Jægere, som før Sta-
duchin havde vanket om i dette Strøg, at der i Ishavet udenfor
Janas og Indigirkas Mundinger skulde findes en stor 0, som man
i klart Veir kunde se fra Land, og hvorhen Tschuktscherne om
Vinteren naaede paa en Dag med Renslæder fra en vestenfor
Kolyma udmundende Flod Tschukotska. De bragte derfra Hval-
rostænder med tilbage. Øen skulde være af betydelig Størrelse,
og Fangstfolkene antog, »at det var en Fortsættelse af Novaja
Semlja, som Folk fra Mesen havde besøgL:. Wrangel antager,
at Beretningen ikke angaar andet end Krestowski Øen (en af
Bjørneøerne). Dette synes mig dog lidet sandsynligt, og rime-
ligere er det, at den maa henføres dels til de Nysibiriske Øer,
dels til Wrangels Land, maaske endog til Amerika. At Russerne
selv endnu ikke havde opdaget Ljachows 0 eller, som den ogsaa
kaldes, Blischni-Øen, der ligger elet faste Land saa nær og er saa
høi, at man umuligt kan undgaa at se den, nåar man i Klarveir
seiler forbi det østenfor Jana liggende Swjatoinos, er et Bevis for,
at de dengang endnu ikke havde reist langs Kysten mellem Janas
og Indigirkas Mundinger. Endelig talte man om en stor Flod,
Pogytscha, som med god Vind kunde naaes efter 3 til 4 Dages
Seilads østover fra Kolymas Munding. Dette var den første
Efterretning, Sibiriens Erobrere fik om den til det Stille Hav
løbende Flod Anadvr.
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Disse Beretninger var nok til at egge Kosakkerne og Jæ-
gerne til nye Reiser. Begyndelsen blev gjort af Isai Ignatiew

fra Mesen, som med flere Jægere i Aaret 1641 reiste nedover
Kolyma til Ishavet og siden østover langs Kysten. Havet var
fuldt af Is; men inde ved Land var der en isfri Rende, i hvilken
man seilede i to Døgn. Man kom da til en Bugt, i hvilken
man kastede Anker. Her havde Russerne sit første, tidligere
af mig omtalte Møde med Tschuktscherne. Herfra vendte Igna-
tiew tilbage til Kolyma, og Udbyttet ansaaes for saa rigt samt

hans Reiseskildring saa lovende, at man strax gjorde sig istand
til næste Aar at foretage en ny, efter en større Maalestok ud-
rustet Søreise til Ishavets Kyst.

Denne Gang blev Feodot Alexejew fra Kolmogor Anfører
for Ekspeditionen . men tillige medsendtes en i Tjenesten staaende
Kosak for at varetage Kronens Ret. Dennes Navn var Simeon
Ivanow Stn Deschnew, i geografiske Skrifter ialmindelighedkjendt
under Navnet Deschnew. Man vilde opsøge Mundingen af den
store mod Øst liggende Flod, om hvilken man havde faaet endel
Efterretninger af de Indfødte, og som, efter hvad man troede,
skulde falde ud i Ishavet. Den første Reise i Aaret 1647 mis-
lykkedes, som det opgives, fordi Havet var spærret af Is. Men
at dette ikke var den virkelige Aarsag, viser sig af, at man med
fuld Fortrøstning til et heldigt Udfald Aaret efter udrustede en
ny og større PZkspedition. Snarere har man anseet Besætningen
paa de fire Baade for at være for svag til at vove sig md blandt
Tschuktscherne, og Isen skulde bære Skylden for Tilbagetoget.
Men hvad man end kan bebreide Sibiriens Erobrere, saa var det
ikke Mangel paa Mod og Udholdenhed ved Udførelsen af en en-
gang fattet Plan. Modstand forøgede altid deres Handlekraft,
saaledes ogsaa nu. Syv Kotscher blev udrustede næste Aar, 1648,
hvilke alle skulde seile ned til Ishavet og derefter østover langs
Kysten. Hensigten var fremdeles nærmere at undersøge dervæ-
rende ukjendte Lande og Folk samt til Bedste for sin egenKasse
og det russiske Herredømmes Udvidelse at inddrive Skat af de
Stammer, man traf underveis. Miiller angiver, at hver Baad var
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bemandet med 30 Mand, et Tal, der forekommer mig vel stort,
nåar Hensyn tåges til de sibiriske Fartøiers Beskaffenhed og Van-
skeligheden ved at underholde et saa stort Antal Mennesker enten
af medbragt Proviant eller af Jagtudbyttet.

Fire af Fartøierne omtales ikke videre i Reiseberetningen;
de synes snart at have vendt om. De tre andre gjorde derimod
en høist mærkværdig Reise. Anførerne for dem var Kosakkerne
Gerasim Ankunidow og Slaieon Deschnew samt Jægeren Feodot
Alexejew. Deschnew var saa vis paa Held, at han før Afreisen
lovede at inddrive som Skat 7 Gange 40 Sobelskind. Efter
Muller indeholder de sibiriske Arkiver følgende om Reisen 1):

Den fg Juni 1648 afseilede man fra Kolyma. Havet var
isfrit; idetmindste kom man, uden at noget hændte, som Desch-
new ansaa for at være Umagen værd at omtale i sin Beretning,
til Store Tschukotskojnos. Om denne Odde siger Deschnew, at

den er af en ganske anden Beskaffenhed end Odden ved Floden
Tschukotskaja. Den ligger nemlig mellem Nord og Nordost og
bøier sig med en Runding mod Anadyr. Paa russisk Side falder
der en Bæk ud i Havet, ved hvilken Tschuktscherne har reist en
Varde af Hvalfiskeben. Midt imod Odden ligger to Øer, paa
hvilken man saa Folk af tschuktschisk Stamme med gjennem-
borede Læber. Fra denne Odde kan man med god Vind seile
til Anadyr i tre Døgn, og tillands er det ikke længere, da Anadyr
falder ud i en Havbugt. Ved Tschukotskojnos eller efter Wran-
gel ved et foregaaende »helligt Næs«, Sivjatoinos (Serdzeka-

*) G. P. Muller, Sammlung russischer Geschichte, St. Petersburg 1758.
Miiller udhæver i dette Værk, at det var ham, som i Aaret 1736 for første Gang
fremdrag af det jakutske Arkivs Gjemmer Beretningen om Deschnews Reise, der
tidligere hverken var kjendt ved det keiserlige Hof eller i de fjerneste Dele af
Sibirien. Dette er dog ikke ganske rigtigt. Længe før Muller viclste den svenske
Krigsfange Strahlenberg, at Russer havde reist søværts fra Kolyma til Kam-
tschatka, hvilket kan sees af hans Kart over Asia, forfattet under hans Ophold i
Sibirien og offentliggjort i «Das Kord- und Ostliche Theil von Europa og Asia«,
Stockholm 1730. Paa dette Kart staar der i Havet nordenfor Kolyma skrevet:
«Hie Rutheni ab initio per Molts glaciales, quæ flante Borea ad Littora, fianteque
Austro versus Mare iterum pulsantur, magno Labore et Vitæ Discrimine transvecti
sunt ad Regionem Kamtszatkam».
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men?) forliste Ankudinows Fartøi. Mandskabet blev reddet og
fordelt paa Deschnews og Alexejews Baade. Den |g Sept. havde
man et Sammenstød med de ved Kysten boende Tschuktschere,
i hvilket Alexejew blev saaret. Kort efter blev Deschnews og
Alexejews Kotscher skilte fra hverandre for ikke mere at mødes.

Deschnew blev drevet om af Storm og Uveir til ind i Ok-
tober. Tilsidst strandede hans Fartøi i Nærheden af Floden
Olutorsks Munding paa 6i° n. Br. Herfra drog han med sine 25
Mand til Anadyr. Man havde haabet at finde Indfødte ved dens
nedre Løb ; men Strøget var übeboet, noget, som var de ankomne
til stor Skade, da de led Mangel paa Levnetsmidler. Skjønt Desch-
new saaledes ikke af de Indfødte fik noget Tilskud til det visnok
knappe l^orraad af Proviant, han havde med, lykkedes det ham
dog at holde ud Vinteren over- Først Aaret efter trafman sam-

men med de Indfødte og inddrev en stor Skat, dog ikke uden
grusomme Kampe. Der blev bygget en Simovie paa det Sted,
hvor senere Anadyrski Ostrog anlagdes. Medens Deschnew op-
holdt sig her, bekymret over, hvorledes han, efterat Baadene var
ødelagte, skulde kunne vende tilbage til Kolyma eller finde Veien
tilbage tillands, kom pludselig den -^---.-. 16^0 et nvt Parti Jæ-o ' j. o 25 April - -*

gere til hans Vinterhytte.
Beretningen om Øerne i Ishavet og om Floden Pogytscha,

der skulde falde ud i Havet tre eller fire Dagsreiser bortenfor
Kolyma, havde nemlig givet Anledning til, at der blev udsendt
endnu en Ekspedition under Kosakken Staduchin. Denne forlod
Jakutsk i Baade den \ b Juli 1647, overvintrede ved Jana, reiste
derfra i Slæder til Indigirka og byggede sig der nye Baade, med
hvilke han reiste til Kolyma. Det maa bemærkes, at Staduchin
netop derved, at han foretrak Landeveien mellem Jana og Indi-
girka, gik glip af Opdagelsen af den store, i Ishavet liggende
0, hvorom der var saa megen Tale. Den næste Sommer (1649)
seilede Staduchin videre nedover Kolyma ud til Havet og derefter
langs Kysten østover i 7 Døgn uden at finde Mundingen af den
af ham søgte Flod. Han vendte derfor tilbage med uforrettet
Sag og medbragte endel Hvalrostænder, som blev sendte til Ja-
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kutsk som Tilskud til et Forslag om at sende Fangere til Ishavet
for at gjøre Jagt paa disse Dyr. Imidlertid havde man af de
Indfødtes Beretninger faaet en Forestilling om Anadyrs rette Ud-
løb og lært at kjende en Landevei mellem dens og Kolymas
Flodgebeter. Adskillige Kosakker og Fangere anholdt nu om
Ret til at nedsætte sig ved Anadyr og skatlægge de omboende
Stammer. Dette blev bevilget, og nogle Indfødte blev tvungne
til at tjene som Veivisere. Man begav sig afsted under Befa-
ling af Slmeon Motora og kom tilsidst til Deschntws Simovie
ved Anadyr. Staduchin fulgte efter og tilbagelagde Veien i syv
LTger. Han blev dog snart uenig med Deschnew og Motora,
skilte sig fra dem og begav sig til Penschinafloden. Deschnew
og Motora byggede sig Baade ved Anadyr for at foretage yder-
ligere Opdagelsesreiser; men den sidste blev 1651 dræbt ien
Kamp mod Indfødte, som kaldtes Anattler. Disse var de første
af alle Folkeslag ved Nordasias Stillehavskyst, som havde betalt
Jassak til Deschnew, men han var alt dengang kommen i Strid
med dem og havde udryddet en af deres Stammer.

I Aaret 1652 reiste Deschnew nedover Anadyr til Flodens
Munding, hvor han opdagede en Hvalrosbanke og fra den bragte
Hvalrostænder med. Om Opdagelsesretten til denne opstod der
senere en Proces mellem Deschnew og Selivestrow'1). Sagen
førtes for Øvrigheden i Jakutsk, og det er fra dens Dokumenter,
at Muller har hentet sin Beretning om Deschnews Reise. Kun
derved er Begivenhederne paa denne mærkelige Søreise bleven
reddede fra fuldstændig Forglemmelse"2).

I Aaret 1653 l°d Deschnew samle Tømmer for deraf at

bygge Fartøier, med hvilke han agtede tilsøs at bringe de sam-
lede Skatte til Kolyma, men han blev nødt til at opgive det af
Mangel paa fornødne Materialier til Baadenes Bygning og Ud-

1) Selivestrow havde fulgt Staduchin paa hans Ishavsreise og var efter
dennes Forslag bleven udsenct for at samle Hvalrostænder for Statens Regning.
Han synes at være kommen tillands til Anadyr,

T) Hovedtrækkene a f Reisen maa Strahlenberg have faaet ved mundtlige For-
tællinger af russiske Fangere og Handelsmænd.
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rustning, og han trøstede sig ved det Udsagn af de Indfødte, at

Havet ikke altid var saa frit for Is som paa hans første Reise.
Han blev nødt til at opholde sig et Aar til ved Anadyr og fore-
tog i 1654 en ny Fangstreise til Hvalrosbanken, hvor han traf
den føromtalte Selivestrow. Her kom han i Berørelse med de
Indfødte (Korjæker) og traf blandt dem en jakutisk Kvinde, som
havde tilhørt Ankudinow. Paa Spørgsmaalet om, hvor hendes
Herre var bleven af, svarede hun, at Feodot og Gerasim (Anku-
dinow) var døde af Skjørbug, og at deres Folge var bleven dræbt
med Undtagelse af nogle faa, som havde reddet sig i Baade.
Det lader til, at de har trængt frem langs Kysten helt til Kam-
tschatkafloden. Da nemlig Kamtschatka 1697 erobredes af At-
lassow, fortalte de derværende Indfødte, at for lang Tid siden
havde en Feodotow (formodentlig en Søn af Feodot Alexejew)
med nogleKammerater boet blandt dem og ægtet deres Kvinder.
De ansaaes næsten som Guder, og de troedes at være usaarlige,
indtil de begyndte at slaas med hverandre. Da indsaa Kam-
tschadalerne sin Feiltagelse og dræbte dem 1).

Ved Deschnews, Staduchins og deres Folks Reiser havde
man efterhaanden faaet Rede paa Anadyrflodens Løb og gjort
Bekjendtskab med de der boende Folkestammer. Men endnu
stod der tilbage at faa nærmere Underretning om de Øer, som
fortaltes at skulle ligge i Ishavet, og man maa forundre sig over
de store Vanskeligheder, der mødte Lesningen af denne, som
det skulde synes, meget lette geografiske Opgave. Aarsagen var
vel den, at de sibiriske Sømænd aldrig vovede at fjerne sig fra
Kystens umiddelbare Naboskab, en Forsigtighed, som forresten
let lader sig forklare i Betragtning af deres Fartøiers daarlige
Beskaffenhed. Langs Ishavskysten synes derimod en meget
levende Forbindelse søværts at have fundet Sted mellem Lena

r) Efter Muller. Kraschenninikow (Histoire et description du Kamtschatka,
Amsterdam I77°i H S. 292) opgiver aabenbart efter Oplysninger samlede paa
Kamtschatka, at Floden Xikul kaldes Feodotowschina efter Feodot Alexejew, som
ikke blot naaede derhen, men endog omseilede Sydenden af Kamtschatka til Flo-
den Tigil, hvor han og hans Følge omkom paa den af Muller omtalte Maade.
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og Kolyma, om vi end ikke kjender noget til andre af disse
Reiser end dem, der har givet Anledning til juridiske Forhand-
linger eller har været forbundne med særdeles mærkelige Farer
og Tab.

I Aaret 1650 udsendtes Andrej Goreloj Søveien fra Jakutsk
af for at skatlægge de Stammer, som boede ved Indigirkas Kil-
der og ved Morna, en Bifiod til Indigirka. Han kom heldigt
forbi Swjatoinos til Kromas Udløbsbugt; men her blev han besat
af Is og drev med den ud tilses. Efter at have drevet om iti
Dage blev han nødt til at forlade Fartøiet, som kort efter knu-
stes, og tilfods over Isen søge ind til Land. Den ff November
naaede han Simovien Ujandino, hvor der i Løbet af Vinteren
opstod Hungersnød, da de Farteier, som skulde have bragt For-
syning til Stedet, enten havde forlist eller var bleven nødte til
at vende om, en Bemærkning, som viser, at der dengang fandt
regelmæssig Fart Sted langs visse Strøg af Ishavskysten.

Samme Aar reiste Kosakken Timofei Buldakow Søveien fra
Lena til Kolyma for at overtage Kommandoen i det omliggende
Strøg. Han kom uden Uheld til Kroma; men her kom han ind
i Isen og drev tilhavs. Han besluttede sig da til at søge Land
over Isen, men dette var ingen let Sag. Isen var da allerede en
halv Favn tyk, men sprang pludseligt i tusinde Stykker, medens
Fartøierne for en heftig Vind drev længere og længere bort fra
Kysten. Da Havet endelig paanyt frøs til, forlod man Fartøierne
og naaede tilsidst udmattet af Sult, Skjørbug, Arbeide og Kulde
Land ved Mundingen af Indigirka. Beretningen om Buldakows
Reise er forsaavidt overmaade mærkelig, som der omtales et

Møde med tolv Kotscher, fulde af Kosakker, Handelsmænd og
Fangere med den Bestemmelse at reise dels fra Lena til Flo-
derne østenfor, dels fra Kolyma og Indigirka til Lena, et For-
hold, som viser, hvor levende Samferdselen var over denne Del
af det sibiriske Ishav. Dette bestyrkes end yderligere ved en
Beretning af Nikifor Malgin. Medens Knjæs Iwan Petrowitsch
Barjatinsky var Vojvod i Jakutsk (1667—75) reiste Malgin sam-
men med en Kjøbmand, Andrej Woripajew, søværts fra Lena til
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Kolyma. Paa denne Reise gjorde Lodsen alle Mand ombord
opmærksomme paa en 0, der laa langt ud tilsøs vestenfor Ko-
Ivmas Munding. Da der engang blev Tale derom efter Malgins
heldige Ankomst til Kolyma, fortalte en anden Kjøbmand, Jakob
Wiætka, at engang, da han med ni Kotscher seilede mellem
Lena og Kolyma, var tre af dem af Vinden bleven drevne hen
til denne 0, og at Folk, der blev sendte iland, fandt Spor af
ukjendte Dyr, men ingen Indbyggere.

Alle disse Beretninger synes dog ikke at have vundet fuld
Tiltro. I Begyndelsen af det 18de Aarhundrede foretoges derfor
nye Undersøgelser og nye Reiser. En Kosak, Jakob Permakow,
berettede, at han paa en Reise mellem Lena og Kolyma uden-
for Swjatoinos havde seet en 0, om hvilken han ikke vidste,
om den var beboet eller ikke, ligeledes at der udenfor Ko-
lymas Munding fandtes en 0, som kunde sees fra Land. For
at faa Sikkerhed for Sandheden af denne Fortælling blev en
Kosak, Merkurej Wagin, udsendt. Sammen med Permakow
reiste han i Mai 1712 i Slæder trukne af Hunde over Isen
fra Swjatoinos til den ligeoverfor liggende, af Permakow
seede 0. Man gik iland, fandt den übeboet og uden Skov samt

bestemte dens Omkreds til 9—12 Dagsreiser. Bortenfor denne
0 saa Wagin en anden, som han dog ikke kunde naa af Mangel
paa Proviant. Han besluttede derfor at vende om for næste Aar
med bedre Forsyning igjen at optage Reisen. Paa Tilbageveien
led man meget af Hungersnød, og for at slippe for at fornye
den farlige og besværlige Opdagelsesreise ombragte Folkene til-
sidst Permakow, Wagin og dennes Søn. Forbrydelsen blev op-
daget, og hvad vi ved om denne Reise, paa hvilken Nysibiriens
Øer for første Gang besogtes af P2uropæere, skriver sig fra de
forvirrede Oplysninger, man fik i Forhøret over Morderne. Mul-
ler betvivler endog Sandheden af den hele Fortælling.

De Forsøg, som senere blev gjort paa at naa disse Øer, dels
tilsøs 1712 af Wasilej Staduchin, dels med Hundeslæder 1714
af Alexej Markow og Grigorej Kusakow, gav intet Udbytte.
Ti Aar efter bevægede »det gamle Sagn om Øer i Ishavet atter
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en Sin Bajorski Feodot Amossow til en Ekspedition med det
Maal at lægge de derboende Indbyggere i Skat ; men han blev
af Isen hindret fra at naa sit Maal. Underveis traf han en Fan-
ger, Iwan Willegin, der sagde, at han med en anden Fanger,
Grigorej Sankin, havde reist over Isen til disse Øer fra Mun-
dingen af Floden Tschukotskaja. Han havde hverken fundet
Folk eller Skov, men vel forladte Hytter. »Sandsynligvis strakte
dette Land sig helt hen til Janas Munding forbi Indigirka og
Kolvma, til det Streg, som beboes af Schelagerne. en tschukt-
schisk Stamme « Han havde hørt det af en Schelag ved Navn
Kopai, i hvis Hjem han havde været Aaret iforveien. For tilses
at naa dette Land maatte man reise ud fra den Kyst, som be-
boedes af Schelagerne, da Havet der var mindre dækket af Is.

Da Amossow ikke kunde naa sit Maal tilsøs, reiste han alle-
rede samme Aar, i November 1724, derhen over Isen, men hans
Beskrivelse af Landet er i mangt og meget forskjellig fra hans
Forgjængeres, og Muller lader til stærkt at tvivle om Sandheden
af hans Beretning 1). Paa Grund af et af Oberst Schestakow, der
dog hverken kunde læse eller skrive, optaget Kart findes det
nye Land aflagt paa Delisles og Buaches Kart med det Tillæg,
at Schelagen Kopai havde boet der og var bleven tågen til Fange
af Russerne. Dette er forsaavidt urigtigt, som Kopai ikke boede
paa en 0, men paa Fastlandet og aldrig havde været i Fangen-
skab hos Russerne, skjønt han efterat have betalt dem i

1723 og 1724 blev kjed deraf og dræbte nogle af Amossows
Folk, hvoretter man ikke hørte mere til ham. Den urigtige Op-
gave om Kopai dadles stærkt af Muller; men den lærde Akade-
miker begaar dog selv den langt større Feil, at han tror uden
Forskjel at burde forkaste alle Fangeres og Kosakkers Fortællin-

:) Man maa erindre, at de ældste Beretninger om Øer i Ishavet angaar ikke
mindre end fire forskjellige Lande, nemlig: i. De Xysibiri.-ke Øer, liggende uden-
for Lenas Munding og Swjatoinos, 2. Bjørneøerne, 3 Wrangels Land, 4. Ameri-

kas nordvestlige Del. Modsigelserne i Fortællingerne om Ishavsoerne beror aaben-
bart paa, at man har forvekslet de übeboede og skovbare Nysibiriske Øer med det
i Sammenligning med Nordsibirien vel befolkede og skovdækkede Amerika, med
de smaa Bjørneøer, med Wrangels Land o. s. v.
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ger om Lande og Øer i Sibiriens Ishav. Alle disse Lande er
derfor udeladte paa Petersburger-Akademiets i 1758 udgivne Kart 1).
Dette er i den Henseende langt ufuldstændigere end det Kart,
som hører til Strahlenbergs Bog 2).

Inden jeg gaar over til at skiiclre den store nordiske Ekspe-
ditions Reiser, staar endnu tilbage at fortælle om Opdagelsen af
Kamtschatka. Af det foregaaende ser man, at Kamtschatka alle-
rede blev naaet af nogle af Deschnews Ledsagere, men at deres
vigtige Opdagelse blev fuldstændig übekjendt i Moskva; dog
nævnes Kamtschatka allerede i Beretningen om Evert Ysbrants
Ides' Sendelse til China 1692—95 3). Underretningerne om det
har man formodentlig faaet fra de vidt og bredt omstreifende
Indfødte i Sibirien. Disse Beretninger var dog yderst ufuldstæn-
dige, og man anser derfor Wolodomir Atlassow, Piætidesætnik
(d. e. Høvedsmand over femti) i Anadyrsk, som Kamtschatkas
egentlige Opdager.

Medens Atlassow var Kommandant i Andyrsk, sendte han i
Aaret 1696 Lucas Semenow Sin Morosko ud for at skatlægge
de søndenfor boende Stammer. Hvervet blev udført, og ved sin
Tilbagekomst berettede Morosko, at han ikke alene havde været

blandt Korjækerne, men ogsaa havde trængt frem til henimod
Kamtschatkafloden, samt at han havde bemægtiget sig en kamt-
schadalsk Ostrog og der fund et nogle Manuskripter i et ukjendt

Sprog, der efter senere modtagne Oplysninger skrev sig fra Ja-
panesere, som liavde strandet paa Kysten af Kamtschatska 4).

x) Nouvelle carte des découvertes faites par des vaisseaus russiens aux cotes
inconnues de I'Amérique Septentrionale avec les pais adiacentes, dressée sur des
mémoires authentiques de ceux qui ont assisté a. ces découvertes et sur d'autres
connaissances, dont on rend raison dans un memoire separé. St. Fetersbourg,
I'Académie imperiale des sciences 1758.

2) Ved Skildringen af ovenstaaende Opdagelses- og Erobringsreiser i Sibi-
rien har jeg fulgt J. E. Fischer, Sibirische Geschichte, St. Petersburg 1768, og
G. P. Muller, Sammlung Russischer Geschichte, St. Petersburg 1758.

3) I 20de Kapitel af Drcyjahrige Reise nacli Ciiina ete., Frankfurt 170
Første Udgave kom ud i Himburg 1698.

4) Muller, 111 S. 19. En Beretning om Atlassows Erobring af Kam-
tschatka (Bericht gedaen door zeker Moskovisch krygs-bediende Wolodomis Otla-
sofd, hooft-man over vyftig &c.) læses forøvrigt allerede hos Witsen (1705.
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Det var den første Erindring Sibiriens Erobrere fik, om Nabo-
skabet til Japan.

Aaret efter fulgte Atlassow selv med en større Styrke den
Vei, som Morosko havde banet, og trængte frem til Kamtschat-
skafloden, hvor han til Tegn paa, at han havde tåget Landet i
Besiddelse, reiste et Kors med en Indskrift, der oversat paa vort

Sprog lyder: Aar J2OJ (d. e. i6<pf) den 73 Juli blev dette
Kors reist af Piætidesætnik Wolodomir Atlassozv og hans Feige,
jj Mand. Atlassow byggede derefter ved Kamtschatskafloden
en Simovie, som senere blev befestet og fik Navnet Werchni
Kamtschatskoj Ostrog. Herfra udbredte Russerne sin Magt over
Landet, dog ikke uden Modstand, som først blev fuldstændig
knækket ved den grusomme Undertrykkelse af Oprøret i 1730.

I Aaret iyoo reiste Atlassow til Moskva, medhavende en
Japaneser, som var bleven tåget til Fange efterat have forlist
ved Kamtschatka, samt den indsamlede Tribut, der bestod af
Skindene af 3200 Sobler, 10 Havotere, 7 Bævere, 4 Otere, 10

gråa Ræve og 191 røde Ræve. Han blev naadigt modtagen og
sendt tilbage som Befalingsmand over Kosakkerne i Jakutsk med
Ordre til at fuldbringe Erobringen af Kamtschatka. Herved opstod
dog for en Tid en Afbrydelse i Atlassows Kriger- og Opdager-
bane, paa Grund af at han paa Tilbageveien til Jakutsk plyndrede et

russisk med chinesiske Varer ladet Fartøi, en Biomstændighed,
der kan tjene til at belyse denne Kamtschatkas Pizzaros Karakter.
Han slåp først løs 1706 og fik da sin Post paa Kamtschatka til-
bage, med strengt Paalæg om at afholde sig fra alle Vilkaarlig-
hecler og Voldsomheder og at gjøre sit Bedste til Opdagelsen
af nye Lande. Den første Del af denne Befaling brød han sig
dog kun lidet om, hvilket gav Anledning til gjentagne Klager 1)

Nieuwe uitgaaf 1755, S. 670). En Beretning cpskrevet efter mundtlige Meddelel-

ser af Atlassow selv, rindes indtaget i Strahlenbcrgs Reise S. 431. Strahlenberg
anser Kamtschatka og Teso for at være samme Land. En aabenbart efter paa
Kamtschatka g; ængse Sagn skreven Historie om Landets Erobring findes hos Kra-
schenninikow (den franske Udgave r.f 1770, II S. 291). I denne Beretning angives
for Moroskos og Atlassows Reiser Aarstallene 169S og 1699.

r) Blandt andet kbgedes der over, at han, fer at faa Metal til en Brænde-
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og Oprør af de alt i forveien tøilesløse Kosakker. Tilsidst blev i
Aaret 171 1 Atlassow og flere andre Befalingsmænd myrdede af deres
egne Landsmænd. For at udsone denne Forbrydelse og maaske
ogsaa for at komme lidt længere bort fra Retfærdighedens Arm,
foretog Morderne Anziphorow og Ivan Kosirewskoj 1) sig at un-

dertvinge den endnu ikke erobrede Del af Kamtschatka og de
to nordligste Øer af Kurilerne. Nærmere Oplysninger om Øerne
søndenfor fik man i 1710 af nogle Japanesere, som havde strandet
paa Kamtschatka.

I Begyndelsen havde man bestandig for at komme til Kamt-
schatka fulgt den besværlige Vei over Anadyrsk; men 171 1 fik
Kommandanten i Ochotsk, Sin Bojarski Peter Guturow af den
energiske Befordrer af Opdagelsesreiserne i Østsibirien Dorofej

Trauernicht, Voivod i Jakutsk, Befaling tii at reise Søveien til
Kamtschatka. En saadan Reise kunde dog ikke komme istand,
da der dengang i Ochotsk hverken fandtes søgaaende Baade,
Sømænd eller endog nogen, der forstod sig paa et Kompas.
Nogle Aar efter sendte Guvernøren, Fyrst Gagarin, Iwan Soro-
kadiow til denne By med 12 Kosakker for at faa Reisen istand.
Af Mangel paa Fartøier og Søfolk kunde der dog heller ikke
nu foretages noget, og efterat Sorokaumow havde afstedkommet
alslags Forvirring, blev han fengslet af Stedets Øvrighed og sendt
tilbage til Guvernøren. Nu befalede Peter I, at man blandt de
svenske Fanger skulde opsege Folk. som forstod sig paa Sev te-

sen, og sende dem til Ochotsk. Der skulde de bygge en Baad,

vinskjedel. havde ladet smelte al den Kobber, som var fart med for Kronens Reg-
ning. Da Kosakkerne forst kom til Kamtschatka og af de Indfødte næsten uden
Kamp erkjendtes som Herrer over Landet, fandt de Livet der meget behageiigt
og havde kun en Sorg — Mangel af Berusr.ingsmidler. Xøden drev tilsidst de
vilde Eventyrere til at give sig af med, hvad vi nu vilde kalde kemisk-tekniske
Eksperimenter, hvilke beskrives temmelig udførligt af Kraschenninikow (nævnte Werk
A". II S. 369). Efter mange Uhcld lykkedcs det dem tilsidst at destillere Brænde-
vin af en i Landet voksende sukkerholdig Plante, og fra den Tid af har denne
Drik eller Raka, som de selv kalder der, været at finde i Landet i rigelig Mængde.

f Denne blev siden Munk under Xavnet Ignatiev, kom 1730 til St. Pe-
tersburg og forfattede selv en Beretning om sine Plændeiser, Opdagelser og For-
tjenester, hvilken blev trykt forst i St. Petersburgs Aviser fur 26 Marts 1730,
siden ogsaa i Udlandet (Muller, 111 S. 82).
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og forsynede med Kompas skulde de reise seværts til Kamt-
schatka og komme tilbage'1). Paa denne Maade kom Søfarten
paa Ochotskerhavet istand- Blandt de Svensker, som aabnede
den, nævnes Henrik Busch, der efter Strahlenberg var en svensk
Korporal, som tidligere havde været Skibstømmermand 2). Efter
Muller, som i Aaret 1736 endnu traf ham i Jakutsk, var han
født i Hoorn i Holland, havde været flere Steder som Matros og
tilsidst tjent som Rytter blandt Svenskerne, indtil han blev tågen
tilfange ved Viborg 1706. Om sin første Reise over Ochotsker-
havet fortalte han Muller følgende:

Efter Ankomsten til Ochotsk byggede man et Fartøi om-
trent som de Lodjer, der benyttes i Archangel og Mesen til
Seilads paa det Hvide Hav og til Novaja Semlja. Det var et

stærktbygget Fartøi, 8 1 i-i Favn langt, 3 Favne bredt og stak med
Ladning 3V2 Fod. Den første Reise foretoges 1716. Man be-
gyndte med at seile nordøstover langs Kysten, men Modvind
drev Skibet, næsten mod Mandskabets Villie, tværs over Havet til
Kamtschatka. Det første Land, man saa, var et Næs, der stik-
ker frem straks søndenfor Tigiifloden. Da man ikke var kjendt
paa Kysten, ventede man med at gaa iland, og imidlertid sprang
Vinden om og drev Fartøiet tilbage over mod Ochotsk. Da
man igjen fik god Vind, vendte man og ankrede nu heldigt ved
Tigil. Folk, som blev sendte iland, fandt Husene tomme, da
Kamtschadalerne af Frygt for det store Fartøi havde romt til-
skovs. Derefter seiiede man sydover langs Kysten og gik paa
flere Steder iland for at træffe Folk, men iænge forgjæves, ind-
til man endelig fik fat paa en Kamtschadalerpige, som samlede
spiselige Rødder Med hiende som Veiviser fandt de snart Bo-
liger og tillige Kosakker, der var udsendte for at samle Skat.
Man overvintrede ved Floden Kompakowa. Om Vinteren kastede

l) v. Båer, Beitrage ;:ur Kenntniss de^ Russischen Roiches, XVI S, 33.
-') Ogsaa den ved Dnje-pcr 1709 fangede Løitnant ved det skaanske Kava!

leriregiment Amljorn Mi'LIN tog Del i dh>se Reiker. Jevnfør «Bcratteise om de
i Storå Tartariet boende Tartarer, som iroffats 1 angst nordost i Asien. på arke-
biskop E. Benzelii begarau upsatt a f Ambjorn Molin«, offentliggiort i Stockholm
ISSO af Ala. Strindberg efter en Haandskrift i Linkopings Bibliothek.
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Havet op en Hvalfisk, i hvilken der sad en Harpun af europæisk
Arbeide og med latinske Bogstaver. Fartøiet forlod Vinterhavnen
i Midten af Mai (n. St.) 1717, men traf Is og blev besat af den
i halvsjette Uge, hvorved der opstod stor Mangel paa Proviant.
I Slutningen af Juni kom man tilbage til Ochotsk. Fra den Tid
af har der fun det regelmæssig Forbindelse tilsøs Sted mellem
denne By og Kamtschatka. Kommandoen paa denne første

Reise over Ochotskerhavet førte Kosakken Sokolow 1).
Af hvad jeg har anført, viser det sig, at man kan takke

Fangernes og Kosakkernes Hang til eventyrlige Opdagelsesreiser
for at man i Begyndelsen af det attende Aarhundrede havde en
i Hovedsagen rigtig Opfatning med Hensyn til Landets Fordeling
og Flodernes Løb i den nordøstlige Del af Asia, men paa Grund
af Übekjendtskab med eller Tvivl om Deschnews Opdagelser
herskede der fremdeles Uvished om, hvorvidt Asia længst mod
Nordost ikke ved et smalt Eid hang sammen med Amerika paa
samme Maade som Afrika eller som Nord- og Sydamerika med
hverandre, en Anskuelse, der paa Grund af den Mennesket med-
fødte, übevidste Trang til at generalisere i Forbindelse med Øn-
sket om at finde en Forklaring af. hvorledes Befolkningen havde
udbredt sig fra den gamle til den nye Verden, længe og med
Ivrighed blev forsvaret 2). Saavidt man ved, havde desuden ingen,
hverken Europæer eller Indfødt, udstrakt sine Jagtture helt op
til Asias nordligste Næs, hvorfor dettes Beliggenhed kun be-

x) Muller, 111 S. 102, efter mundtlig Meddelelse af Busch. Strahlenbergs
Beretning (S. 17J om denne Soreise svaes at indeholde flere Feiltagelser. Aaret
angives til 1713, Tilbagercisen siges a: være foregaaet i seks Dage.

-) Endnu i 1819 ansaa James Burney, først Loitnant paa et af Cooks
Skibe paa dennes Reise nordenfor Beringsstrædet. senere Kaptein og Medkm al
Royal Society, det for übevist, hvorvidt Asia og Amerika var adskilte fra hver-
andre ved et Stræde. Han betvivlede nemlig Sandheden af Beretningerne om

Deschnews Reise. Jfr. James Burney, A chronological History of North eastern
Voyages of discovery, London 1819, S. 298, og en Opsats af Burney, trykt i
Transactions of the Royal Society 1817. Burney blev for de deri udtalte An-
skuelser Gjenstand for et heftigt Angreb i et Værk af Kaptein John Dundas
Cochrane: Narrative of a pedestrian journey through Russia and Siberian Tartary,
2den Udgave, London 1824, Appendix.
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roede paa usikre Formodninger. Der var saaledes f. Eks. en
Mulighed for, at Asia kunde strække sig nordover med et Næs
helt op til Polens Naboskab, eller at et bredt Eid mellem Pjæ-
sina og Olenek forenede den bekjendte Del af denne Verdensdel
med et asiatisk Polarkontinent. Heller ikke havde man paa hele
den uhyre Strækning mellem Obs Munding og Japan en eneste

virkelig Stedbestemmelse eller geografisk Maaling, og man svæ-

Kart over Asia.

Efter en af det russiske Videnskabsakademi 1737 udgivet Atlas.

vede i fuldkommen Uvished angaaende den indbyrdes Beliggen-
hed af Russernes østligste Besiddelser paa den ene Side og
Japanesernes paa den anden 1). Det var vanskeligt at faa Rus-
sernes Karter til at stemme med Portugisernes og Hollændernes

x) De første astronomiske Stedsbestemmelser i Sibirien er maaske udførte af

svenske Krigsfanger; de første i China af Jesuiter (jfr. Strahlenberg, S. 14).
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paa den Kant, hvor de forskjellige Folkeslags Opdagelser berørte
hverandre, noget som var ganske naturligt, da man paa den Tid
1 Regelen gav Sibirien en 1700 Kilometer for liden Udstrækning
1 Øst og Vest. For at faa Rede herpaa, for at udfylde den
store Aabning, der endnu fremdeles fandtes i Kjendskaben til
den af Mennesker først beboede Verdensdel, og maaske først og
fremst for at indlede nye Handelsforbindelser og opdage nye
Handelsveie, anordnede Peter den Store i de sidste Aar af sit
Liv en af de mest storartede geografiske Ekspeditioner, Historien
har at opvise. Den kom dog først istand efter hans Død og
foregik derefter i en Række af Aar efter en saa stor Maalestok,
at hele Folkestammer siges at være bleven ødelagte paa Grund
af den svære Skydspligt, man for dens Skyld paalagde Beboerne
af Sibiriens Ødemarker. Nu stiller man ialmindelighed de mange
forskjellige Afdelinger af den sammen under Navnet %den store

nordiske Ekspedition. « Ved Berings, Miillers, Gmelins, Steilers.
KrachenninikofTs og fleres Skrifter har denne Ekspedition for alle
Tider erhvervet sig en betydelig Plads ikke alene i Geografiens,
men ogsaa i Ethnografiens, Zoologiens og Botanikens Historie,
og endnu den Dag idag maa Forskeren, nåar der er Spørgsmaal
om Naturforholdene i Nordasia, vende tilbage til disse Arbeider.
jeg vil derfor, inden jeg slutter dette Kapitel, med nogle Ord
omtale den i dens Hovedtræk.

Den store nordiske Ekspedition indlededes med »den første
Ekspedition til Kamtschatka«■. Chef for denne var Dansken
Vitus Bering, der fulgtes af Løitnant Morten Spangberg, ogsaa
dansk af Fødsel, og Alexei Tschirikow. De forlod St. Peters-
burg i Februar 1725 og tog Landeveien gjennem Sibirien, med-
førende de fornødne Materialier til i Kamtschatka at kunne bygge
og udruste et Skib. Der medgik over tre Aar til denne Reise
eller rettere til dette geografisk videnskabelige Felttog, paa hvil-
ket man til Transport af de Forraad og det Skibsbygningsma-
terial, som maatte tåges med fra Europa, benyttede Floderne
Irtisch, Ob, Ket, Jenisej, Tunguska, Him, Aldan, Maja, Judoma og
Urak. Først den lf April 1728 kunde man begynde med Skibs-
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bygningen ved Nischni Kamtschatskoj Ostrog, allerede den få
Juli løb det af Stabelen, og den |-i i samme Maaned kunde Be-
ring begynde sin egentlige Reise.

Han seilede mod Nordost langs Kysten afKamtschatka, som
blev kartlagt. Den L 9 August traf han paa 640 30' n. Br.
Tschuktscher, som dengang endnu blandt Russerne havde Ord
for utæmmeligt Mod og Vildhed. Først kom en af dem ud til
Skibet svømmende paa to opblæste Sælskind »for at forhøre sig
om Hensigten med, at Skibet kom did«; derefter lagde deres
Skindbaad til. Man talte med dem ved Hjælp af en korjækisk
Tolk. Den få August opdagedes St. Lawrence-Øen, og den ||

August seilede man paa 6j° 18' forbi Asias Nordostpynt og iagt-
tog, at Kysten derfra bøiede vestover, saaledes som Tschuk-
tscherne havde sagt. Herved ansaa Bering sig for at have løst
sin Opgave, at finde hvorledes Asia og Amerika var adskilte,
og han besluttede derfor at vende, »dels fordi man ved længere
fortsatReise kunde støde paa Is, som det ikke vilde være saa let
at klare sig fra, dels paa Grund af Taagen, som allerede havde
begyndt at indfinde sig, og dels fordi det blev umuligt samme
Sommer at naa tilbage til Kamtschatka, dersom man blev læn-
gere i dette Farvand. Der kunde ikke være Tale om nogen Over-
vintring ved Kysten af Tschuktscher-Halvøen, da det var at gaa
en sikker Undergang imøde. enten ved at forlise paa den aabne
übekjendte Kysts skarpe Klipper, eller omkomme paa Grund af
Mangel paa Brændsel, eller endelig blive dræbt af de vilde, utæm-
melige Tschuktschere. Den £ kt' kom man tilbage til Nischni0 20 Sept. t>

Kamtschatskoj Ostrog 1). Det var ved denne Reise, man antog,
at det Stræde, som adskiller Asia fra Amerika, og som siden

■J En kort, men indholdsrig Beskrivelse over Berings første Reise, grundet
paa ofiiciei Meddelelse fra den russiske Regjering til Kongen af Polen, findes ind-
taget i T. IV S. 561 af Déscription géographique &c. de l'empire de Chine par
le P. J. B. Du Halde La Haye 1736. Den samme officielle Rapport, som Du
Halde har benyttet, ligger formodentlig ogsaa til Grund for Midlers kortfattede
Skildring af Reisen (Muller, 111 S. 112). Et Kart over den findes indtaget i
Pariser-Udgaven af 1735 af Du Haldes Værk og i Xouvei atlas de la Chine &c.
par M. D'An ville, la Haye 1737.
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fik Navnet Beringsstrædet, ansaaes for at være bleven opdaget;
men nu ved man, at Æren for denne Opdagelse egentlig til-
kommer den kjække Deschnew, som 80 Aar forud seilede gjen-
nem det. Jeg antager derfor, at den geografiske Verden med
Glæde vil optage det Forslag foruden Berings Navn at fæste
Deschnews til denne Del af vor Klode ved istedetfor det i mange
Henseender übekvemme og forvildende Navn Ostkap at kalde
Asias Nordostpynt for Kap Deschnew. Flere Beretninger af
Kamtschadalerne om et stort Land mod Øst paa den anden
Side af Havet bevægede Bering til at foretage en Seilads Aaret
efter for at faa Rede paa Forholdet. Modvind hindrede ham
imidlertid fra at naa den amerikanske Kyst, saa at han maatte

vende om med uforrettet Sag og seile til Ochotsk, hvorhen
han kom den - 3 1729. Herfra begav han sig ufortøvet til St.

23 Jun. ' -^ ° °

Petersburg, der blev naaet efter en Reise paa syv Maaneder og
ni Dage.

I Kartværker udgivne under Berings Fraværelse, tildels af
svenske Officerer, der var komne tilbage fra Fangenskabet i
Sibirien 1), havde man givet Kamtschatka en saa lang Udstræk-
ning mod Syd, at denne Halvø faldt sammen med den nordligste
af de store japanesiske Øer, Jeso. Afstanden fra Kamtschatka
til det produktrige Japan skulde saaledes være ganske übetydelig.
Dette Naboskab syntes at blive yderligere bekræftet derved, at der
igjen i Juli 1729 strandede et med Silke, Ris og Papir ladet japane-
sisk Fartøi paa Kamtschatka søndenfor Avatschabugten. I Nær-
heden af Strandingsstedet fandtes foruden endel Indfødte ogsaa en
liden Afdeling Kosakker under Befaling af Andreas Schtinnikow.
Denne fik i Begyndelsen endel Foræringer af de Skibbrudne,

men tråk sig senere tilbage fra Strandingsstedet. Da Japaneserne
paa Grund deraf roede videre langs Kysten i sine Baade, gav
Schtinnikow Befaling til at forfølge dem i en Baidar og dræbe
dem alle paa to nær. Den grusomme Gjerning blev udført,

x) Histoire généalogique des tartares (Noten Pag. 107) og Strahlenbergs
tiatnævnte Værk (Kartet; Teksten S. 31 og 384).
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hvorefter Ugjerningsmanden bemægtigede sig Varerne og sønder-
slog Baadene for at faa fat paa det til dem anvendte Jern. De
to skaanede Japanesere førtes til Nischni Kamtschatskoj Ostrog.
Her blev Schtinnikow fengslet og hængt for sin Udaad. Japa-
neserne blev sendte til St. Petersburg, hvor de fik lære russisk
og blev omvendte til Kristendommen, hvorhos de paa sin Side
lærte nogle Russere japanesisk. De døde mellem 1736 og 1739.
Begge var fra Satsuma; den ældre, Sosa, havde været Kjøb-
mand, og den yngre, Gosa, var Søn af en Lods. Deres Far-
tøi havde været bestemt til Osaka, men blev af en Storm drevet
ud af sin Kurs, hvorefter de i seks Maaneder havde flakket om
paa Havet, indtil de strandede med et saa ulykkeligt Udfald for
Besætningen 1).

Denne sørgelige Begivenhed var en yderligere Paamindelse
om, at der endnu stod meget tilbage at gjøre med Hensyn til
Nordostasias Geografi. Berings Kamtschatka-Ekspedition havde
desuden ikke givet nogen Oplysning om Beliggenheden af Asias
Nordpynt eller om den ligeoverfor Kamtschatka liggende Del af
Amerika. En Mængde saarende Tvivl synes desuden at være bleven
opkastede angaaende Rigtigheden af lagttagelserne paa Berings
første Reise. Alt dette bevægede ham til at stille Forslag om
en »Fortsættelse«, hvorhos han tilbød sig sammen med sine for-
rige Ledsagere, Spangberg og Tschirikow, at overtage Ledningen
af en Ekspedition tilsøs, der for at løse de opkastede Spørgs-
niaal burde gaa ud fra Kamtschatka, dels mod Øst for at be-
stemme Beliggenheden af Asias Østkyst i Forhold til Amerikas
Vestkyst, dels mod Syd for at knytte Vesteuropæernes og Rus-
sernes Forskningsgebeter sammen.

Det keiserlige Senat, Admiralitetskollegiet og Videnskabs-
akademiet fik det Hverv nærmere at udvikle denne Plan og at
bringe den til Udførelse. Med Hensyn til Maaden, hvorpaa dette
blev gjort maa jeg henvise til Miillers oftere -omtalte Værk saa-
velsom til en Afhandling af von Båer: Peters des Grossen Ver-

x) Muller, 111 S. 127.
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dienste vm die Erweiterung der geographischen Kenntnisse (Bei-

trage zur Kenntniss, des Russischen Reiches, B. 16, St. Peters-
burg 1872). Her kan jeg blot omtale, at det var Senatssekre
tærens, Kirilows, aldrig svigtende Interesse for Planen, der gav
den en saadan Udvikling, at den maaske kan siges at være den
største videnskabelige Expedition, et Land nogensinde har udsendt.
Det blev besluttet, at man samtidigt ikke blot skulde undersøge
Sibiriens Udstrækning mod Nord og Øst, men tillige de hidtil
næsten ukjendte ethnografiske og naturhistoriske Forhold. Til
den Ende deltes den store nordiske Ekspedition i følgende Af-
delinger.

1. En Ekspedition, som fra Ar changel skulde gaa til Ob 1).
Til denne Ekspedition anvendtes to Kotscher, »Ob« og »Expedi-
tion,« 52 1/2 Fod lange, 14 Fod brede og 8 Fod dybgaaende,
hver bemandet med 20 Mand. Fartøierne, der kommanderedes
af Løitnanterne Paulow og Murawjew, forlod Archangel den l-_f
Juli 1734. Den første Sommer kom de ikke længere end til Mut-
noi Saliw i det Kariske Hav; derfra vendte de tilbage til Pet-
schora og overvintrede ved Pustosersk. Aaret efter brød de op
i Juni, men kom heller ikke da længere end i 1734. Det uhel-
dige Udfald tilskreves Fartøiernes Uskikkethed for Reiser i Is-
havet, hvorfor Admiralitetet lod bygge to andre Baade af 50 til
60 Fods Længde, hvilke sattes under Kommando af Skuratow
og Suchotin, hvorhos Murawjew blev afløst af Malygin. Med
de gamle Fartøier seilede den sidste den -—~y\- 1736 nedover Pet--0 27 Mai ' °

schora, ved hvis Munding »Expedition« forliste. Uden at lade sig
afskrække heraf lod Malygin Mandskabet gaa ombord paa det
andet Fartøi, med hvilket man under store Farer og Vanskelig-
heder trængte frem mellem Drivisen til Øen Dolgoj. Her traf

x) Denne Ekspedition stod under Admiralitetets Overbefaling, de øvrige under
Berings. I Beretningen om disse Reiser har jeg fulgt dels Muller, dels Wrangel,
hvilken sidste i sin Reisebeskrivelse giver en historisk Oversigt over foregaaende
Reiser langs det asiatiske Ishavs Kyster. Egentlig harer Beskrivelsen over Reiserne
mellem det Hvide Hav og Jenisej til et tidligere Kapitel af mit Værk, men jeg
anfører dem først nu for i Sammenhæng at kunne beskrive de forskjellige Afdelin-
ger af den store nordiske Ekspedition.
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man den V August de nye, fra Archangel udsendte Fartøier.
Suchotin blev sendt tilbage til Archangel paa »Ob« ; Malygin
og Skuratow seilede med de nye Fartøier til Karafloden og over-
vintrede der. Mandskabet led om Vinteren 1736—1737 ikke
meget af Skjørbug, der helbrededes ved Brug af de i Egnen
voksende antiskorbutiske Planter. Isløsningen i det Kariske Hav
fandt Sted allerede den Ir2 Juli, men der drev fremdeles saamegen Is
omkring i Havet, at man først den Juli kunde bryde op. Den
_4_Aug._ L- astec* e man Anker i det Sund, jeg har kaldt Malvgin-

-24 Juh JO y o

sundet. Her blev Fartøierne opholdte af Moclvind i 25 Dage.
Derefter seilede man videre omkring et Næs, som Samojederne
kaldte Jalmal, opover den Obiske Bugt til Obs Munding, som
naaedes den \\ Sept. 1737 og herfra gik man opover Floden
til Soswa, hvor Fartøierne lagdes i Vinterleie. Mandskabet blev
bragt til Beresow og Malygin vendte tilbage til St. Petersburg
efterat have givet Løitnant Skuratow og Lmderstyrmanden Golo-
win det Hverv at bringe Fartøierne tilbage til Dwina. Did kom
de først i August 1739. Tilbagereisen medtog saaledes ogsaa
to Aar og var forbundet med mange Besværligheder og Farer.

lalt var der saaledes gaaet seks Aar med for at komme
frem og tilbage fra Archangel til Ob, medens det nu uden Van-
skelighed kan gjøres paa en eneste Sommer. Ved Malygins og
Skuratows Reiser saavelsom ved en Reise, som Landmaaler
Selifontow foretog med Rener i Juli og August 1836 langs Vest-
kysten af Jalmal og deretter med Baad til Beli Ostrow, blev Jal-
mal og Sydkysten af den nysnævnte store 0 kartlagte, som det
synes temmelig rigtigt J).

2. En Ekspedition, som fra Ob skulde seile til Jenisej.
For denne lod Bering i Tobolsk bygge en Dobbeltslup af 70
Fods Længde, 15 Fods Bredde og 8 Fods Dybgaaende. Fartøiet
havde to Master, var forsynet med to smaa Kanoner og havde
53 Mands Besætning, deriblandt en Landmaaler og en Præst.
Chef var Løitnant Owzvn. Man reiste sammen med flere smaa

x) Wrangel, IS. 36.
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Proviantfartøier fra Tobolsk den f| Mai 1734 og kom til den
Obiske Bugt gjennem Flodens østligste Mundingsarm den

Juni. En Storm beskadigede her Proviantfartøierne, og af Tøm-

meret af det Fartøi, som havde lidt mest, byggede man paa
66° 36' n. Br. et Magasin, i hvilket Provianten fra de übrugbare
Fartøier blev oplagt- Da man var færdig hermed seilede man
videre, men paa Grund af Modvind og grundt Farvand gik det
kun langsomt, saa at man den y Aug. kun havde naaet til

70
0 4' n. Br. Herfra vendte man tilbage til Obdorsk, som

naaedes den xf Sept. Syv Dage efter blev Ob dækket af Is.
Næste Våar tog man atter fat. Den y Juni 1735 kom man

til det Magasin, som var bleven opført det foregaaende Aar. I
Begyndelsen blev man hindret af Is; men den -|^ Juni brød denne
op, og Farvandet blev frit; men nu var Mandskabet bleven saa
stærkt angrebet af Skjørbug, at af de 53 Mand var kun
hvorfor Owzyn vendte for at bringe sine Syge til Tobolsk. Den
y Okt. naaede han denne Stad, og kort efter lagde Floden sig.
Owzyn reiste da til St. Petersburg for selv at afgive Beretning
om sine mislykkede Reiser og gjøre Forslag til Bestemmelser,
der burde tåges for at sikre næste Aars Foretagende bedre Hekl.
Hans Forslag i den Henseende gik fornemmelig ud paa, at der
i Tobolsk skulde bygges et nyt Fartøi, der skulde følge »Tobol<•<
paa den farlige Reise og bevirke en større Sikkerhed. Dette
gik Admiralitetskollegiet md paa, men Fartøiet blev ikke færdigt
til 1736 Aars Sommer, hvorfor Reisen i dette Aar gik for sig
som tidligere og med sammeUdfald. Først i 1737 blev det nye
Fartøi færdigt. Det kom med Skibsbygmesteren Koschelew og
Styrmand Mmm til Obdorsk den k 6 Juni, og her tog Owzyn
Kommandoen over det samt overlod det gamle til Koschelew,
hvorefter han begyndte sin fjerde Reise ud Obibugten. Denne
Gang gik det bedre. Efterat have seilet forbi Gyda Bugten kom
man uden at møde større Hindringer af Is den få August tii
Kap Mattesol og den Sept. til et paa Jenisejs Bred paa 71

0

33' efter Øvrighedens Foranstaltning opført Magasin. Jenisei
frøs til den få Oktober.
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Owzyn havde saaledes brugt fire Aar foråt løse sinOpgave;
men det kan neppe være Tvivl underkastet, at havde han ikke
vendt saa tidligt paa Aaret, eller havde han kunnet benytte Damp-
kraft eller ialfald et af vor Tids Seilfartøier. saa vilde han paa
nogle Uger kunne have seilet fra Ob til Jenisej. lalfald skylder
man for en stor Del Owzyns Udholdenhed Kartlægningen af den
Obiske Bugt saavelsom af Tas- og Gyda-Bugterne - 1).

3. Reiser fra Jenisej til Taimurnæsset. Om Vinteren

1738 blev Owzyn og Koschelew kaldte til St. Petersburg for at

at staa til Rette ianledning af et af deres Undergivne indgivet
Klageskrift 2). Istedetfor dem fik Mmm Ledningen af den Ekspe-
dition, som skulde forsøge at tiænge videre frem langs Kysten
af Ishavet. De to første Sommere 1738 og 1739 kunde Mmm
ikke komme længere end til de nordligste Simovier ved Jenisej;
men i 1740 lykkedes det ham, som det synes i temmelig isfrit
Vand at naa 75 0 15*' n Br. ved Vestkysten af Taimurhalvøen.
Her vendte han den -----t^-' paa Grund af »ugjennemtrængelig«
Is, men fornemmelig paa Grund af den sildige Aarstid. Den
foregaaende Vinter havde Mmm sendt sin Styrmand Sterge-

low ud i Slæder for at optage Kysten. Han naaede den ||

April 750 26' n. Br. og reiste der en Stenvarde paa en i Havet
udskydende Klippe. Aabne Steder synes at være bleven fundne
paa flere Steder i Havet udenfor. Man vendte om paa Grund
af Sneblindhed og hvilede paa Tilbagereisen nogen Tid i en ved

x) Wrangel, IS. 38.
-) Efter P. v. Haven (Nye og forbedrede Efterretninger om det Russiske

Rige, Kjøbenhavn 1747, II S. 20) 'blev det Mode i Petersborg at bortsende dem,
hvis Nærværelse var ei behagelig, til at hjælpe Bering i at gjøre nye Opdagelser».
Det gik ogsaa mange af de kjække russiske Polarfarere meget slet. Bering blev ved
Tilbagekomsten fra sin første resultatrige Rei-e mødt med ufortjent Mistro. Steller
var ucisat for uafladelige Trakasstrier, blev længe hindret fra at vende tilbage fra
Sibirien og omkom tilsidst, nedbrudt paa Legeme og Sjæl. Prontschischew og
Lassinius bukkede under for Strabadser og Savn paa sine Ishavsreiser. Owzyn
blev ciegraderet, blandt andet fordi han havde pleiet en altfor fortolig Omgang
med forviste Stormænd. Tscheljuskins Sandfærdighed blev endnu nogle faa Aar
for Vegas Reise draget i Tvivl. Samtlige sibiriske Beretninger om Opdagelsen af
Oer og Lande er ligetil den sidste Tid bleven betragtede som mere eller mindre
opdigtede: dog er de aabenbart i Hovedsagen sande.
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Pjæsinafloden liggende Simovie, hvilket viser, hvorlangt de rus

siske Fangere paa den Tid havde udstrakt sine Reiser 1).
4. Reiser vestover fra Lena. Den -^f^V udgik to Ekspe-

-1 J 30 Juni ° L

ditioner fra Jakutsk, hver paa sin Dobbeltslup, ledsaget af en
Mængde Proviantbaade. Den ene af disse Dobbeltslupper skulde
gaa østover under Kommando af Løitnant Lassinius. Den anden
kommanderedes af Løitnant Prontschischew, som havde faaet
den Opgave fra Lena af at gaa vestover, om muligt til Jenisej.
Reisen nedover Floden var heldig og behagelig. Floden var
fra 4 til 9 Favne dyb, og langs dens af Birke- og Naaleskov
omgivne Bredder fandtes en Mængde Telte og Vaaningshuse,
hvis Beboere var beskjæftigede med Fiskeri, hvorved Flodens
Omgivelser fik et livligt og tiltrækkende Udseende 2). Den -V/
Aug. kom man til Udløbet af Floden, som her deler sig i fem
Arme af hvilke den østligste blev valgt for Seiladsen til Ishavet.
Her skulde de to Sømænd skilles ad. Prontschischew blev op-
holdt ved Mundingen til den f-f Aug. Derefter seilede han over

IV2 til 2V2 Favne Vand langs Stranden omkring de Øer, som
dannes af Lenas Mundingsarme. Den ----- kastede han Anker

& 26 Aug.

i Oleneks Mundingsbugt. Et Stykke længere oppe ved denne
Flod fandtes endel Vaaningshuse, der var bleven opførte af Fan-
gere for at benyttes under Sommerjagten. De blev indrettede til
Overvintringen, der løb heldigt af. Den -?4^V fandt Isløsningen

0 <^ 21 Juni °

Sted ved Vinterkvarteret, men i Havet udenfor blev Isen liggende
til den ] 4̂ August, og først da kunde Prontscnischew gaa tilsøs.
Kursen blev lagt mod Nordvest. Den få August naaedes Mun-
dingen af Chatanga. Paa Stranden paa 74 0 48' fandt man en
Stue, i hvilken der fandtes nybaget Brød og nogle Hunde, og
som derfor syntes at maatte tilhøre russiske Jægere, der for Øie-
blikket var fraværende. Under Seiladsen videre langs Kysten
kom man efter at være reist forbi to i Landet indskydende Bug-

**) Wrangel. 1 S. 46.
3) Efter Wrangel (I, Note S. 38 og S. 46), formodentlig efter Uddrag af

Prontschischews Dagbog. Lena maa være en prægtig Flod; thi det samme mæg-
tige Indtryk, som den gjorde paa den store nordiske Ekspeditions Sømænd. har
den siden øvet paa alle andre, der har reist nedover dens skovkrandsede Flodseng.
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ter til en saadan, som man feilagtig antog for at være Mundingen
af Taimurfloden. Som en af Grundene til denne Formodning
nævnes den Mængde Maager, der i dette Strøg sværmede om-
kring Fartøiet. Bugten var dækket med Is, »som vel aldrig bry-
der op«, og fra Kysterne strakte der sig udover Havet brede Is-
baand, paa hvilke man saa Isbjørne.

Den få August blev Fartøiet paa jf
0 29' n. Br. pludselig

omringet af saa store Ismasser, at det laa aldeles übevægeligt,
og hvert Øieblik var i Fare for at blive knust. Man besluttede
derfor at vende om, men i Begyndelsen var dette umuligt paa
Grund af Vindstille, hvorhos der dannede sig en Isskorpe paa
de aabne Steder mellem Drivisen. Hvis den angivne Bredde er
rigtig, laa Vendepunktet ganske nær ved Asias længst mod Nord
fremstikkende Næs. Med et bedre Fartøi og fremfor alt med
Damp til Hjælp vilde Prontschischew ganske vist kunne have
fuldbragt Omseilingen. Hvad angaar den übrudte Is, der paa
flere Steder omtales i hans Beretning, da bør dette Udtryk vist-
nok tydes som temmelig tæt pakkede Drivisbaand. Mange
Gange har jeg paa mine arktiske Reiser seilet gjennem Isbaand,
der efter lagttagelser fra Baad nogle hundrede Alen fra deres
Kant rapporteredes som uhyre übrudte Ismarker. Den -J
reiste der sig en heftig Nordenvind, som drev Fartøiet med den
omliggende Is sydover. De Reisende mistvivlede om sin Red-
ning, men Vindstødene fordelte Isen, saa at Fartøiet atter blev
frit og kunde seile til Chatangas Munding, der dog allerede var
belagt med Is. Man blev derfor nødt til at fortsætte Reisen til
Olenek, hvis Mundingsbugt naaedes den -\ f pt' I Nærheden af

° fe 28 Aug.
den Havn, hvorhen de agtede sig, drev de endnu seks Dage om
udsatte for Kulde og Fugtighed samt udmattede af Anstrengelser
og Savn af alle Slags. Prontschischew, som allerede tidligere
var bleven syg, bukkede under for Svgdommen den ia s

A
ept' tilJ & - ° 30 Aug.

stor Sorg for Mandskabet, af hvilket han var meget afholdt
Styrmanden, Tscheljuskin, overtog nu Kommandoen. Den */

Sept. lykkedes det ham at føre Fartøiet md i Olenek-Floden. Ved
dens Bred blev Prontschischew begravet med al den Høitidelighed,
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Omstændighederne tillod. Prontschischews sørgelige Skjæbne har
en i den arktiske Historie enestaaende Interesse. Han var nygift,
da han begyndte sin Reise. Den unge Hustru fulgte ham paa hans
Reise, deltog i hans Farer og Savn, overlevede ham kun et Par
Dage og hviler nu ved hans Side i Graven paa Ishavets øde Kyst.

Den 4-a^ frøs Olenek til, og det blev en meget slem
28 bept. "

*--

Vinter for Tscheljuskin og hans Kammerater. Sommeren efter
vendte de tilbage til Jakutsk, overbeviste om Umuligheden af at

seile rundt Asias Nordpynt, og da Bering ikke mere befandt &iq
i denne Stad, reiste Tscheljuskin til St. Petersborg for at give
mundtlig Besked om Prontschischews Reiser. Admiralitetskolle-
giet tiltraadte dog ikke Tscheljukins Mening, men antog, at der
endnu burde gjøres et Forsøg tilsøs; men mislykkedes ogsaa dette,
skulde man paa Reiser tillands kartlægge Kysten. Til Udførelse
af dette sidste Forsøg paa fra Lena søværts at naa Jenisej ud-
saaes Løitnant Chariton Laptew.

Laptew forlod Jakutsk den 2^° Juli 1739 ledsaget af en
Mængde smaa Proviantfartøier og naaede den få Juli Lenas Udløbs-
arm Krestowskoj, ved hvilken han byggede et høit Signaltaarn
paa et i Havet udløbende Punkt, et af de faa Bygningsmonu-
menter, som findes paa Asias Nordkyst, og som derfor ogsaa om-
tales af senere Reisende i disse Strøg. Herfra seilede han langs
Kysten forbi Oleneks Mundingsbugt og forbi en stor Bugt, som
han, jeg ved ikke af hvilken Grund, gav det rent svenske Navn
Nordvik. Denne Bugt var endnu dækket af fast Is, Efter i Cha-
tanga-Bugten at have været i Beknib i nogle Dage kom man
den få August til Kap Thaddæus, hvor Fartøiet Dagen efter
ankrede paa 760 47' n. Br. Paa den yderste Pynt af Næsset byg-
gedes et Signaltaarn, og herfra udsendtes Landmaaler Tschekin for
at undersøge det omliggende Land og Styrmand Tscheljuskin for
at opsøge Udløbet af Taimurfloden ■, men Tschekin kunde forme-
delst Taage ikke udføre noget Opmaalingsarbeide, og Tscheljuskin
berettede, at der ikke fandtes nogen Flodmunding i Nærheden,
samt at det udenfor liggende Hav var dækket af fast Is, saa langt
Øiet kunde naa. Dette bevægede Laptew til at vende. Efter
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mange Vanskeligheder i Isen, kom han den 7-Sep
— _ til Flodenfe fe ' 27 Aug.

Bludnajas Udløb i Chatanga. Her blev Vinteren tilbragt bh ndt
en Stamme der bosiddende Tunguser, som ikke eiede Rener og
derfor var bofaste. De benyttede Hunde som Trækdyr og synes
omtrent at have levet som Kyst-Tschuktscherne.

Paa Vaarsiden blev Tschekin udsendt for at kartlægge Kysten
mellem Taimur og Pjæsina. I 30 Hundeslæder og fulgt af en
med 18 Rener 1") nomadiserende Tunguser reiste han landveis
til Taimurfloden, fulgte dens Løb ud til Havet og derefter Kysten
vestover i en Længde af 100 Verster. Mangel paa Proviant og
Mad til Hundene tvang ham til at vende. Nu vilde Laptew selv,
overbevist som han var om Umuligheden af at omseile Asias Nord-
pynt, føre sit Fartøi og Størsteparten af sine Forraad tilbage til
Lena. Efter med megen Fare og Møie at have reist nedover
Floden til Ishavet den -°—

T
-".?: kom P^artøiet den -f-** August i Be-

-30 Jull 13 fe

knib og blev knust af Isflagene, efter Opgave paa et i Aar 1876
af det hydrografiske Departement i St. Petersburg udgivet rus-

sisk Kart, ved Taimurhalvøens Østkyst paa 75 0 30' n. Br. Seks
Dage senere blev der streng Kulde, saa at der dannede sig tynd
Is mellem Drivisstykkerne, og nogle Vovehalse gik iland over de
svagt sammenbundne Isstumper. Tre Dage senere kunde Lap-
tew selv og Resten af Mandskabet forlade Skibet ; men flere
mellem dem og deres gamle Vinterhavn liggende Strømme var
endnu ikke tilfrosne og hindrede dem fra straks at komme videre.
Man søgte at beskytte sig mod Kulden ved at grave Gruber i den
frosne Jord og turvis lægge sig ned i dem, den ene ovenpaa den
anden. Hver Dag blev Mandskabet sendt ombord for at hente
saameget som muligt af den efterladte Proviant; men den —

Sep-
fe & 30 Aug.

brød Isen igjen op og førte det forladte Fartøi med ud tilhavs.
Den 2 ?.ktb- var endelig Strømmene bleven saa stærkt til-

-2i Sept.

f Disse omkom allesammen »af Mangel paa Foder«. Dette er dog lidet
sandsvnligt. Endnu saa langt Nord som ved Kap Tscheljuskin saa vi nemlig i

187Stalrige Spor efter disse Dyr, og meget fede Rener blev saavel 1861 som

1873 skudte paa den gamle Verdens allernordligste Øer, Syvøerne, hvor Plante-
væksten er ulige fattigere end i de her omtalte Strøg.
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frosne, at man kunde begynde Tilbagereisen til forrige Aars, over

500 Kilometer fjernede Vinterbolig. Vandringen gjennem den
øde, maaske aldrig lør af Menneskefod betraadte Tundra var

forbunden med overordentlige Besværligheder, og det vårede 25
Dage, inden Laptew og hans Folk igjen fik hvile i en opvarmet
Stue og kunde faa varm Mad. Der døde 12 Mand af Kulde og
Udmattelse. Laptew besluttede nu at gaa til Jenisej, hvor han
haabede at finde Magasiner med Levnetsmidler og Ammunition;
men heller ikke nu blev han uvirksom. Han vilde nemlig ikke
vende tilbage, inden Kartlægningsarbeidet var færdigt, og da man
manglede Fartøi, skulde dette udføres landværts. Endel over-
flødigt Mandskab blev om Vaaren sendt over Tundraen til Jeni-
sej, og Resten fordelt i tre Partier underLaptew selv, Tschekin og
Tscheljuskin, der skulde kartlægge hver sin Del af Kysten mellem
Chatanga og Pjæsina og derefter møde hinanden ved Jenisej.
Disse Reiser var heldige. Man drog, som det lader til uden
synderlig Møie, flere Gange over den øde Tundra mellem Cha-
tanga og Taimurfloden, opdagede Taimursøen og kartlagde be-
tydelige Strækninger af Kysten; men da de allesammen igjen var
samlede ved Dudino i Midten af August, befandtes det, at selve
Nordpynten af Asia endnu ikke var omreist og kartlagt. Dette
blev 1742 udført af Tscheljuskin paa en ny Slædereise, hvis En-
keltheder kun er ufuldstændigt bekjendte, aabenbart fordi man
lige indtil den sidste Tid har bet viviet Tscheljuskins Erklæring,
at han virkelig har naaet Asias nordligste Odde. Efter Vegas
Reise kan der dog ikke længer være Spørgsmaal om Tvivl 1).

5. Reiser estover fra Le?ia. Kommandoen pa disse Reiser
tørtes af Løitnant Lassinius og efter dennes Død af Løitnant
Dmitri Laptew. For Lassinius' Reise var der bleven bygget en

x) Wrangel, I S. 48 og 72. Angaaende Reisen rundt Asias nordligste
Pynt siger Wrangel: »Von der Taimur-Mundung bis an das Kap des heiligen
Faddej komite die Kiiste nicht beschifft werdea, und die Aufnahme, die der Steuer-
mann Tschemokssin (Tscheljuskin) auf dem Eise in Norten vornahm, ist so ober-
fiåchlich und unbestimmt, dass die eigentliche Lage des nordostlichen oder Tajmur-
Kaps, welches die nordlichste Spitse Asiens ausmacht. noch gar nicht ausgemit-
telt ist.«
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Dobbeltslup i Jakutsk. Som tidligere omtalt forlod han denne
Stad fulgt af flere Lastebaade sammen med Prontschischew, og
begge seilede sammen nedover til Lenas Munding. Allerede
den 2g° August kunde Lassinius herfra seile videre østover. Fire
Dage efter stødte han paa saamegen Drivis, at han blev nødt til
at lægge til ved Mundingen af en Elv, 120 Verst er østenfor Lenas
østligste Mundingsarm. Her fandtes en Mængde Drivtømmer,
og der synes at have været Proviant nok ; men desuagtet brød
der Skjørbug ud om Vinteren. Lassinius og de fleste af hans
Folk døde. Ved Underretning herom afsendte Bering et Under-
støttelsesparti, bestaaende af Løitnant Tscherbinin og 14 Mand,
til Lassinius' Vinterkvarter. De fandt ved Ankomsten kun Præ-
sten, Styrmanden og syv Matroser ilive af de 53 Mand, som

Aaret iforveien var afreiste fra Jakutsk, Ogsaa disse var saa
syge, at flere af dem døde paa Tilbagereisen til Jakutsk. Tillige
blev Dmitri Laptew med fornødent Mandskab udsendt for at tåge
vare paa Fartøiet, med hvilket de skulde fornye Forsøget paa at

seile østover. Han gik tilsøs den -°-^-s- I Begyndelsen maatte
& 30 Juli ' «■*-"

han kjæmpe med svære Ishindringer, og, da han endelig naaede
aabent Vand, var Aarstiden saa langt fremskreden, at han troede
at burde vende om. Den -alJ^pl kom han til den Bvkowske Ud-

-22 Aug.

løbsarm af Lena og havde meget vanskeligt for at komme op
gjennem den paa Grund af de mange ham übekjendte Grunde.
Den lg9 September frøs Floden. Han overvintrede et Stykke fra
Mundingen, og Skjørbugen indfandt sig ogsaa her, men standsedes
ved flittig Bevægelse i det frie og ved en Dekokt paa Cederkong-
ler. I en herfra afsendt Rapport erklærede Dmitri Laptew det
for aldeles umuligt at omseile de to mellem Floderne Lena og
Indigirka fremskydende Næs Borchaja og Swjatoinos, da efter
enstemmigt Udsagn af flere i Egnen levende Jakuter Isen der al-
drig smelter eller endog løsner sig fra Kysten. Med Berings
Tilladelse reiste han til St. Petersburg for at give Admirali-
tetskollegiet de fornødne Oplysninger. Dette tog dog den Be-
slutning, at der skulde gjøres endnu et Forsøg tilsøs, og hvis
dette ikke lykkedes, skulde Kysten kartlægges ved Landreiser.
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Det er nu let at indse Aarsagen til det uheldige Udfald af
disse to Forsøg paa at seile østover. Man havde Fartøier, som
ikke duede til Krydsning; man vendte for tidligt paa Aaret, og af
Ulyst til at komme bort fra Kysten seilede man md i den store

Havbugt østenfor Lena, hvorfra ingen større Flod bortfører de
om Vinteren dannede eller fra Havet inddrevne Ismasser. Dmitri
Laptew og hans Ledsagere synes desuden at have huset en vis
Rædsel for Foretagendet, og i Modsætning til Deschnew savnede
de saaledes den første Betingelse for Held, den faste Overbevis-
ning om, at deres Forehavende kunde udføres.

lalfald foretog Dmitri Laptew efter Admiralitets-Kollegiets
Befaling sin anden Reise, og han kuldkastede nu sin egen Spaa-
dom ved at omseile begge de Næs, som han havde antaget altid
at være omgivne af übrudt Is. Efterat være kommen forbi dem
frøs Fartøiet ind den 2g

° Sept. Laptew havde da ingen Anelse
om, hvor han befandt sig, eller hvor langt han var fra Land. I
denne mindre behagelige Stilling blev han liggende i 11 Dage
da en af Styrmændene, som i Baad var bleven afsendt fra Far-
tøiet den ll^ip± kom tilbage tilfods over Isen og fortalte, at

31 Aug. ° t> ;

der ikke var langt til Indigirkas Munding. Paa den nærliggende
Kyst havde endel Jakuter slaaet sig ned, og der fandtes ogsaa
en russisk Simovie. Her overvintrede man, hvorved de omlig-
gende Strøg blev undersøgte. Landmaaler Kindækow blev ud-
sendt for at kartlægge Kysten til Kolyma. Blandt andet blev
der lagt Mærke til, at Havet her nærmest Kysten var meget
grundt, og at Drivtømmer manglede ved Indigirkas Munding,
men fandtes i store Masser inde i Landet 30 Verster fra Kysten.

Næste Aar, 1740, istandsatte Laptew sit paa forrige Aars
Reise beskadigede Fartøi. saa godt han kunde, og gik derefter
igjen tilsøs den • Den ]s 4 August passeredes enafßjørne-
øerne, hvis Polhøide blev bestemt t; l 71° o'. Den 2-f August
var man kommen til Store Kap Baranow; men her blev Fort-
sættelsen af Reisen hindret af uoverskuelige Ismasser, Man
vendte derfor og søgte Vinterkvarter i Kolyma. Den Igß Juli
1741 blev denne Flod isfri, og Laptew seilede atter ud for at
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fortsætte sin Reise østover; men heller ikke da var han istand
til at omseile Store Kap Baranow. Han var nu fuldt overbevist
om Umuligheden af søværts at naa Anadyr, hvorfor han beslut-
tede tillands at trænge frem til denne Flod for at kartlægge den.
Dette udførte han i Aarene 1741 og 1742. Hermed sluttede
Dmitri Laptews, ikke just om overlegen Sømandsdygtighed, men
om stor Udholdenhed, Uforfærdethed og Pligttroskab vidnende
Reiser 1).

6. Reise for at opsege og kartlægge Amerikas Nordvestkyst.
I denne Hensigt udrustede Bering i Ochotsk to Skibe, af hvilke
han selv overtog Kommandoen over det ene, St. Paul, og over-
gav det andet, St. Peter, til Tschirikow. Ochotsk forlodes 1740,
og da Grunde hindrede Skibene fra at løbe ind i BolschajaReka,
overvintrede begge i Avatscha-Bugten, hvis udmærkede Havn i
den Anledning blev kaldet Peter-Pauls-Havnen efter Skibenes Navne.
Den l5 Juni 1741 forlod man denne Havn, efterat Naturforskeren Ge-
orgWilhelm Steller var gaaet ombord paa Berings, og Astronomen
Louis de l'lsle de la Crovére paa Tschirikows Fartøi. Begge Skibe
skulde følges ad. Kursen sattes først mod Sydsydost, men senere,
da man ikke opdagede Land paa den Kant, mod Nordost og
Ost. I en Storm den -1----.- blev begge Fartøier skilte ad.

20 Juni <->0

Den fl Juli naaede Bering Amerikas Kyst paa 58° til 590 n. Br.
Et Stykke fra Kysten opdagedes her af Steller en pragtfuld Vul-
kan, som fik Navnet St. Elias. Kysten var beboet; men Ind-
byggerne flygtede, nåar Fartøiet nærmede sig. Herfra vilde Be-
ring seile mod Nordvest til det Næs i Asia, som havde dannet
Vendepunktet paa hans første Reise. Det var dog kun med Van-
skelighed, at man i den næsten stadigt herskende Taage kunde

x) Wrangel, IS. 62. Jeg har skildret disse Reiser mellem det Hvide Hav
og Kolyma fornemmelig efter Engelhardts tyske Oversættelse af Wrangels Reise-
beskrivelse. Den er uheldigvis i mange Henseender ufuldstændig og forvirret, især
med Hensyn til Beskrivelsen af Chariton Laptews og hans Kammeraters Slæderei-
ser for at kartlægge Kysten mellem Chatanga og Pjæsina. Muller omtaler kun i
Forbigaaende disse Reiser. Som Kilder for sin Beskrivelse angiver Wrangel (I,
Noten paa S. 38) det russiske Admiralitets-Departements Memoirer samt de ori-
ginale Reisedagbeger. Tscheljuskin kaldes af ham Tschemokssin.
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komme rundt Halvøen Alaska og seile videre blandt de Aleu-
tiske Øer. Der udbrød Skjørbug blandt Besætningen, og Chefen
led selv stærkt af den, hvorfor Kommandoen fordetmeste førtes
af Løitnant Waxel. Ved en 0 kom man i Berørelse med de
Indfødte, der viste sig meget venskabelige, indtil man bød en
af dem Brændevin. Denne smagte paa Drikken, men blev saa
forskrækket, at ingen Gaver var istand til at berolige ham. Paa
Grund heraf blev de af Skibsfolkene, som var iland, beor-
drede ombord; men de Vilde gjorde Mine til at ville beholde
sine Gjæster. Tilsidst slåp dog Russerne bort, men en som Tolk
medtaget Korjæk blev holdt tilbage. For at befri ham lod Løit-
nant Waxel affyre to Musketsalver over Hovederne paa de Ind-
fødte med den Virkning, at allesammen faldt overende af l7or-
skrækkelse, og Korjæken fik Anledning til at løbe sin Vei. Nu
er for disse Vilde Ildvandet en elsket Drik, og løse Geværsalver
skræmmer dem ikke.

I de følgende Maaneder drev Berings Fartøi næsten planløst
om i Havet mellem Alaska og Kamtschatka under næsten uafla-
delig Taage og med Fare for at strande paa en af de mange
ukjendte Øer, Holmer og Klipper, man kom forbi. Den 5 No-
vember ankrede man ved den 0, som senere fik Navnet Berings-
øen. Der opstod imidlertid kort efter en voldsom Søgang, der
kastede Fartøiet iland og knuste det mod øens Klippekyst. Om
Overvintringen paa dette Sted, som ved Steilers Deltagelse i
Expeditionen blev af saa stor Betydning i naturhistorisk Hen-
seende, skal jeg fortælle i P*orbindelse med Beretningen om vort

Besøg paa Øen. Her skal jeg blot bringe i Erindring, at Bering
døde den y December af Skjørbug, og at i Løbet af Reisen en
stor Del af hans Mandskab faldt som Offer for den samme Syg-
dom. Om Vaaren begyndte de overlevende at bygge et nyt
Fartøi af Levningerne af det gamle, og den få August seilede
de bort fra den 0, hvor de havde udstaaet saa mange Lidelser,
samt kom elleve Dage senere til en Havn paa Kamtschatka.

Efter Skilsmissen fra Bering fik Tschirikow Amerikas Kyst
isigte paa 560 n. Br. Styrmanden Abraham Dementiew blev
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sendt iland med Storbaaden, der var besat med en Kanon og
10 velbevæbnede Mand. Da han ikke kom tilbage, blev en anden
Baad sendt efter ham, men heller ikke denne kom igjen. For-
modentlig blev Besætningerne tagne til Fange og dræbte af In-
dianerne. Efter at have gjort endnu et Forsøg paa at faa Rede
paa det tabte Mandskab, besluttede Tschirikow at vende tilbage
til Kamtschatka. Først seilede han dog et Stykke nordover langs
Amerikas Kyst, men uden at kunne lande, da han havde mistet sine
to Baade. Herved opstod der stor Mangel paa Vand, hvilket blev
saameget slemmere derved, at Tilbagereisen blev meget lang-
varig paa Grund af Modvind og Taage. Paa Reisen omkom 21

Mand, blandt dem de lisle de la Croyére, der, som det ofte hæn-
der med Skjørbugspatienter, døde, da han fra sin Seng blev bragt
op paa Dækket for at bringes iland *).

7. Sereiser til Japan. For disse lod Kaptein Spangberg

i Ochotsk bygge en Hukkert, »Erkeengelen Michael «, og en Dob-
beltslup, »Nadeschda-*, hvorhos ogsaa det gamle Fartøi, »Gabriel«,
i den Hensigt blev repareret. Kommandoen over «Michael* tog
Spangberg selv, Dobbeltsluppen fik Loitnant Walton, og »Gabriel«
Midshipmand Scheltinga. Lige til Midtsommers blev man af Is
hindret fra at løbe ud, og i det første Aar (i 738) kunde man
derfor blot undersøge Kurilerne til den 46de Breddegrad. Her-
fra vendte de tre Fartøier tilbage til Kamtschatka. hvor de over-
vintrede ved Bolschaja Reka. Den fj//lj 1759 forlod Spang-
berg denne Havn med sin lille Flaade. Alle Fartøier fulgtes i
Begyndelsen ad sydover, indtil Spangberg og Scheltinga i en
heftig Storm med Tykke blev skilte fra Walton. Begge kom
heldigt til Japan og gik iland paa flere Steder, hvor de altid blev
vel modtagne af Indbyggerne, der syntes at være meget tilbøie-
lige til at indlade sig i Samkvem med de fremmede. Paa Hjem-
reisen gik Spangberg paa 430 50' n. Br. iland paa en stor 0 nor-

x) I Beretningen om Berings og Tschirikows Reiser har jeg fulgt Muller
(111 S. 187—268). Fuldstændigere vil Originalskrifterne om Bering og hans Reise
senerehen blive omtalte ved Skildringen af vort Besøg paa Beringsøen.
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denfor Nippon. Her saa han det med Hensyn til sin Oprin-
delse gaadefulde Ainofolk, der udmærker sig ved en overmaade
rig Håar- og Skjægvækst, som undertiden er udbredt over hele
Legemet. Spangberg kom tilbage til Ochotsk den ---^°—-. Wal-fc> r fc> fe fc> 2 g Okt.
ton seilede langs Japans Kyst sydover til 33

0 48' n. Br. Her
fandtes en Stad med 1500 Huse, hvor de russiske Sømænd blev
meget vel modtagne endog i Privathusene. Siden landede Wal-
ton endnu et Sted til paa Kysten, hvorefter han vendte tilbage
til Ochotsk, hvor Ankeret faldt den T s*pt- 1).

21 Aug.

Det udmærkede Uclfald af Spangbergs og Waltons Reiser
stemmede aldeles ikke overens med de dengang af Petersburger-
Akademiets ledende Mænd antagne Karter over Asia. Spang-
berg fik derfor paa Hjemreisen gjennem Sibirien Ordre til paa-
nyt at reise til de samme Strøg for at hæve Tvivlene. Der
maatte bygges et nyt Fartøi, og med dette gik han 1741 fra
Ochotsk til sin tidligere Vinterhavn paa Kamtschatka. Herfra
seilede han sydover 1742; men han var neppe kommen forbi den
første af Kurilerne, før P"artøiet blev saa lækt, at man blev nødt
til at vende. Denne Spangbergs anden Reise blev derfor fuld-
kommen resultatløs, et Forhold, som klarligen betingedes af de
überettigede og saarende Indvendinger, som havde givet Anled-
ning til den, og den egenvise Maade, paa hvilken Sagen var
bleven ordnet i St. Petersburg.

8. Reiser i det indre af Sibirien af Gmelin, Muller, Steller,
Krascheninnikow, de I'lsle de la Croyére o. fl. Disse Forskeres
Reiser blev vistnok epokegjørende for Kjendskaben til Nordasias
Ethnografi og Naturforhold; men de berørte ikke Nordkysten.
En Fortælling om dem ligger derfor ikke indenfor Rammen af
de historiske Afsnit, jeg her har til Hensigt at give Beret-
ning om.

x) Muller, 111 S. 164.
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Ved disse forskjellige Reiser tilsøs og tillands havde den
store nordiske Ekspedition tilveiebragt en paa virkelige Lnder-
søgelser grundet Kundskab om Nordasias Naturforhold, givet
temmelig fuldstændige Oplysninger om Verdensdelens Grændser
mod Nord og om den indbyrdes Beliggenhed af Asias østlige og
Amerikas vestlige Kyst; de Aleutiske Øer var bleven opdagede
og Russernes Opdagelser i Øst bleven sammenknyttede med Vest-
europæernes i Japan og China 1). LJdbyttet var saaledes over-
ordentligt stort og epokegjørende. Men saa havde ogsaa dette
Foretagende fordret betydelige Opofrelser, og længe inden det
var afsluttet, blev det af Sibiriens Øvrighed betragtet med üblide
Øine paa Grund af de svære Byrder, Befordringen af Proviant
og andre Fornødenheder gjennem Ødemarkerne lagde paa Landet.
Det vårede ogsaa næsten 20 Aar, inden en ny Opdagelses- og
Forskningsreise i det sibiriske Ishav, der fortjener at blive ind-
taget i Geografiens Historie, kom istand. Dennegang var det
en Privatmand, en Kjøbmand fra Jakutsk Schalaurow, som fore-
satte sig at gjentage Deschnews berømte Reise, og som for at naa
dette Maal ofrede hele sin Formue og sit Liv. Fulgt af en for-
vist Midshipmand, Iwan Bachoff og med en Besætning af rømte

Soldater og Deporterede seilede han i Aaret 1760 fra Lena ud i
Ishavet, men kom det første Aar ikke længere end til Jana, hvor
han overvintrede. Herfra fortsatte han den -?--^ff 1761 Reisen

29 Juh '

videre østover, idet han altid holdt sig nær Kysten. Den y
Sept. omseilede han det frygtede Swjatoinos og saa paa den
anden Side af Sundet et høit Land, Ljachows 0. Først ved
Bjørneøerne, hvorhen han fortes af gunstig Vind over isfrit Hav,
mødte Drivisen ham, dog, som det lader til, ikke i store Masser,
men det var allerede sent paa Aaret, og han ansaa det derfor at

være raadeligst at søge Vinterkvarter i Mundingen af den nærlig-

x) Som et litteraturhistorisk Kuriosum fortjener det at anføres, at Vivien de

Saint Martin i sit Værk «Histoire de la géographie et des découvertes geogra-
phiqesff, Paris 1873, ikke med et eneste Ord omtaler alle disse for Kundskabtn om
den gamle Verden epokegjørende Ekspeditioner '.
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gende Kolymaflod. Her byggede han sig en rummelig Vinter-
bolig, der blev omgiven med Snemure, som besattes med Ka-
noner fra Fartøiet. P"ormodentlig var hele Huset neppe nok saa
stort som en af vore Husmandsstuer; men det var ialfald i lang
Tid det prægtigste Palads paa Nordkysten af Asia, ofte omtalt
af senere Reisende og rimeligvis betragtet af de Indfødte med
uendelig Beundring. I Nærheden havde man rig Renjagt og
udmærket Fiskeri, hvorfor ogsaa Vinteren blev saa heldig over-
staaet, at kun en Mand døde af Skjørbug, et for den Tid sær-
deles gunstigt Forhold.

Aaret efter seilede Schalaurow videre den ~-A^, men Stille
21 Jun '

og vedvarende Modvind hindrede ham fra at komme forbi Kap
Schelagskoj, inden han af den fremrykkede Aarstid blev nødt til
at søge Vinterkvarter. Hertil ansaa han den nærmeste Kyst for
utjenlig, da den manglede Skov og Drivtømmer, og han seilede
derfor tilbage vestover, indtil han endelig efter en Mængde Uheld
den få Sept. kom tilbage til sit Aaret iforveien ved Kolyma
byggede Hus.

Han foresatte sig straks næste Aar at gjøre et nyt Forsøg
paa at naa sit Maal; men nu var Forraadene opbrugte, og det
udmattede Mandskab nægtede at folge ham. For at faa Midler
til en ny Reise begav han sig til Moskva, og ved Hjælp af den
Understøttelse, det her lykkedes ham at opdrive, begyndte han i

1766 en ny Reise, fra hvilken hverken han selv eller nogen af
hans Folk kom tilbage. Coxe anfører adskilligt, som virkelig
taler for, at han omseilede Kap Deschnew og naaede Anadyr;
men Wrangel tror, at han er omkommen i Nærheden af Kap
Schelagskoj. I 1823 viste nemlig Beboerne paa dette Sted Wran-

gels Ledsager, Matiuschkin, et lidet forfaldet Hus, der var bygget
vestenfor Floden Werkon paa Kysten af Ishavet. For mange
Aar siden havde forbireisende Tschuktscher der fundet Menneske-

ben gnavede af Rovdyr og adskilligt Husgeraad, hvilket tydede
hen paa, at forliste havde overvintret paa Stedet, og Wrangel

antager derfor, at det var her, Schalaurow omkom som et Offer
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for det Maal, han selv havde sat sig, at omseile Asias Nord-
ostpyntx).

For at faa Vished for, hvorvidt der var noget sandt i den
Mening, som var almindelig udbredt i Sibirien, at Amerikas Fast-
land skulde strække sig langs Asias Nordkyst til henimod de der
liggende Øer, sendte Guvernøren i Sibirien, Tschitscherin, Vin-
teren 1763 en Sergeant Andrejew ud med Hundeslæder paa en
Isreise nordover. Det lykkedes ham at komme til endel Øer af
betydelig Udstrækning, hvilke Wrangel, der altid viser sig skep-
tisk iigeover for Tilværelsen af nye Lande og Øer i Ishavet,
antager for at have været de smaa Bjørneøer. Nu synes det at

være temmelig vist, at Andrejew har besøgt en Fortsættelse af
det Land, som paa nyere Karter betegnes med Navnet Wrangels
Land, hvilket isaafald ligesom den modsvarende Del af Amerika be-
staar af en Samling af mange store og smaa Øer. Paa Øerne fandt
Andrejew overalt talrige Beviser paa, at de tidligere havde været

beboede. Blandt andet saa han en stor, uden Benyttelse af Jern-
redskaber optømret Stue. Stokkene var ligesom gnavede med
Tænder (tilhuggede med Stenøkser) og sammenbundne med
Remme 1). Beliggenheden og Bygningsmaaden gav tilkjende, at

Huset var bleven opført til Forsvar, og man havde saaledes ikke
engang her, saa langt borte i Ishavets Ødemarker, kunnet undgaa
den Strid og Splid, som hersker i sydligere Lande. Mod Øst
eller Nordost syntes Andrejew at se et fjernt Land, og han er
saaledes aabenbart den rette europæiske Opdager af Wrangels
Land, forsaavidt som man ikke maa antage, at ogsaa han har
havt en Forgjænger i Kosakken Feodor Tatarinow, som efter

x) En Beretning om Schalaurows Reise meddeles af Coxe (Russian discove-
ries &c. 17S0, S. 323) og Wrangel (I S. 73). At den af Matiuschkin seede Byg-
ning virkelig har tilhørt Schalaurow forekommer mig høist usandsynligt. De sibi-
riske Vikles Traditioner strækker sig nemlig vistnok neppe seksti Aar tilbage i
Tiden.

x) Wrangel, IS. 79.
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Slutningsordene i Andrejews Dagbog allerede tidligere synes at

have besøgt de samme Øer som denne. Det vilde være sær-
deles ønskeligt, at denne Dagbog, hvis den endnu findes, blev
udgivet i fuldkommen uforandret Skikkelse. Hvor vigtig den
er, viser sig af følgende Paragraf i de offentlige Forholdsordrer,
som blev opsatte for Billings: »En Sergeant Andrejew saa fra
den sidste af Bjørneøerne paa meget lang Afstand en stor 0,
til hvilken de (Andrejew og hans Følge) reiste med Hundeslæder;
men de vendte efterat være komne 20 Verster fra Kysten, fordi
de saa friske Spor af en Mængde Folk, som var reist videre i
Slæder med Renforspand« l).

For at opsoge det af Andrejew i Nordost seede store Land
blev der i 1769, 1770 og 1771 atter udsendt en Ekspedition, be-
staaende af de tre Landmaalere Leontiew, Lussow og Puschka-
rew med Hundeslæder fra Kolyma over Isen mod Nordvest,
men det lykkedes dem hverken at naa det omhandlende Land
eller endog med Sikkerhed at afgjøre, om det virkelig var til
eller ikke. Blandt de Indfødte holdt dog Troen paa det sig med
stor Bestemthed, og de vidste endog at angive Navnene paa de
der boende Stammer.

De Nysibiriske Øer, der tidligere ofte var bleven seede af
Kystfarere, besøgtes første Gang af Ljachow, som foruden den
nærmest Fastlandet liggende Ljachows 0 ogsaa opdagede Øerne

Maloj og Kotelnoj. Han fik i den Anledning Monopol paa at

samle Mammuthtænder paa dem, en Frhvervskilde, som fra den
Tid af en Tidlang synes at være bleven dreven med ikke übetydelig
Fordel. Opdagelsens Vigtighed bevægede Regjeringen til nogle
Aar efter at sende en Landmaaler Chwoinow 2) derhen, som kart-
lagde Øerne og gav nogle yderligere Oplysninger om de mær-
kelige Naturforhold i dette Strøg. Efter Chwoinow bestaar Jor-
den paa flere Steder af en Blanding af Is og Sand samt Støcl-

x) Sauer, An account &c. Appendix S. 48.
2) Sauer, ovenn. Værk S. 103, efter mundtlig Beretning af Ljachows Led-

sager Protodiakonow.
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tænder af Mammuth, Ben af en fossil Okseart, af Næsehorn
o. s. v. Paa mange Steder kan man bogstavelig afrulle det tæp-
peagtige Moslag, og man finder da, at det tætte grønnende
Plantetæppe har klar Is til Underlag, et Forhold, som ogsaa jeg
har iagttaget paa flere Steder i Polarlandene. De nye Øer var
rige, ikke alene paa Ivlfenben, mei ogsaa paa Ræve med kost-
bare Skind og mangeslags andet Jagtudbytte. De dannede der-
for en Tidlang Maalet for flere Langeres Reiser. Blandt disse
bor nævnes Sannikow, som i 1805 opdagede Øerne Stolbowoj
og Faddejew, Sirowatskoj, som 1806 opdagede Novaja Sibir, og
Bjelkow, som i 1808 fandt de efter ham benævnte smaa Øer.
Der opstod imidlertid Tvistigheder angaaende Fangstmonopolet
især efterat Bjelkow m. fl. havde ansogt om Tilladele til paa
Kotelnoj-Øen at anlægge Jagt- og Handelsstation fiff) 1). Dette
foranledigede Ruslands daværende Kantsler Romanzow til endnu
engang at lade denne afsidesliggende Landsdel nærmere undersøge
af Hedenstrom, en til Sibirien forvist Person, som tidligere havde
været Sekretær hos en eller anden fornem Mand i St. Peters-
burg-). Han reiste den UJ Marts 18C9 i Slæder trukne afHunde
fra Ustjansk over Isen til Ljachows 0 og derfra til Faddejew-Øen,
hvor Ekspeditionen delte sig i to Afdelinger. Hedenstrom fort-
satte Reisen til Novaja Sibir, hvis Sydkyst han kartlagde. Her
opdagede han blandt andet de mærkværdige •> Træbjerge «, som
jeg tidligere har omtalt. Hans Ledsagere Koschevin og Sanni-
kow undersogte Faddejew, Maloj og Ljachows 0. Paa Fadde-
jew fandt Sannikow en Jukagirslæde, Skindskraber af Sten og en
af Mammuthelfenben forfærdiget Økse, hvoraf han uddrog den
Slutning, at Øen havde været beboet, inden Jernet af Russerne
blev indført blandt Sibiriens vilde Folkestammer.

l) Jfr. Wrangel, I. S. 98.
2) Hofraad Mathias Hedenstrom, hvis Navn angiver ham som svensk af Æt,

døde i Byen Hajdukovo 7 Venter fra Tomsk 1845 l en Alder af 65 Aar.
Biografiske Oplysninger om Hedenstrom skal findes i Kalender for Guvernementet
Irkutsk for Aaret 1865, S. 57—60. Jeg har dog ikke været istand til at fae fat
paa delte Værk eller finde andre Nctitser om Hedenstroms Fødested og Livs-
forhold.
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De paabegyndte Undersøgelser blev fortsatte 1810. Man
reiste den 1/ Marts fra Indigirkas Munding og kom efter elleve
Dages Reise til Novaja Sibir. Oprindelig havde det været He-
denstrøms Hensigt ved Undersøgelsen af Øen at anvende Rener
eller Heste; men han opgav senere denne Plan af Frygt for ikke
at finde Græsning for Dyrene. Baade Hedenstrom og Sannikow
troede fra Øens Nordkyst at kunne se blaaagtige Bjerge i Hori-
sonten mod Nordost. For at naa dette Land foretog den første
en Reise udover Isen; men denne var saa ujævn, at han i fire
Daq-e kun tilbagelagde 70 Verster. Her mødte han (den -9-f\— )

fuldkomment aabent Vand, der syntes at strække sig helt til Bjørne-
øerne eller over en Strækning af 500 Verster. Han vendte sig
derfor sydover og naaede Fastlandet elter 43 Dages overmaade
besværlig Vandring over Isen. Paa Reisen frelstes Hedenstrom
fra Hungersdød derved, at det lykkedes ham at fælde elleve hvide
Bjørne. Et nyt Forsøg, som han endnu samme Våar gjorde paa
med Hundeslæder at naa det übekjendte Land i Nordost blev
til intet ligeledes paa Grund af brede uoverstigelige Aabninger i
Isen ; men ogsaa da troede han at finde mange Tegn til, at der
maatte findes et stort Land i denne Retning. Kun med stor

Vanskelighed lykkedes det ham at naa Fastlandet ved Kap Ba-
ranow den 2

ft
° Mai over den svage Is.

Samme Aar undersøgte Sannikow Kotelnoj-Øen, hvor han
mødte Bjelkow med flere Fangere, der for Sommeren havde slaaet
sig ned paa Øens Vestkyst for der al samle Mammuthtænder og
jage Ræve. Han fandt ogsaa et paa Stranden reist græsk Kors
og Levninger af et Fartøi, der efter Bygningsmaaden og de i
Omegnen liggende Jagtredskaber at dømme syntes at have tilhørt
en Fanger fra Archangel, der af Vind eller Is var bleven forslaaet
herhen fra Spitsbergen eller Novaja Semlja.

Den følgende Sommer blev de Hedenstrømske Ekspeditio-
ner afsluttede med Kartlægningen af Novaja Sibirs Nordkyst af
Pschenizvn, og med en Fornyelse af Forsøget fra Kap Kamen-
noj at trænge frem over Isen mod Nordost, dennegang udført af
Kosakken Tatarinow, hvortil endelig kom en fornyet Under-
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søgelse af Faddejew-Øen ved Sannikow. Tatarinow fandt Isen
(formodentlig i Slutningen af Marts) 25 Verster fra Kysten saa
tynd, at han ikke vovede at gaa længere, og bortenfor den svage
Is saa han aldeles aabent Hav. Allerede samme Våar vendte
han derfor tilbage til Ustjansk for derfra at udruste en af 23 Re-
ner bestaaende Karavane, som den Mai brød op over Isen
mod Kotelnoj-Øen, der paa Grund af Raaker i Isen og den
Mængde Saltvand, som havde samlet sig paa den, kun med
meget Besvær blev naaet. Renerne var yderlig medtagne, men
kom sig snart efter Ankomsten til Landet, saa at Sannikow un-

der særdeles gunstige Forhold kunde foretage en Mængde inter-
essante Udflugter og blandt andet gjøre en Reise tværs over

Øen. Han fortalte, at man paa Høiderne i dens Indland traf
paa Kranier og Ben af Heste, Okser og Bøfler (Ovibosr) i saa

stor Mængde, at det var tydeligt, at hele Flokke af græsædende
Dyr fordum havde levet der. Ligeledes fandt man Mammuthben
overalt, og heraf drog Sannikow den Slutning, at dels havde alle
disse Dyr levet samtidig, dels var Klimatet efter den Tid bleven
meget slettere. Denne Mening ansaa han for at blive end yder-
ligere bestyrket derved, at store, delvis forstenede Træstammer
forekom spredte over Øen i en endnu større Mængde end paa
Novaja Sibir 1). Desuden fandt han overalt Levninger af gamle
»Jukagirboliger«, og Øen havde saaledes engang været beboet.
Efterat Sannikow havde afhentet Pschenitzyn fra Faddejews-Øen,
hvor denne under store Savn havde tilbragt Sommeren, og ladet
ham, der formodentlig var mere skrivekyndig, opsætte Beretningen

x) Et særdeles mærkværdigt geologisk Forhold er Mængden af Træstammer
i alle Grader af Forraadnelse og Forstening, der findes nedlagte i Sibiriens Bergs-
og Jordlag, stammende helt fra Juratiden til Xutiden. Det synes, som om Sibirien
i hele dette umaadelige Tidsrum ikke har været underkastet mere gjennemgribende
Forandringer i ren geografisk Henseende, medens derimod i Europa i samme Tid
Landet utallige Gange har vekslet, Alper har dannet sig og er forsvundne. Sibi-
riakerne kalder de Træstammer, man finder paa Tundraen langt fra Xutidens
Have og Floder, Adamstn? til Forskjel fra yngre subfossilt Træ, som de kalder
Noahtræ.
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om sine interessante Undersøgelser, tiltraadtes Tilbagereisen den
s_Xovb D n Nov. kom de til Ustjanski).
27 Okt. -12 il

Man kan sige, at ved Hedenstrøms og Sannikows yderst
mærkelige Ishavsreiser er Overskriften til mange vigtige Kapitler
af Historien om vor Jordklodes Fortids og Nutids Beskaffenhed
bleven givet. Men hidtil har Forskeren forgjæves ventet paa,
at disse Kapitler skulde blive fyldte ved nye, med mere tids-
mæssige Hjælpemidler forsynede Undersøgelser ; thi efter dem
har de Nysibiriske Øer ikke været besøgte af nogen videnska-
belig Ekspedition. Kun har den russiske Marineløitnant Anjou
sammen med Kirurgen Figurin og Styrmand Iglin i 1823 gjort
et nyt Forsøg paa over Isen at trænge frem til de formodede
Lande i Nord og Nordost, men uden Held. Samtidigt blev
lignende Forsøg gjorte fra Sibiriens Fastland af en anden rus-
sisk Søofficer, Ferdinand von Wrangel, der fulgtes af Dr.
Kuber, Midshipmand Matiuschkin og Styrmand Kosmin. Heller
ikke dem lykkedes det over Isen at naa langt ud fra Kysten.
Wrangel kom tilbage, fuldt overbevist om, at alle de Beretninger,
som i Sibirien var gjængse om det Land, han skulde opsøge,
kun beroede paa Sagn, Forvekslinger og forsætlige Usandheder.
Men Anjou og Wrangel gjorde Polarforskningen en vigtig Tje-
neste ved at vise, at Havet, endog i Nærheden af Kuldepolen,
ikke er dækket af et stærkt og sammenhængende Islag, ikke
engang paa den Tid af Aaret, da det nåar sit Maximum. Ved
Wrangels og Parrys næsten samtidigt udførte Forsøg paa, den
ene fra Sibiriens, den anden fra Spitsbergens Nordkyst, at trænge
frem videre mod Nord over Isen fik desuden Polarfarerne for
første Gang et ordentligt Begreb om, hvor ujævn og »ufremkom-
melig- Isen er paa et froset Hav, hvor lidet den derværende Vei
ligner den jævne, glatte Overflade af en frosen Indsø, over hvil-
ken vi Nordboer er vante til at ile frem næsten med Vindens

:) I Indledningen til sin Reise gi or Wrangel meget udførligt og tydeligt
Rede for Hedenstroms Reiser efter de utrykte Dagboger, han har havt Adgang til
(det nrevntd Værk I S. 99 —120).
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Fart. Derhos er Wrangels Reiseberetning et vigtigt Kildeskrift
for Kundskaben saavel om tidligere Reiser som om de nuvæ-
rende Naturforhold ved Asias Nordkyst, hvilket altfor vel vil
kunne sees af de mange Gange, jeg har anført hans Værk i min
Skildring af Vegas Reise.

Peter Feodorowitsch Anjou,

født 179S i Rusland, ded 1869 i St. Petersburg.

Der staar endnu tilbage for mig at opregne endel Sørei-

ser, der er gjorte fra Beringsstrædet vestover ud i det sibiriske
Ishav.

1778 og 1779. Paa den tredie af sine berømte Jordomsei-
linger trængte James Cook gjennem Beringsstrædet ind i Ishavet
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og derefter frem vestover langs Asias Nordostkyst til Irkaipij,
som af ham blev kaldt Nordkap. Ogsaa Æren for at have ført
det første søgaaende Fartøi ind i dette Hav tilkommer saaledes
denne store Sømand. P^orøvrigt bekræftede han Berings Bestem-

Ferdlnand von Wrangel,

født 1796 i Pskow, død 1870 i Dorpat.

meise af Asias Ostkap og bestemte selv den modsatte amerikan-
ske Kysts Beliggenhed l). Omtrent den samme Reise gjentoges

*) Den første Europæer, sjm besøgte den ligeoverfor liggende Del af Ame-
rika, var Schestakows Ledsager, Landmaaler Gwosdew. Han reiste allerede 1730
over Beringsstrædet til den amerikanske Side (MCi.lf.r, 111 S. 131), og han bør
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Aaret efter Cooks Død af hans Ledsager og Efterfølger Charles
Clarke, men uden at der blev gjort nye Opdagelser i det Strøg,
hvorom her er Tale.

ijßy—<pf. Det Held, Cook havde havt paa sine Opdagelses-
reiser, saavelsom de endog for den russiske Regjering uventede
Oplysninger, som Coxes Værk gav om de russiske Fangeres
Reiser i den nordlige Del af det Stille Hav, gav Anledningen til
Udrustning af en ny, storartet Ekspedition med den Opgave,
videre at undersøge de Have, som mod Nord og Øst omgiver
det store russiske Rige. Planen blev lagt af Pallas og Coxe, og
Udførelsen betroedes til en engelsk Søofficer i russisk Tjeneste,

J. Billings, Deltager i Cooks sidste Reise. Blandt de mange,
som tog Del med i dette Foretagende, maa nævnes Dr. Merk,
Dr. Robeck, Sekretær Martin Sauer og Kapteinerne Hall, Sa-
rvtschew og Bering d. v., ialt over hundrede Personer. Udrust-
ningen foregik efter en stor Maalestok; men som en Følge af
Billings Udygtighed til som Øverstbefalende at lede et saadant
Foretagende, svarede Udbyttet kun lidet til Forventningerne.
Ekspeditionen foretog en übetydelig Udflugt paa Ishavet fra
-?ft Tuni til —"?r-, og i Aaret I7QI seilede Billings op til St. Lavv-lo j 2 g Juh ' •=> is t~> r

rence Bai, hvorfra han med 11 Mand gik overland til Jakutsk.

derfor betragtes som Strædets egentlige Opdager. Den nordvestlige Del af Amerika,
Beringsstrædet og de i det liggende Øer, findes forovrigt allerede af-at:e paa StrahLn-

bergs Kart, der blev forfattet mindst et halvt Snes Aar før GvrosdtAvs Reise. Paa
dette er den nordvestlige Del af Amerika betegnet som en stor 0, beboet af et
Folk Piichocliolski , der levede i stadig Ufred med de paa Øerne i Strædet boende
Giuchieghi. Endog Wrangels Land findes paa dette mærkelige Kart. I Aaret 1767,
aitsaa li Aar før Cooks Ishavsreise, besøgtes desuden den amerikanske Side af

Beringsstrædet afLøitnant Sand med en 1764 fra Ochotsk udgaaet russisk Ekspedition.
I den korte Beretning om Reisen, der findes hos William Coxe 'Aeconnt of the
Rnssian Discoveries &c., London 1780, S. 300) siges udtrykkeligt, at Synd ansaa
den Kyst, paa hvilken han gik iland. for en Del af Amerika. Paa Svnds af Coxe
ndgivne Kart findes den nordlige Dd af Beringshavet besaaet med en Mængde
Fantasi-Øer (I. St. Agaphonis, St. Myronis, St. Titi, St. Samuelis og St. Andreæ).
Da Synd efter Sarytschev (nedenf. anf. Værk S. XI) gi orde Reisen i Baad, er
det sandsynligt, at med disse Der menes saadanne, som har ligget tæt ved Kysten

og ikke saa langt fra Land, som angivet paa Kartet, hvorhos ogsaa de ved be-
tydelige Lavlandsstrækninger adskilte Fieldtoppe paa St. Lawrence-Øen kan være
bleven anseede for særskilte Øer.
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Det øvrige af denne lange Ekspedition berører ikke de Strøg,
hvorom her er Tale 1).

Af Reiser udførte i dette Aarhundrede staar endnu tilbage
at omtale følgende: Otto v. Kotzebue, der paa sin berømte
Verdensomseiling 1815—18 blandt andet gik igjennem Berings-
strædet og opdagede de mærkelige Leier ved Eschscholz-Bai;
Lutke, som paa sin Verdensomseiling 1826—29 besøgte Øerne
og Sundene i Nærheden af Tschukotskoj-Nos; Moore, som
1848—49 overvintrede ved Tschukotskoj-Nos og har givet mangen

en vigtig Oplysning om Namollos og Tschuktschernes Levevis ;

Kellet, som i 1849 opdagede Kellet Land og Herald Island ved
Kysten af Wrangels Land; John Rodgers, som i 1855 for den
amerikanske Regjerings Regning udførte vigtige hydrografiske
Arbeider i Havene paa begge Sider af Beringsstrædet; Dall-
mann, der paa en Handelsreise i Beringshavet gik iland paa flere
Steder af Wrangels Land; Long, der 1867 som Kaptein paa
Hvalfangerbarken Nile opdagede Sundet mellem Wrangels Land
og Fastlandet (Long-Sund) og fra Beringsstrædet trængte længere
frem mod Vest end nogen af sine Forgjængere ; Dall, som for-
uden at han har givet mange andre vigtige Bidrag til Kund-
skaben om Naturforholdene i Beringshavet, ogsaa paanyt under-
søgte Isleieine ved Eschscholz-Bai, o. m. fl. — men da den histo-
riske Del allerede har optaget en überegnet stor Plads i Skil-
dringen af Vegas Reise, ser jeg mig med Hensyn til disse For-

x) Billings Reise er beskrevet i: Martin Sauer, An account of a geogra-
phical and astronomical expedition to the Xorthern parts of Russia &c. by Com-
modore Joseph Billings, London ISO2. og i Gawrila Sarytsohevvs achtjahrige
Reise im nordlichen Sibirien, auf dem Eismeere und dem nordostlichen Ocean. Aus
dem russischen iibersetzt von J. H. Busse, Leipzig 1805-—iSc6. Som noget, der for-
tjener at omtales for >venske Læsere. beretter Sauer, at den russiske Fanger Prybilow

fortake ham, at en kobberhudet svensk Kutterbrig, Merkur, paa 16 Kanoner i 1788
krydsede i Beringshavet under Kommando af J. H. G>xe for at odelægge de der-
værende russiske Anlæg. De gjorde dog, efter Prybilows Ord til Sauer, ingen
Skade, da de saa, at vi intet havde som var værdt at tåge. De gav os tvært-
imod Foræringer: thi de skammede sig over at skulle ove Vold mod saadanne
fattige Stakler som vi'- (Sauer, S. 213).
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skeres Reise nødsaget til at henvise Læseren til de talrige og
for Størsteparten let tilgjængelige Skrifter, der er udgivne
om dem 1).

Var Vega virkelig det første, og er den i den Time, da dette
skrives, det eneste Fartøi, som fra Atlanterhavet har seilet den
nordlige Vei til det Stille Hav? Efter hvad ovenstaaende histo-
riske Beretning viser, kan dette Spørgsmaal vel med temmelig
Sikkerhed besvares bekræftende, ligesom det ogsaa med Vished
kan paastaaes, at intet Fartøi har gaaet den modsatte Vei fra
det Stille Hav til Atlanterhavet 2). Men den geografiske Sagn-
literatur indeholder ialfald Beretninger om flere Søreiser langs
den nordlige Vei mellem disse Have, og jeg anser det for min
Skyldighed her at omtale dem med nogle Ord.

x) Otto von Kotzebue, Entdeckungs-Reise in die Siid-See und nach der
Berings Strasse. Weimar IS2I (Del 3 naturhistoriske Bidrag af Adalbert vox
Chamisso). — Louis Choris, Voyage pittoresque autour du monde, Paris 1822.

Frederik Lutké, Voyage autour du monde, Paris 1835—'3^- — F- H. v-
KITTLiTZ, Denkwurdigkeiten einer Reise nach dem rus.dschen Amerika, nach Mi-
kronesien und durch Kamtschatka, Gotha ISSB.

Kellet, Voyage of 11. M. S. Herald, 1845— 5 J< London 1853 (Opdagelsen
af Herald Island og Østkysten af Wrangels Land).

W. H. Hooper, Ten months among the tents of the Tuski, London 1853
(Moores Overvintring ved Tschukotskoj-Nos).

John Rodgers. Behring Sear and Arctic Ocean from Surveys of the North
Pacific surveying Expedition 1555 (alene Søkort). — W. Heine. Die Expedition
in die Seen von China, Japan und Ochotsk unter Commando von Commodore Co-
lin Ringgold und Comm. John Rodgers, Leipzig 1858 (Ekspeditionen kom til det
Resulatt, at Wrangels Land ikke var til).

(Lindemann) Wrangels Land im Jahre 1866 durch Kapitan Dallmann besucht
(Deutsche Geograph. Blatter, B. IV S. 54, 1881).

Petermann, Entdeckung eines neuen Polar-Landts durch den amerikanischen
Capt. Long 1867 (Petermanns Mitheil. 1868 S. 1). — Das neu-entdeckte Polar-
land etc. (Mitth. 1869, S. 26).

2) Man maa erindre, at den udmærkede engelske Arktiker M'CI.URES med saa

meget Mod og en saa beundringsværdig Udholdenhed udførte Reise fra det Stille
Hav til Atlanterhavet langs Amerikas Nordkyst over en ikke übetydelig Strækning
foregik ved Sledereiserpaa hen, og at intet engelsk Skib nogecsinde paa denne

Vei har seilet fra det ene Hav til det andet. Af Skib er saaledes Nordvestpas-
sagen aldrig bleven udført.
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Den første skulde være bleven udført allerede i Aaret 1555
af en Portugiser Martin Chacke. Han fortalte, at han i Indien
af Vestenvinden var bleven skilt fra sine Kammerater, hvorefter
han blev drevet frem mellem flere Øer til Indløbet af et Stræde,
der begyndte paa 590 n. Br. nordenfor Amerika, og tilsidst var
han kommen SV. af Island og havde derfra seilet til Lissabon,
som han havde naaet før sine Kammerater, der havde fulgt »den
almindelige Vei« søndenom Afrika. I Aaret 1579 afgav en en-
gelsk Lods Vidnesbyrd om, at han i Lissabon havde læst en
i 1567 trykt Beretning om denne Reise; men senere havde han
ikke kunnet faa fat paa den, da alle Eksemplarer efter Kongens
Befaling var bleven ødelagte, fordi denne antog, at en saadan Op-
dagelse vilde virke til Skade for Portugals indiske Handel (Pur-
chas 111. S. 849). Vi ved nu, at der er fast Land paa det Sted,
hvor Chackes Stræde skulde ligge, og man har desuden Sikker-
hed for, at de langt mere nordlig liggende Sunde mellem Ame-
rikas Fastland og Franklin Øerne allerede i det 16de Aarhun-
drede var altfor fulde af Is, til at Beretninger om Sammenstød
med Isen kunde være bleven udeladte i en sandfærdig Skildring
af en Reise langs Amerikas Nordkyst.

I Aaret 1588 skal en endnu mærkværdigere Reise være ble-
ven udført af Portugiseren Lorenzo Ferrer Maldonado. Han
synes at have været en Kosmograf, der blandt andet syslede med
den endnu uløste Opgave at forfærdige et Kompas uden Misvis-
ning og det paa hans Tid meget vanskelige Spørgsmaal at finde
en Maade til at bestemme Længden tilsøs (se nedenanførte Værk
af Amoretti S. 38). Med Hensyn til sin formentlige Reise har
han forfattet en lang Fortælling, af hvilken en spansk Afskrift
samt nogle Tegninger og Karter fandtes i et Bibliothek i Milano.
Fortællingen blev udgivet i italiensk og fransk Oversættelse af
Bibiiothekets Forstander Chevalier Carlo Amoretti 1), der ogsaa

x) Amoretti, Viaggio del mare Atlantico al Pacifico per la via del Nord-
Ovesr etc" Fatto del capitano Lorenzo Ferrer Maldonado I'anno MDLXXXVIII,
Milano 1811.
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tilføiede en Mængde egne lærde, men just ikke om Erfaring i de
arktiske Farvande vidnende Noter. Senere er den samme For-
tælling bleven udgivet paa engelsk af J. Barrow (A Chronological
History of Voyages into the Arctic Regions etc. London 1818.
App. S. 24). Hovedmassen af Maldonados Beretning bestaar af
et detaljeret Forslag til, hvorledes den nye Søvei skulde blive
benyttet og bevaret af den spansk-portugisiskeRegjering 1). Rei-
sen selv omtales kun i Forbigaaende. Maldonado siger sig i
Begyndelsen af Marts at være reist fra Newfoundland langs Ame-
rikas Nordkyst mod Vest. Kulde, Storm og Mørke voldte i Be-
gyndelsen stor Uleilighed under Seiladsen; men man kom ialfald
uden Vanskelighed til «Anianstrædet», som adskiller Asia fra Ame-
rika. Dette bliver nøiagtig beskrevet. Her mødte man flere Skibe,
som lavede sig til at seile gjennem Strædet og var laddede med
chinesiske med Varer. Besætningerne lod til at være Russer eller
Hanseater. Man talte Latin med dem. De fortalte, at de kom
Ira en meget stor Stad, der laa noget over hundrede Leagues
fra Strædet I Midten af Juni vendte Maldonado tilbage til Atlan-
terhavet samme Vei, som han var kommen, og Reisen gik og-
saa dennegang for sig uden ringeste Vanskelighed. Heden var
under Tilbagereisen ude paa Havet ligesaa stor, som nåar den
er stærkest i Spanien, og noget Møde med Is omtales ikke.
Bredderne af den Flod, som falder ud i Havnen ved Anianstrædet
(efter Amoretti identisk med Beringsstrædet), var bevoksede med
meget store Træer, som bar Frugter hele Aaret igjennem. Af
Dyr nævnes ikke Sæler, men vel to Slags Svin, Bøfler m. m.
Alle disse Urimeligheder viser, at den hele Reiseberetning er op-
digtet, formodentlig for derved at give Forslaget om en fra Por-
tugal afsendt Nordvest-Ekspedition mere Vægt, og i fuld Tillid til,
at det formodede Stræde virkelig var til, samt at Reisen langs
Nordkysten af Amerika vilde gaa ligesaa let for sig som Reiser
over Nordsøen 2). Den Maade, paa hvilken et Skibs Nedisning

x) Paa Tiden for Maldonados Reise var Spanien og Portugal forenede.
2) De russiske Ishavsfareres Beretninger har derimod et helt andet Præg.

I dem savnes sjelden Detaljer, og disse stemmer overens med bekjendte Forhold,
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beskrives, viser, at hverken Fortælleren selv eller hans Hjem-
melsmænd har været udsatte for en Vinterstorm i et nordisk Hav,
formodentlig ved Newfoundland, og den levende Skildring af

Strædet synes at være laant fra en Ostindiefarer, der af Storm
er bleven fordreven til det nordlige Japan og som i en Rende
mellem de der liggende Øer har troet at have opdaget Fabel-
strædet Anian.

Om en tredie Reise i Aaret 1660 har en Søofficer ved Navn
de la Madeléne i 701 givet følgende korte, formodentlig i Holland
eller Portugal opsnappede Meddelelse til Grev de Pontchartrin:
»Portugiseren David Melgler reiste fra Japan deiiLiMarts 1660
med Skibet le Pere eternef og langs Tartariets Kyst (A-ias Øst-
kyst) seilede han først mod Nord helt op til 840 n. Br. Derfra satte

han Kursen mellem Spitsbergen og Grønland, gik vestenom Skot-
land og Irland og kom saaletles tilbage til Oporto i Portugal.
Mr. de la Madelénes Beretning findes gjengivet i Mr. Buaches
værdifulde geografiske Afhandling *->Sur les différentes idées, qu'on
a eues de la traversée de la Mére Glaciale arctique et sur les
communications ou jonctions, qu'on a supposées entre diverses
riviéres« (Histoire de I'Académie, Année 1754, Paris 1759 Mé-
moires S. 12). Afhandlingen ledsages af et af Buache forfattet
Polarkart, der, om end den Reise, som har givet Anledning til
Kartet, paatagelig er opdigtet, og det ogsaa ellers indeholder
mange Feil, som f. Eks. den Opgave, at Hollænderne 1670
skulde have trængt frem til Taimurlandet, dog er et meget for-
tjenstligt Arbeide og af stor Interesse som en Prøve paa, hvad
en lærd og kritisk Geograf i Aaret 1754 vidste om Polaregnene.
At Melguers Reise er opdigtet, viser sig dels af den Lethed,
hvormed han siges over Polen at være kommen fra det ene Hav

hvorfor de gjorte Optegnelser har Sandsynlighedens fordringsløse Dimensioner.
Jeg anser derfor, som allerede tidligere anført, Tvivltn om Deschnews, Tschel-
juskins, Andrejews, Hedenstrøms, Sannikows og fleres Sandfærdighed for aldeles
überettiget, og det var hellig at ønske, at man i Rusland, saasnart ske kan, vilde
udgive alle de Dagboger af russiske Ishavsfarere, som endnu er i Behold; dog
ikke i forkortede Udtog, men saa fuldstændige og uforandrede som muligt.
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til det andet, dels deraf, at den eneste Detalje, som findes i hans
Beretning, nemlig den Opgave, at Tartariets Kyst skulde strække
sig til 840 n. Br., er urigtig.

Alle disse og andre lignende Beretninger om i Fordumstid
med Skibe udførte Nordost-, Nordvest- eller Polarpassager har det
tilfelles, at Seiladsen fra det ene Hav til det andet over Isha-
vet fortæIles at have gaaet for sig Uge saa letvindt som at

trække en Streg paa Kartet, at Meder . med Is eller nordiske
Fangstdyr aldrig omtales i dem, og endelig at enhver Enkelthed,
som anferes, strider imod bekjendte geografiske, klimatiske og
naturhistoriske Forhold ide arktiske Have. Samtlige disse Be-
retninger er derfor bevislig opdigtede og opspundne af Personer,
som aldrig har reist i de virkelige Polarhave.

Vega er saaledes det første Skib, som paa den nordlige Vei
er trængt frem fra det ene store Verdenshav ril det andet.
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Reise gjennem Beringsstrædet. ■— Ankomst til Nunamo. — Kystbefolkningen
Nordostasia. — Sjelden Sælart. — Rig Plantevækst. — Overreise til Amerika. —

Isforhold. — Port Clarence. — Eskimoerne. — Tilbagereise til Asia. — Konyam-
Bai. — De derværende Naturforhold. — Isen løsner i det indre af Konyam-Bai.

— St. Lawrence 0. — Tidligere Besøg paa den. — Afreise til Beringsøen.

JLLfterat vi havde passeret Asias østligste Pynt, sattes Kur-
sen først til St. Lawrence-Bai, en ikke übetydelig Fjord, som et

Stykke søndenfor det smaleste Sted af Beringsstrædet skjærer
sig ind i Tschuktscherhalvøen. Det var min Hensigt at ankre
saa langt inde i denne Fjord som muligt for at give Vegaekspe-
ditionens Naturforskere Anledning til ogsaa at gjøre Bekjendt-
skab med Naturforholdene i et Strøg af Tschuktscherlandet, som
af Naturen er mere begunstiget end den nøgne, for Ishavsvindene
fuldkommen aabne Kyststrækning, som vi hidtil havde besøgt.
Gjerne vilde jeg først have stoppet nogle Timer ved den blandt
Polarfolkene navnkundige Handelsplads Diomedøen, der ligger
i den smaleste Del af Strædet næsten midt imellem Asia og
Amerika og visselig endnu før Columbus' Tid var en Station for
Vareomsætningen mellem den gamle og den nye Verden; men
et saadant Ophold vilde have været forenet med altfor stor Tids-
spilde og Vanskelighed paa Grund af den stærke Taage, som
herskede her paa Grændsen mellem det varme drivisfrie og det
kolde drivisfyldte Hav.

Endog de høieFjelde paa den asiatiske Kyst var stadig ind.
hyllede i Taage, af hvilken kun af og til en enkelt Høide stak frem.
Nærmest indtil Skibet viste der sig store Drivismarker , paa
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hvilke Flokke af en smuk Sælart (Histriophoca fasciata Zimm.)
hist og her havde slaaet sig ned. Mellem Isstykkerne sværmede
Søfugle omkring, fordetmeste tilhørende andre Arter end dem,
som forekommer i de europæiske Polarhave. Isen var heldigvis
saa fordelt, at Vega kunde gaa med fuld Fart helt til henimod
St. Lawrence-Bai, hvor Kysten var omgivet af lidt tættere Is-

Sæl fra Beringshavet.
Histriophoca fasciata Zimm.

baand, som dog med Lethed blev gjennembrudte. Først i Ind-
løbet til Fjorden selv traf man -»ugjennemtrængelig« Is, der
fuldstændig afspærrede St. Lawrence-Bais ypperlige Havn, hvor-
for Vega blev nødt til at ankre paa den aabne Red udenfor Nu-
namo; men ogsaa her drev vidtstrakte, om end tynde og gjen-
nemhullede, Drivisflager og lange, men smale Isbaand forbi Ski-
bet sydover, saa at det ikke var raadeligt at blive længe lig-
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gende paa dette Sted. Vegas Ophold vårede derfor kun nogle
Timer.

I Løbet af Vinteren havde Løitnant Nordqvist af forbireisende
Tschuktscher søgt at samle saa mange Efterretninger som mu-
ligt om de Tschuktscherbyer eller Teltpladse, som findes mellem
Tschaunbai og Beringsstrædet. Hans Fortællere sluttede altid
sin Fortegnelse med den straks vestenfor Kap Deschnew liggende
By Ertryn, idet de sagde, at længere øst- og sydover boede dei-
et andet F^olk, til hvem de vistnok ikke stod i et aabenbart
fiendtligt Forhold, men som dog ikke var at stole paa, og til
hvis Byer de derfor vægrede sig ved at ledsage nogen af os 1).
Denne Opgave stemmer ogsaa, efter hvad jeg tidligere har paa-
vist, med de Opgaver, man ialmindelighed finder i Værker om

disse Egnes PZthnografi. Medens vi i tæt Taage forsigtigt dam-
pede forover i Nærheden af Kap Deschnew, kom 20 til 30 Ind-
fødte i en stor Skindbaad roende hen til Skibet. Begjærlige
efter at gjøre Bekjencltskab med en ny Folkestamme modtog vi
dem med Glæde, men da de havde klatret op over Reilingen,
fandt vi,' at det var Ren-Tschuktscher, tildels gamle Bekjendte,
der om Vinteren havde gjæstet Vega. »Ankali«, sagde de med
øiensynlig Foragt, træfTer man først længere henne mod St. Law-
rence-Bai. Da vi Dagen efter ankrede ved Mundingen af denne
Bugt, fik vi som sædvanlig straks Besøg af en Mængde Indfødte
og besøgte selv deres Telte iland. De talte fremdeles tschuk-
tschisk med en liden Indblanding af fremmede Ord, boede i
Telte af en fra Tschuktschernes lidt afvigende Bygningsmaade og
syntes ogsaa at have en lidt anden Ansigtsform. Selv vilde de
ikke erkjende, at der var nogen Forskjel mellem dem og den tid-

x) Fiendskabet syntes dog at være af en meget passiv Natur og ingenlunde
grundet paa noget Racehad, men blot clerpaa, at Beboerne af den længst mod
Ost liggende By er bekjendte for sit trættekjære Sind og har samme Ry som
Bondegutterne paa en eller anden Gaard hos os. Løitnant Hooper, som Vinteren

1848—49 gjorde en Reise med Hundeslæder fra Tschukotskoj-Nos til henimod
Beringsstrædet, fortæller nemlig, at Beboerne paa selve Kap Deschnew stod i samme
slette Ry hos sine Namollo-Naboer i Syd som hos de vestenfor boende Tschuk-
tschere. »De talte et andet Sprog. « Muligens var de rene Eskimoer.
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ligere Kriger- og Herskerstamme paa Nordkysten, men straks
søndenfor dem skulde det Folk bo, efter hvilket vi spurgte.
Nogle Dage senere ankrede vi ved Konyam-Bai (640 49' n. Br ,

l 72 ° 53' v- !• Gr.). Her traf vi kun virkelige reneiende Tschuk-
tschere; en af Jagt og Fiskeri levende Kystbefolkning fandtes
ikke. Derimod bestod Beboerne ved vor Ankerplads paa St.
Lawrence-Øen af Eskimoer eller Namollo. Det ser saaledes ud
til, at en stor Del af de Eskimoer, som bor paa den asiatiske Side
af Beringsstrædet i den senere Tid har tabt sin Nationalitet og
er smeltet sammen med Tschuktscherne. Nogen voldsom Fordri-
velse har nemlig ganske vist ikke funclet Sted i senere Tid, og der
bør desuden lægges Mærke til, at Navnet Onkilon, som Wrangel
hørte opgivet for den gamle, af Tschuktscherne fordrevne Kyst-
befolkning, aabenbart er nær beslægtet med Ordet »Aukali«,
hvormed Rentschuktscherne nu for Tiden betegner Kyst-Tschuk-
tscherne, og at der i de ældste russiske Beretningerne om Sche-
stakows og Paulutskis Krigstog til disse Egne aldrig er Tale om
to forskjellige, her bosatte Folkestammer. Vistnok bliver der i
disse Beretninger talt om, at man blandt de faldne Tschuktschere
fandt en og anden Mand med gjennemborede Læber, men det
havde formodentlig været en af Tschuktscherne tidligere fanget
Eskimo fra den anden Side af Beringsstrædet eller maaske ret

og slet en Eskimo, som havde været paa et venskabeligt Besøg
hos Tschuktscherne og frivillig havde deltaget i deres Friheds-
kamp. Det forekommer mig derfor i det hele tåget sandsyn-
ligere, at Eskimoerne fra Amerika har flyttet over til Asia, end
som endel Forfattere har troet, at denne Folkestamme vestenfra
er indvandret til Amerika over Beringstrædet eller Wrangels
Land.

Teltbyen Nunamo, eller som Hooper skriver det «Noonah-
mone«, ligger ikke saaledes som de Tschuktscherbyer, vi tidligere
havde seet, ved selve Stranden, men temmelig høit oppe paa
et Næs mellem Havet og en Elv, som har sin Munding tæt i
Sydvest for Byen og nu i Snesmeltningstiden var meget vand-
rig. I ringe Afstand fra Kysten optages Landet af en høi Fjeld"
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kjæde, der var splittet i en Mængde Toppe, og hvis Sider dan-
nedes af uhyre i terrasseformige Afsatser fordelte Stenurder. Her
havde en Mængde Murmeldyr og Pipharer (Lagomys sp.) sit
Tilhold. Pipharen, en i vort Hjemland ikke forekommende Gna-
verart, er af Størrelse som en stor Rotte og er mærkelig paa
Grund af den Omhu, hvormed den om Sommeren samler store
Forrraad for Vinteren. Byen bestod af ti Telte, opførte uden
Orden paa den første Strandafsats. Teltenes Bygningsmaade var
noget forskjellig fra de almindelige Tschuktscherteltes, og da Driv-
tømmer er sjeldent paa denne Kyst, var Hvalben i stor Udstræk-
ning bleven anvendt til Reisværk for Teltene. Saaledes var f. Eks.
Teltdækket af Sælskind nedentil udspændt over Hvalribben eller
Hvalunderkjæver, der var drevne ned i Jorden som Pæle. Disse
var oventil forbundne med Ribber af Hvalben, hvorfra der gik
andre Ribber af samme Slags Ben eller af Hvalbarder til Telt-
spidsen, og endelig var for at hindre Vinden fra at løfte Telt-
dugen dennes Kant belastet med Masser af store, tunge Ben. Elleve
Hvalskulderblade var saaledes anvendte omkring et eneste Telt.
I Mangel af Drivtømmer benytter man ogsaa trantrukne Hvalben
til Brændsel ved Kogning i det frie om Sommeren, og et stort
bøiet Hvalribben var som en Bue spændt over Ildstederne for at

tjene som Grydeholder; Hvalhvirvler benyttedes som Mortere;
med Hvalskulderben lukkedes Indgangene til Spækkjælderne;
udhulede Hvalben anvendtes til Lamper, Bardeplader eller Styk-
ker af Lnderkjæveben og de mere rette Ribben til Skoninger
under Slæderne, til Spader og Ishakker; med Bardetrevler sam-
menbandtes Redskabernes forskjellige Dele 1) o. s. v.

Masser af sort Sælkjød og lange hvide bævrende Snore af
udblæste Tanne hang mellem Teltene, og i disses Indre saa man

l) Man har endnu Skildringen af et Folk, der boede langt mod Syd ved
det Indiske Havs Kyst, og som paa Alexander den Stores Tid anvendte Ben af
Hval paa en lignende Maade. »De bygger sine Huse paa den Maade, at de
rigeste af dem tager Benene af de Hvaler, som Havet opkaster, og anvender dem
til Bjælker; af de større Ben forfærdiger de sine Døre.» Arrianos, Indikai,
XXIX og XXX.
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overalt blodige Kjødstumper blive tilberedte eller ligge omstrøede
paa en modbydelig Maade, hvorved saavel Boligerne som de med
Fangsten beskjæftigede Indvaanere fik et mere end almindelig fra-
stødende Udseende. En behagelig Afbrydelse dannede de Hauge
af grønne Pilekviste, som var oplagte ved Indgangen af næsten
ethvert Telt, som oftest omgivne af Kvinder og Børn, der med
Begjærlighed fortærede Bladene. Paa nogle Steder havde man
til Føde for Vinteren indsamlet hele Sække af Rhodiola og en-
del andre LTter. Som eiendommeligt for de her boende Tschuk-
tschere maa det anføres, at de var rigeligt forsynede med euro-
pæiske Husgeraardssager, deriblandt Remingtongevcerer, og at

ingen af dem spurgte efter Brændevin.
De fleste af de Sæler, man saa i Teltene, var almindelige

Ringsæler; men desuden fandt vi flere Skind af Histriophoca
fasciata Zimm., og det lykkedes mig endog, skjøndt med megen
Vanskelighed, at formåa Tchuktscherne til at overlade mig Hu-
den og Hjerneskallen af denne sjeldne, ved sin eiendommelige
Tegning udmærkede Art. De Indfødte synes dog at sætte

megen Pris paa disse Skind og vilde nødig afhænde dem. Selv
havde vi som ovenfor nævnt under Seiladsen i Beringsstrædet
seet en Mængde af disse Sæler paa de der omdrivende Isflag,
men den knappe Tid havde ikke tilladt os at jage dem.

Da vi forlod Pitlekai, havde den derværende Plantevækst
endnu ikke paa meget nær naaet sin fulde Udvikling; men ved
Nunamo prunkede Strandbakkerne med en overordentlig rig Farve-
pragt- Paa en Flade af nogle faa Tønder Land samlede Dr.
Kjelman her over hundrede i\rter Blomsterplanter, deriblandt et

betydeligt Antal Former, som han ikke tidligere havde seet paa
Tschuktscherhalvøen. Rummet tillader mig ikke at optage
endnu en Plantefortegnelse, men for at give Læseren en Fore-
stilling om den betydelige Forskjel, den samme Art kan vise under
Indflydelse af ulige klimatiske Forhold, giver jeg her et Billede
af Fjeld-Rublommen (Draba alpina L.) fra St. Lawrence-Bai.
Det vilde vel ikke være saa let i dette Billede at gjenkjende den
samme Art, som er fremstillet paa Side 327 i iste Del; den Kugle-
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form, som Planten havde antaget paa Kap Tscheljuskins for Is-

havsvindene udsatte Kyst, er her i et mod dem beskyttet Strøg
helt og holdent forsvunden.

Fjeld-Rublom (Draba alpina L.) fra St. Lawrence-Bai.
Naturlig Størrelse.

Ved Fjeldpynterne fandtes dog endnu svære Snefonner, og
fra Høiderne kunde man se, at betydelige Ismasser fremdeles drev
forbi paa den asiatiske Side af Beringsstrædet. Paa en L-dflugt
til Toppen af et af de nærliggende Bjerge fandt Stuxberg Liget
af en Indfødt udlagt paa en Stensætning af den hos Tschuk-
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tscherne almindelige Form. Ved Siden af den døde laa et itu-
brudt Knaldhættegevær, Spyd, Pile, Fyrtøi, Pibe, Sneskjærm,
Issil og andre Sager, rom den afdøde kunde antages at behøve
paa den Tschuktscherne anviste Del af de elysæiske Marker.
Liget havde idetmindste ligget paa dette Sted fra den fore-
gaaende Sommer af, men Piben var en af de mange Kridtpiber,
som jeg havde ladet uddele blandt de Indfødte. Den var saa-
ledes bleven henlagt længe efter den egentlige Begravelse.

Saameget jeg end ønskede snarest muligt fra en Telegraf-
station at kunne afsende nogle beroligende Linier til Hjemmet,
da jeg frygtede for, at man allerede var begyndt at nære alvor-
lig Uro for Vegas Skjebne, vilde jeg dog gjerne være bleven
idetmindste nogle Dage paa dette i videnskabelig Henseende vig-
tige og interessante Sted, hvis ikke de udenfor drivende Ismasser
havde været saa store, at de let ved hastig opstaaet Paalands-
vind kunde blive farlige for vort Skib, som ogsaa nu laa tilankers
paa en aldeles aaben Red. Den længer inde i St. Lawrence Bai
liggende udmærkede Havn var nemlig endnu dækket med Is og
utilgjængelig. Allerede den 21 Juli om Ettermiddagen, da alle
var forsamlede ombord fornøiede og tilfredse med Udbyttet af
Formiddagsbesøget iland, lod jeg derfor Vega atter lette for at

dampe over til den amerikanske Side af Beringsstrædet. Som i
alle den nordlige Halvkugles Polarhave var ogsaa her Sundets
Østside bestrøet med Is, Vestsiden derimod fri. Overreisen var

ialfald hurtig, saa at vi allerede den 22 Juli Efterm. kunde kaste
Anker i Port Clarence, en udmærket Havn søndenfor Amerikas
vestligste Pynt, Kap Prince of Wales. Det var den ferste Gang,
Vega havde ankret i en virkelig Havn, efterat man den 18 Aug.
iBfB havde forladt Aktiniahavnen paa Taimur-Øen. I hele den
mellemliggende Tid havde Skibet altid været fortøiet paa aaben
Red uden ringeste Beskyttelse af Landet mod Søgang, Vind og
Drivis. Skibet var dog endnu, takket være Kaptein Palanders
Indsigter og Omtanke samt Officerernes og Besætningens Due-
lighed, ikke blot übeskadiget, men endog ligesaa sødygtigt, som
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da det forlod Karlskronas Dok, og vi havde endnu Proviant om-

bord for næsten et Aar og omtrent 4000 Kubikfod Kul.
Mod Havet beskyttes Port Clarence af et langt, lavt Sand-

rev, mellem hvis Nordende og Landet der er et bekvemt og dybt
Indløb. I det indre af Havnen falder en betydelig Flod, hvis
Munding er udvidet til en Indsø, der af et Sandnæs adskilles fra
den ydreHavn. Denne Indsø danner ogsaa en god og rummelig
Havn, hvis Indløb dog er for grundt for dybgaaende Fartøier.
Floden selv er derimod dyb og løber omtrent 18 Kilometer fra
Mundingen gjennem en anden Indsø, paa hvis Østside der hæver
sig takkede, forrevne Fjelde, hvis Høide jeg antager for 800 å
1000 Meter; dog kan Høiden gjerne være dobbelt saa stor, da
man ved et saadant Skjøn let er udsat for at tåge feil. Søn-
denfor Floden og Havnen falder Landet brat af mod Stranden
med en 10 til 20 Meter høi Afsats. Paa Nordsiden er Kysten
derimod fordetmeste lav, men længere inde i Landet hæver dette
sig ogsaa her snart til Aaser paa 300 til 400 Meters Høide.
Kun i Dalene og paa andre Steder, hvor meget store Snemasser
havde samlet sig i Løbet af Vinteren, laa endnu Snefonner. Is-
bræer saa vi derimod ikke, skjønt vi kunde have ventet at finde
saadanne paa Siderne af de høie Fjelde, som paa Østsiden be-
grændser den indre Indsø. Det var ogsaa klart, at der hellerikke
i det nærmest foregaaende Tidsrum har været noget udstrakt
Isdække at finde paa dette Sted. Paa de mange Udflugter, vi
foretog, blandt andet opover Floden til den førnævnte Indsø, saa
vi nemlig ingensteds Moræner, Vandreblokke, skurede Fjeldsider
eller andre Tegn til en forsvunden Istid. Derimod var der mange
Tegn til, at i en ikke saa fjern geologisk Tid Isbræer havde
dækket betydelige Strækninger af den ligeoverfor liggende asia-
tiske Kyst og bidraget til at udgrave de derværende Fjorde:
Koljutschin-Bai, St. Lawrence-Bai, Metschigme-Bai, Konyam-
Bai o. s. v.

Da vi nærmede os den asiatiske Kyst, kunde vi se, at de
derværende Kysttjelde dannedes af lagede Bergarter. Jeg haa-
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bede derfor her at kunne gjøre en rig Høst af Forsteninger,
hvilket jeg ikke havde havt Leilighed til paa den foregaaende
Del af Reisen. Ved Ankomsten fandt jeg imidlertid, at de lagede
Bergslag kun bestod af krystallinske Skifere uden Spor af Lev-
ninger af Fortids Dyr og Planter. Hellerikke fandtes her paa
Kysten Hvalben eller nogen af de mærkelige Isleier, som er
bleven opdagede i den nordenfor Beringsstrædet liggende Bugt,
der har faaet Navn efter Dr. Eschscholz Læge paa Kotzebues
berømte Reise 1).

Straks efterat vi havde kastet Anker, fik vi Besøg af flere
meget store Skindbaade og en Mængde Kajaker. De sidste var
større end Grøndlændernes og indrettede for to Personer, der
sad Ryg mod Ryg i Midten af Fartøiet. Vi saa endog Baade,
af hvilke der, efterat begge de roende var stegne ud, endnu
krøb en tredie Person frem. Denne havde altsaa ligget næsten

hermetisk indestængt i Kajakens indre, udstrakt paa Bunden uden
Adgang til at bevæge sine Lemmer, hvis der hændte en Ulykke
Især lod det til at være almindeligt, at Børn paa denne übe-
kvemme Maacle fulgte med paa Forældrenes Kajakreiser.

Efterat de Indfødte var komne ombord, begyndte en levende
Byttehandel, hvoraf jeg erhvervede mig flere Pilespidse og Fiske-

x) Disse Leier opdagedes paa Kotzebues Verdensomseiling (Entdeckungs-Reise,
Weimar IS2I, I S. 146 og II S. 170). Kystvolden var dækket af et frodigt
Planteteppe og faldt af mod Havet med en 80 Fod høi Afsats. Paa denne saa

man, at Bergarten, forsaavidt man for et Islag kan bruge dette Navn, bestod af
en ren, klar Is, kun dækket af et 1

2 Fod mægtigt Lag af Blaaler og Torvjord.
Isen maa have været flere hundrede tusende Aar gammel; thi ved dens Smeltning
kom en Mængde Ben og Tænder af Mammuth frem i Dagen, hvoraf man kunde
slutte, at Islaget havde dannet sig paa en Tid, da Mammuth levede i disse Egne.
Denne mærkværdige lagttagelse er af senere Reisende paa en Maade bleven be-
nægtet, men Rigtigheden af deu er nylig bleven fuldt bekræftet ved Undersøgelser
af Dall. Hvorvidt derimod den stærke Lugt, som mærkedes paa Stedet, og som

lignede Lugten af brændt Horn, kom fra forraadnede Mammuthievninger, er vel
uvist. Kotzebue bestemte Stedets Polhoide til 66° 15' 36" n. B. Paa Reeeheys
Ekspedition i 1527 blev Stedet nærmere undersogt af denne Ekspeditions Læge Mr.
Collie. Han medbragte derfra en Mængde Ben af Mammuth, Okse, Moskus-
okse, Ren og Hest, der er bleven beskrevne af den beromte Geolog Buckland
(F. W. Bef.ciiev, Narrative of a voyage to the Pacific and Beringstrait IS25—28,
London 1831, II Appendix).
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kroge af Sten. Ivrig efter at skaffe mig et saa rigt Materiale
som muligt for at kunne anstille Sammenligninger mellem Eski-
moernes og Tschuktschernes Husgeraadssager, gjennemgik jeg
nøie de Skindposer, de Indfødte havde med sig, og jeg aabnede
den ene Sæk efter den anden, uden at de havde noget imod mine
Randsagninger. En af dem viste dog megen Utilbøielighed til
at lade mig komme tilbunds i Sækken, og just dette gjorde mig
nysgjerrig efter at faa Rede paa den Skat, som der blev gjemt.
Jeg var paastaaelig og undersøgte Posen halvt med Magt, indtil
jeg endelig paa Bunden fandt Gaadens Løsning — en laddet
Revolver. Flere af de Indfødte havde endog Bagladningsgeværer.
Den ældste Fortid med Stenredskaber og den yngste Nutid med
Kammerladningsgeværer rækker saaledes her hverandre Haanden.

Mange af de Indfødte var aabenbart ifærd med at flytte ti!
nordligere Jagt- og Fiskerigebeter, maaske ogsaa til de Markeds-
pladse og Legestuer, som Dr. John Simpson omtaler i sin bekjendte
Afhandling om Vesteskimoerne 1). Andre havde allerede reist
sine Sommerfelte ved den indre Havns Bredder eller ved den
ovenfor nævnte Flod; derimod fandtes der i dette Strøg kun et

mindre Antal af de i den varme Aarstid forladte Vinterboliger.
Befolkningen bestod, som sagt, af Eskimoer. De forstod ikke et

eneste Ord tschuktschisk. Imidlertid var der en tschuktschisk
Kvinde blandt dem, og hun paastod, at der ogsaa paa amerikansk
Side skulde findes virkelige Tschuktschere nordenfor Beringsstrædet.
Et Par af Mændene talte en Smule engelsk, en havde endog været

i San Francisco, en anden paa Honolulu. Mange af deres Husge-
raadssager mindede om Samkvem med amerikanske Hvalfangere,
og Retfærdigheden fordrer, at man skal erkjende, at i Modsæt-
ning til, hvad man ialmindelighed hører, har Berørelsen med
Mænd af civiliseret Race været til P^ordel for de Vilde og har stil-
let dem bedre baade i økonomisk og i sædelig Henseende. De
fleste boede nu i Sommerfelte af tynd Bomuldsdug; mange havde

>) Further Papeis relative to the recent arctic expedition etc. Presei.ted
the both Houses of Parliament. London 1855, S. 917.
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europæiske Klæder, medens andre fremdeles gik i Benklæder af
Sæl eller Renskind og en let, blød, ofte smukt udpyntet Pæsk
af Murmeldyrskind, over hvilken man i Regnveir tråk en Regn-
kjole af sammensyede Tanne. Haarpynten lignede Tschuktscher-
nes. Kvinderne var tatuerede med endel Streger paa Hagen.
Mange af Mændene havde smaa Overskjæg, enkelte endog et

Eskimofamilie fra Port Glarence

Efter Fotografi af L. Palander.

tyndt voksende Fuldskjæg, andre havde forsøgt at anlægge
amerikansk Hageskjæg. De fleste, men ikke alle, havde to,
6 til 7 mm. lange Huller skaarne i Læberne nedenfor Mund-
vigerne. I disse Huller bæres store Stykker af Ben, Glas eller
Sten (Billede 9 paa Side 233). Ofte tåges dog disse Prydel-
ser bort, og da slutter de store Hullers Kanter saa tæt sam-
men, at de kun lidet skjæmmer Ansigtet. Mange havde desuden
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et lignende Hul foran i Læben. Det forekom mig imidlertid,
som om denne besynderlige Skik var paa Vei til aldeles at for-
svinde eller til at europæiseres ved at bytte Hullene ved Mun-

den med Huller i Ørene. En ung, næsten fuldvoksen Pige havde
en stor blåa Perle hængende ned fra Næsen, i hvis Brusk der til

Eskimo fra Port Clarence.

Efter Fotografi af L. Palander.'

den Ende var anbragt et Hul ; men hun blev meget forlegen og
gjemte sit Hoved i Mamas Pæskfold, da denne Stads tiltrak sig
almindelig Opmærksomhed. Alle Kvinder havde lange Perle-
baand i Ørene. De bar Armbaand af Jern eller Kobber lig Tschuk-
tschernes. Hudfarven var lidet mørk med tydelig Rødme paa
Kinderne, Haaret sort og ligt Tagl, Øinene smaa, brune og übe-
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tydeligt skjæve. Ansigtet fladt, Næsen liden og lav ved Roden.
De fleste var af Middelshøide, saa friske og velnærede ud og
udmærkede sig hverken ved paafaldende Magerhed eller Fedme.
Hænder og Fødder var smaa.

En vis Pyntelighed og Orden herskede i deres smaa Telte,
hvis Gulve var dækkede med Matter af flettede Planter. Paa
mange Steder saa man Redskaber af Kokosnødskaller, der lige-
som endel af Matterne var bleven mdførte fra Sydhavsøerne af

Eskimoer fra 'Port Glarence.
Efter Fotografier af L. Palander.

Hvalfangere. Hovedmassen af deres Redskaber, Økser, Knive,
Sage, Bagladningsgeværer, Revolvere m. m. var ; f amerikansk
Oprindelse; men ved Siden deraf benyttede man eller opbeva
redes i Teltenes Pulterkroge endnu Bue og Pile, Fuglekastespyd,
Baadshager af Ben og flere Redskaber af Sten. Især var Fiske-
redskaberne udførte med stor Kunstfærdighed af farvede Ben eller
Stenarter, Glasperler, røde Hudstumper af Skindet af visse Svøm-
mefugles Fødder o. s. v. Disse forskjellige Materialier var med
Trevler af Hvalbarder saaledes bundne sammen, at de lignede
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store Biller og var bestemte til at bruges ligesom Laksefluerne
hos os.

Ild blev opgjort dels med Staal, Flint og Tønder, dels med
Ilddril. Mange brugte ogsaa amerikanske Tændstikker. Den Bue,
hvormed Ilddrillen dreves rundt, var ofte af Elfenben og rigt
prydet med alleslags Jagtbilleder. Deres Redskaber var pynte-
ligere, bedre skaarne og rigere farvede med Grafit 1) og Rødkridt
end Tschuktschernes; Folket saa mere velstaaende ud, og eiede
ét større Antal Skindbaade, saavel Kajaker som Umiaker. Dette
beror ganske vist paa, at Havet her er belagt med Is i kortere Tid,
samt at Isen er tyndere end paa den asiatiske Side, og Jagten
derfor bedre. Alle ældre Beretninger stemmer dog overens i, at

Tschuktscherne har været en af de andre vilde Stammer aner-
kjendt Stormagt; men alle lagttagelser fra Nutiden tyder hen paa,
at deres Stormagtstid nu er forbi. En vis Agtelse for dem synes
dog endnu at være raadende blandt de omboende Folkeslag.

De Indfødte var, efterat den første Mistro havde lagt sig,
venlige og imødekommende, ærlige om end forfaldne til Tiggeri,
og pruttede stærkt under Byttehandelen. Nogen Høvding lod
der ikke til at findes blandt dem ; der herskede fuldkommen
Jævnlighed, og Kvindens Stilling lod ikke til at være underordnet
Mandens. Børnene var, hvad man i Europa vilde kalde velop-

x) Grafit maa findes i stor Mængde paa den asiatiske Side afBeringsstrædet.
Teg tilbyttede mig i Løbet af Vinteren en stor Mængde Stykker, som aabenbart
havde været rullede i rindende Vand. Chamisso omtaler i v. Kotzebues Reise-
beskrivelse (111, S. 169), at han har seet dette Mineral tilligemecl .Rødkridt hos
Indbyggerne ved St. Lawience-Bai, og Løitnant Hooper anfører i sit Værk (S.
139), at Grafit og Rødkridt findes ved Byen Oongwysac mellem Tschukotskoj-Nos
og Beringsstrædet. Det sidste Farvestof bliver til høi Pris bortbyttet til Beboerne
af fjernere Teltbyer. Ganske vist er disse Mineralier bleven benyttede fra umin-
delige Tider, og de hører rimeligvis ligesom Flint og Nefrit til de faa Stenarter,
der allerede er bleven anvendte af Stenalderens Mennesker. Saavidt man ved, blev
Grafiten ikke anvendt i Europa før Middelalderen. En Blyant omtales og afteg-
nes for første Gang af Conrad Gessxer 1565. De rige, nu udtømte Grafitleier
i Borrowdale i England omtales for første Gang som indeholdende et nyttigt for
England eiendommeligt Mineral af Dr. Merret 1667. Meget rige Grafitleier har
man i de sidste Aartier fundet baade ved Jenisejs Munding (Sidoroffs Grafitbrud)
og i en Udføber fra de Sajanske Bjerge i Sydsibirien (Aliberts Grafitbrud), og
disse Fund har spillet en vis Rolle i Landets seneste Opdagelseshistorie.
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dragne, skjønt de slet ingen Opdragelse havde faaet. Lysten
til Brændevin syntes at være mindre stærk end hos Tschuk-
tscherne. Al Brændevinshandel med de Vilde skal forøvrigt paa
amerikansk Side ikke alene være forbuden, men forbuden paa en
saadan Maade, at Loven efterleves.

Under Opholdet hos Tschuktsherne var mit Forraad paa
Byttemidler meget lidet. Lige til Afseilingstimen var det nemlig
uvist, nåar vi skulde komme løs, og jeg maatte derfor spare paa
Forraadet. Ofte havde jeg af den Grund ondt for at formåa
en Tschuktscher til at overlade mig Ting, jeg ønskede at faa
fat paa. Her var jeg en formuende Mand, takket være det
som endnu var tilovers af vort rigelige Vinterforraad, der natur-

ligvis i de varme Luftstrøg kun vilde blive til Byrde. Jeg benyt-
tede mig af min Rigdom til ret som en Skræppekræmmer at

gjøre Besøg i Teltbyerne med Sække fulde af Filtsager, tykke
Tepper, Strømper, Ammunition o. s. v., for hvilke Varer jeg
tilbyttede mig en vakker og udvalgt Samling af ethnografiske
Gjenstande. Deriblandt maa nævnes smukke Tegninger og Ud-
skjæringsarbeider i Ben samt flere Pilespidse og andre Redskaber
af en Nefritart 1), som er saa skuffende lig den bekjendte Nefrit

x) Nefrit er en lysegrøn, undertiden græsgrøn, meget tæt og haard Am.fi-
bolart, der forekommer i Høiasia, Mexiko og paa Ny Zeeland. Paa alle disse Steder
er den bleven anvendt til Stenredskaber, Vaser, Piber o. s. v. Chineserne skatter
den høit, og Ønsket om at skaffe sig Nefrit synes ofte at have været bestem-
mende for deres Politik, at have givet Anledning til Krige og at have trykket sit
Stempel paa Fredsslutninger mellem Millioner. Jeg anser det endog for saudsyn-
ligt, at den saameget omtvistede Stenart i «Vasa Murrhina», der efter Felttoget
mod Mithridates kom til Rom og der skattedes saa overordentlig høit, har været

Nefrit. Nefriten er forøvrigt maaske den af alle Stenarter, som først er bleven
anvendt til Smykker. Man finder nemlig Økser og Meisler af denne Stenart hos
Stenaldersfolk saavel i Europa (hvor noget Findested for uforarbeidet Nefrit dog
ikke kjendes) som i Asia, Amerika og paa Ny Zeeland. I Asia findes Redskaber
af Nefrit baade paa Tschuktscherhalvøen og i Stenaldersgrave i den sydlige Del
af Landet. Saadanne er nylig bleven opdagede ved Telma, 60 Verster fra Irkutsk,
af det Østsibiriske geografiske Selskabs Konservator Hr. I. N. Willoffski. I
den videnskabelige Mineralogi omtales Nefriten først under Navnet Kascholong
(d. e. Stenart fra Floden Kasch). Den var under dette Navn bleven hjembragt
fra Høiasia af en Krigsfange fra Karl den Tolvtes Arme, Ren AT, som gav den
til svenske Mineraloger, der beskrev den ganske rigtig. uagtet Kascholongen senere

med Urette ansaaes for en Kvartsart.
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fra Høiasia, at jeg har været tilbøielig til at tro, at dette Material
virkelig stammer derfra. Isaafald vilde Nefritforekomsten ved
Beringsstrædet være af Betydning, da den ikke kan forklares paa
anden Maade, end at de herboende Folk har ført Materialet med
sig fra sine oprindelige Hjemsteder i Høiasia, eller ogsaa at der
allerede i Høiasias Stenalderstid fandt en ligesaa udstrakt Han-
delsforbindelse Sted mellem de \ ilde Folkeslag som den, der endnu
foregaar eller for endel Aar siden foregik langs Nordkanten af
Asia og Amerika.

Paa Nordsiden af Havnen fandtes et gammelt europæisk
eller amerikansk Trankogeri. I Nærheden var der to Eskimo-
grave. Ligene var fuldstændig paaklædte bleven lagte ud paa
Jorden uden nogen Beskyttelse af Kiste men omgivne af en tæt

Indhegning, dannet af en Mængde i Jorden krydsvis nedrammede
Teltstænger. Ved Siden af det ene Lig laa en Kajak med Aarer,
et laddet Dobbeltløbsgevær med Perkussionslaas og paasatte Knald-
hætter i Halvspænd, adskillige andre Vaaben, Klæder, Fyrtøi, Sne-
sko, Drikkekar, to med Blod overstrøgne, i Træ udskaarne Masker
(Fig. i og 2 Side 237) og underligt dannede Dyrebilleder. Lig-
nende saaes ogsaa i Teltene. Sælskindssække, bestemte til at

udblæses og anvendes som Fløt paa Harpunerne, var undertiden
forsynede med smaa, i Træ udskaarne Ansigter (Billede 3 Side
237). Paa de to Amuletter, som jeg har bragt med af dette
Slags, er det ene Øie antydet ved Indfælding af et Stykke blåa
Emalje, det andet ved et paa samme Maade indsat Stykke Svovl-
kis. Bagenfor to af Teltene fandtes opsatte paa Stolper af i l/^
Meters Høide raat tildannede Fuglebilleder af Træ, rødmalede
og med udspændte Vinger. Jeg forsøgte forgjæves at faa til-
byttet mig disse Teltguder 1) for en stor ny Filthat, et Bytte-
middel, for hvilket jeg ellers kunde faa næsten hvadsomhelt. En
skinnende hvid Kajak af særdeles elegant Form fik jeg derimod
uden Vanskelighed for en brugt Hat og 500*Remingtonpatroner.

x) Eskimoerne synes dog ikke, ligesaalidt som Tschuktscherne, at have nogen
egentlig Religion eller Begreb om et Liv efter Døden.
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Som en egen Prøve paa Amerikanernes Opfmdsomhed, nåar

det gjælder at faldbyde sine Varer, maa det tilsidst omtales, at en
Eskimo, der under vort Besøg i Havnen kom ombord, fremviste

en trykt Lap, ved hvilken et Handelshus i San Francisco tilbød
■>Sporting Gentlemen* ved Beringsstrædet (Eskimoer?) sit For-
raad af udmærkede Jagthagl.

Ligesom Europas Vestkyst beskyiles af Golfstrømmen, saa-
ledes løber der ogsaa langs Amerikas Stillehavskyst en varm Hav-
strøm, der giver Landet et langt mildere Klima end det, som hersker
paa den nærliggende asiatiske Side, hvor, ligesom langs Grøn-

Eskimograv.

Efter Tegning af O. Nordqvist.

lands Østkyst, en kold nordlig Strøm stryger frem. Skovgrænd-
sen gaar derfor i Nordvestamerika et godt Stykke nordenfor
Beringsstrædet, hvorimod paa Tschuktscherhalvøen Skov synes
ganske at mangle. Ogsaa ved Port Clarence er Landet skovbart,
men nogle Kilometer indover i Landet møder man alenhøie Ore-
busker, og bagenfor Kystbjergene skal der forekomme virkelige
Skove. Forøvrigt er Vegetationen allerede ved Kysten frodig, og
man ser endnu herborte paa den nye Verdens Kyst en Mængde
med skandinaviske Plantearter nærbeslægtede Former, blandt dem
Linnæaen. Dr. Kjellman gjorde derfor her en rig botanisk Høst
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af stort Værd med Hensyn til Sammenligning med Floraen i de
nærliggende Dele sf Asia og andre høinordiske Egne. Ligeledes
samlede Dr. Almqvist et meget omfattende Materiale til Under-
søgelse af Egnenes tidligere formodentlig meget ufuldstændigt
kjendte Lavflora. Uagtet den frodige Plantevækst synes Land-
evertebrater at forekomme i langt mindre Antal end i det nord-
lige Norge. Af Biller f. P>ks. kunde man neppe finde mere end
en Snes Arter, fornemmelig Harpalider og Staphylinider, og af

Dyrebillede fra Port Glarence.
a. ovenfra. b. fra Siden.

1/3 af fuld Størrelse.

Land- og Ferskvandsmollusker kun 7 eller 8 Former, som desuden
næsten alle forekom meget sparsomt. Af mærkelige Fiskearter
maa anføres den samme sorte Sumpfisk, som vi fangede ved Jin-
retlen. Fuglefaunaen var for et høinordisk Land fattig, og af
vilde Pattedyr saa vi kun Moskusrotter. Endog Skrabningerne i
Havnen ydede paa Grund af Bundens ugunstige Beskaffenhed
kun et lidet Antal Dyr og Alger.

Den 26 Juli Kl. 3 Efterm. lettede vi Anker og dampede i
herligt Veir og fordetmeste med god Vind igjen over til den



Ethn ogråfiske Gjenstande fra Port Clarence
1, 2. Masker af Træ, fundne ved en Grav Ve. 3- Amulet, forestillende et Ansigt med det ene Øie
af Emalj, det andet af Pyrit, fra et Harpunflot af Saelskind VB . 4. Aarer 1/12. 5. Baadshage 1/12.

6. Dennes Hage af udskaaret Elfenben l /4. 7. Udskaaret Knivskaft (?) af Elfenben 1/2.
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gamle Verdens Kyst. Til Bestemmelse af Våndets Saltholdighed
og Temperatur paa forskjellige Dybder loddedes og toges Vand-
prøver hver fjerde Time paa Reisen over Sundet. Desudeu fore-
toges Trawling tre Gange i Døgnet, ialmindelighed med over-
ordentlig rigt Udbytte blandt andet af store Snegle, f. Eks. den
smukke, til Venstre vredne Fusus deformis Reeve, og flere store
Krabbearter. En af de sidste (Chionoecetes opilio Krøyer) fan-

Sneglehus fra Beringsstrædet
Fusus deformis Reeve.

gedes undertiden med Skraben i hundredevis. Vi kogte og spiste
den og fandt den udmærket, men ikke synderlig kjødrig. Sma-
gen var lidt sødagtig.

Efter de under Overreisen foretagne Lodninger og andre
lagttagelser har Løitnant Bove udført det paa omstaaende Side
gjengivne Diagram, hvoraf man ser, hvor grundt det Sund er,
som i den nordligste Del af det Stille Hav deler mellem den
gamle og den nye Verden. En Hævning mindre end den, der
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efter Glacialtiden har fundet Sted ved Uddevallas bekjendte Ka-
elbakker, vilde klarligen have været tilstrækkelig til med en

bred Bro at forene de to Verdensdele med hverandre, og en til-
svarende Sænkning har været nok tii at adskille dem, hvis de,

som rimeligt er, engang har hængt sammen. Diagrammet viser
forøvrigt, at den dybe Rende ligger ganske nær ved Tschuk-

Diagram,

visende Vandets Temperatur og Dybde i Beringshavet mellem Port Clarence og Senjavin Sund
Af G. Bove.

tscherhalvøens Kyst, og at denne Rende indeholder en kold Vand-
masse der af en Vold skilles fra det varmere Vand paa ameri-
kansk Side.

Studerer man et Kart over Sibirien, vil man som allerede
antydet finde, at dets Kyst paa de fleste Steder løber meget jævnt
lien, og at den hverken som Norges Vestkyst er sønderskaaret i
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dybe, af høie Fjelde omgivne Fjorde, eller som Størstedelen af
Skandinaviens og Finlands Kyster beskyttes af en Skjærgaard.
Den eneste Undtagelse fra denne Regel danner enkelte Dele af
Tschuktscherhalvøen. især dens sydøstlige Del. Flere mindre
Fjorde skjærer sig her ind i den af leiede granitiske Bjergarter
bestaaende Kyst, og udenfor dem danner to større og flere
mindre Klippeøer en Skjærgaard, der skilles fra Fastlandet af det
dybe Senjavin Sund. Ønsket om at give Naturforskerne endnu
engang Anledning til fra en sikker Havn af at fortsætte sine
Undersøgelser af Tschutstscherhalvøens Naturforhold, og min
egen Higen efter at studere et af de faa Stykker af Sibiriens
Kyst, som efter al Sandsynlighed fordum har været dækket med
Indlandsis, bestemte mig til at vælge dette Sted til Vegas anden
Ankerplads paa den asiatiske Side søndenfor Beringsstrædet. An-
keret faldt her den 28 Juli om Formiddagen, men ikke, som
først bestemt, i Glasenapphavnen, da denne endnu var dækket
med fast Is, men i Mundingen af den nordligste af Fjordene
Konyam Bai.

Før os var denne Del af Tschuktscherhalvøen bleven besøgt
af Korvetten Senjavin, ført af Kaptein, senere Admiral Fr.
Liitke, og af en engelsk Franklin-Ekspedition ombord paa Plo-
ver, ført af Kaptein Moore. Liitke opholdt sig her i nogle Dage
af August 1828 med sine Ledsagere, Naturforskerne Mertens,
Postels og KiTTLiTZ, hvorved Havnen blev kartlagt, og flere
naturvidenskabelige, og ethnografiske lagttagelser gjordes. Moore
overvintrede paa dette Sted 1848—49. Jeg har tidligere anført,

at vi har hans Ledsager Løitnant W. H. Hooper at takke for
særdeles værdifulde Undersøgelser angaaende de Folkestammer,
som bor i Nærheden. Strøget synes dengang at have været

Opholdsstedet for en temmelig talrig Befolkning. Nu boede der
ved den Bugt, i hvilken vi kastede Anker, kun tre Rentschuk-
tscherfamilier, og de omliggende Øer maa enten for Tiden have
været übeboede, eller ogsaa var Vegas Ankomst ikke bleven be-
mærket; thi der kom ingen Indfødte ombord til os, hvilket ellers
vistnok vilde have været Tilfældet.
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Kysten paa Sydostkanten afKonyam Bai, den Bugt, i hvilken
Vega nu i et Par Dage laa for Anker, dannes af en temmelig
øde Myr, paa hvilken en Mængde Traner hækkede. Bagenfor
den hæver der sig flere Fjeldtoppe til en Høide af næsten 600
Meter. Zoologens og Botanikerens Udbytte paa dette Sted blev
meget tarveligt: men paa Bugtens Nordside, hvorhen Udflugter
gjordes med Dampsluppen, fandtes græsrige Skraaninger med
temmelig høie Buskadser og en stor Mængde Blomster, der be-
rigede Dr. Kjellmans Samling af høiere Planter fra Asias Nord-
kyst med omtrent 70 Arter. Her fandt vi for første Gang Land-
mollusker (Succinea, Limax, Helix, Pupa o. fl.) paa Tschuk-
tscherhalvøen 1).

Vi besøgte ogsaa Rentschuktschernes Bosteder. De lignede
de Tschuktschertelte, vi før havde seet, og Beboernes Levevis
var kun lidet forskjellig fra de Kysttschuktscheres, med hvem vi
havde tilbragt Vinteren. De var ogsaa klædte paa samme
Maade med Undtagelse af, at Mændene bar en Mængde smaa
Bjælder i Bæltet. Det Antal Rener, som de tre Familier eiede,
var efter en Tælling, som jeg foretog, da Hjorden ved Middags-
tid i varmt Solskin med synligt Velbehag havde slaaet sig ned
paa en i Nærheden af Teltene liggende Snemark, kun omtrent

400, altsaa meget mindre end hvad der behøves for tre Lappe-
familier. I Stedet derfor har Tschuktscherne en rigere Tilgang
paa Pisk og fremfor alt en bedre Jagt end Lapperne; de drikker
heller ingen Kaffe og samler selv sin Føde afPlanteriget. De Ind-
fødte kom os meget venligt imøde og tilbød sig at sælge os
eller rettere bortbytte tre Rener, hvilken Handel dog paa Grund
af vor snart paafulgte Afreise ikke kunde komme istand.

Fjeldene omkring Konyam Bai var høie og sønderrevne, med
spidse Toppe og dybe, endnu for endel snefyldte Kløfter. Der

x) Vi havde allerede før fundet nogle Landmollusker ved Port Clarence,
m n ingen ved St. Lawrence-liai. Det nordligste Fund af saadanne Dyr. som
man for Tiden kjender, er gjort af von Middendorf, som fandt en Physa-Art paa
Taimurhalvøen.
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syntes ikke nu at findes Isbræer paa dem. Rimeligvis har dog
de herværende Fjorde og Sunde ligesom St. Lawrence Bai, Kol-
jutschin Bai og formodentlig ogsaa alle andre dybere Bugter paa
Tschuktscherhalvøens Kyst dannet sig ved Udgravning af For-
tidens Bræer. Uvist kan det dog være, om en virkelig
Indlandsis har dækket hele Landet; vist er det, at Isdækket
ikke har strakt sig ud over Sibiriens Sletteland, hvor en Is-
periode i skandinavisk Forstand bevislig aldrig har fundet Sted,
og hvor Landets Beskaffenhed helt fra Juratiden til Nutiden
vistnok har været underkastet adskillige Forandringer, men ingen
af de gjennemgribende Jordrevolutioner, som Geologerne tidligere
holdt af at skildre med saa livlige Farver. I det mindste synes
Flodernes Retning at have været uforandret. Maaske beror For-
skjellen mellem det Sibirien, i hvilket Tschikanowskis Ginkoskove
voksede og Mammuthen streifede om, og det, i hvilket man nu

i ringe Dybde under Overfladen træffer stadigt frossen Jord,
endog kun paa, at Isothermerne har trukket sig en Smule lavere
ned mod Ækvator.

Konyam Bais Omgivelser bestaar af krystallinske Bergarter,
nederst glimmerfattig Granit og Glimmerskifer, derefter gråa kul-
sur Kalk uden Forsteninger og tilsidst Talkskifer, Porfyrer og
Kvartsiter. Paa Fjeldtoppene faar Graniten et knudret, trachyt-
agtigt Udseende, men gaar ikke over til virkelig Trachyt. Alle-
rede her er man dog i Nærheden af Kamtschatkas vulkanske
Arnesteder, hvilket f. Eks. bevises af den varme Kilde, som Hoo-
per opdagede ikke langt fra Kysten paa en Slædereise til Be-
ringsstrædet. Midt under den strenge Kulde i Februar havde
dens Vand en Temperatur af -f- 69° C. Varme Vanddampe og
Snedrev havde i Forening dannet et skinnende hvidt Hvælv af
isede og med Iskrystaller besatte Snemasser over Kilden. Endog
Tschuktscherne syntes at have fundet Modsætningen paafaldende
mellem det hede Kildevæld fra Jordens Indre og Kulden, Sneen
og Isen paa Overfladen. De ofrede blåa Glasperler til Kilden og
viste Hooker som noget mærkværdigt, at man kunde koge Fisk
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i den ; men Kildevandets Mineralholdighed gav den kogte Fisk
en bitter, übehagelig Smag 1).

Det indre af Konyam Bai var under vor Nærværelse endnu
dækket af et fast Isdække. Dette gik op den 30 Juli efter
Middagen og havde nær nok, saa hullet og opløst som Isen
var, pludselig gjort en Ende paa Vegas Reise ved at presse
Skibet md mod Land. Heldigvis mærkede man Faren itide, fik
Dampen op, lettede og flyttede Skibet til den isfrie Del af Fjor-
den. Da formedelst dette Angreb adskillige Kubikfod Kul maatte

anvendes til Opildning af Maskinen, og vort tidligere saa rige
Kulforraad nu trængte til at skaanes, og da jeg endelig frem-
deles trykkedes af Frygten for, at en for lang Venten med at

sende Efterretninger hjem let kunde blive Aarsag ikke alene til
megen Uro, men ogsaa til store Pengeudgifter, foretrak jeg
straks at seile videre fremfor at anløbe en nærliggende sikrere
Havn, hvorfra de videnskabelige Arbeider kunde været fortsatte.

Kursen sattes nu paa Nordvestenden af St. Lawrence 0.
Et Stykke udenfor Senjavinsundet saa vi Drivis for sidste Gang.
Overhovedet er den Ismængde, som gjennem Beringsstrædet dri-
ver ned i det Stille Hav. ikke meget stor, og Størstedelen af den
Is, som man om Sommeren møder paa den asiatiske Side af
Beringshavet, er aabenbart dannet i Fjorde og Bugter langs Ky-
sterne. Søndenfor Beringsstrædet saa jeg derfor ikke et eneste

Isbjerg. neppe en større Bræblok, men kun flade, meget hullede
Strækninger af Bai-Is.

Ankeret faldt den 31 Juli om Eftermiddagen i en aaben
Bugt paa Nord\ estsiden af St. Lawrence-Øen. Denne, som af de
Indfødte kaldes Enguæ, er den største 0 mellem Aleuterne og
Beringsstrædet. Den ligger Asia nærmere end Amerika, men

ansees for at tilhøre den sidste Verdensdel, hvorfor den samtidig
med Alaska-Territoriet af Rusland blev afstaaet til de Forenede

x) At der findes ildsprudende Bjerge i Sibirien østenfor Jenisej, omtales alle»
rede af Isak Massa i en Opsats, der er incltageu i Messel Gekkits' Detectio
Freti, Amsterdam 1612. Rvgtet om Kamtsehatkas Vulkaner synts altsaa allerede
dengang at have naaet Europa.
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Stater. Øen er beboct af nogle faa Eskimofamilier, der staar i
Handelsforbindelser med sine tschuktschiske Naboer paa russisk

Tatueringsmønstre fra St. Lawrence-Øen.
1, 2 Ansigtstatueringer. 3. Armtatuering.

Etler Tegning af A. Stuxberg.

Side, og som derfor har optaget endel Ord af disses Sprog.
Deres Dragt ligner ogsaa Tschuktschernes, med Undtagelse af, at
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de i Mange af enskind benytter Pæsker af Fugle- og Murmel-
dyrskind. Ligesom Tschuktscherne og Eskimoerne ved Port
Clarence bruger de Regnkjoler af sammensyede Sæltarme. Disse
Klædningsstykker er paa St. Lawrence-Øen meget udpyntede,
især med Fjærduske af de Søfugle, som i talløse Skarer hækker
paa Øen. Det lader endog til, at Tarmklæder her forfærdiges
til Salg til andre Folkeslag; ellers vilde man have vanskeligt for
at forklare, hvorledes Kotzebues Matroser i en halv Time kunde
faa tilbyttet sig 200 Stykker af dem fra en eneste Teltplads.

Tatueret Kvinde fra St. Lawrence-Øen.

Efter Tegning af A. Sti-xberg.

Ved vort Besøg gik alle de Indfødte med blottede Hoveder, Mæn-
dene med sit sorte tagllignende Håar afklippet helt md til Roden
med Undtagelse af den almindelige smale Krands rundt Hovedet.
Kvinderne bar perlebesatte Haarfletter og var stærkt tatuerede,
enkeltvis med tildels meget indviklede Mønstre, saaledes som det
sees af hosstaaende Figurer. Ligesom Børnene gik de for det
meste barfodede og med nøgne Ben. De var velvoksne, og
mange af dem saa ikke ilde ud ; men allesammen var de ufor-
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hederlige Tiggerskcr, som formelig forfulgte vore Naturforskere
under deres Streiftog iland.

Sommerfeltene var uregelmæssige, men temmelig rene og
lyse Skjulesteder af Tarmeskind, udspændte over et Reis værk af
Drivtømmer og Hvalben. Vinterboligerne var nu forladte. De
syntes at beståa af Jordhuler, som oventil paa en firkantet Aab-
ning nær var tækkede med Drivtømmer og Torv. Om Vinteren
var der formodentlig spændt et Sælskindstelt over denne Aab-
ning, men det var paa denne Tid nedtaget, formodentlig for at

lade Sommervarmen trænge ned i Hulen og smelte den Is, som
om Vinteren havde samlet sig paa dens Vægge. Ved flere
Telte stod der store Underkjæveben af Hval nedrammede i Jor-
den. De var gjennemborede oventil, og jeg antager, at Vinter-
teltet i Mangel af andet Tømmer blev udspændt over dem. Mas-
ser af Hvalben laa opkastede langs Stranden, tydeligt stammende
fra de samme Hvalarter, hvis Ben vi havde samlet paa Dynerne
ved Pitlekai. I Nærheden af Teltene fandtes ogsaa Grave. Ligene
var übrændte bleven nedlagte i enKløft af de af Frosten sønder-
revne og ofte til uhyre Stenrøser forvandlede Bjerge. De var
siden bleven dækkede med Stene, og Hjerneskaller af Bjørn og
Sæl samt Hvalben bleven ofrede eller strøede omkring ved Gra-
ven. Da der altid fulgte en Flok Indfødte med os paa 'vore Ud-
flugter tillands, fik vi ikke Anledning til nærmere at undersøge
disse Grave eller tåge Kranier med fra dem.

I Nordost for Ankerpladsen dannedes Kysten af lave Høider,
der faldt langbrat af mod Havet. Fra disse Høider skjød der
hist og her ruinlignende Klippedannelser frem, lig dem, vi havde
seet paa Nordkysten afTschuktscherlandet; men Bergarten bestod
her af samme Slags Granit som den, der dannede de laveste Lag
ved Konyam Bai. Det var under disse Skraaninger, at de Ind-
fødte især opførte sine Boliger. I Sydvest for Ankerpladsen laa
der en meget stor Slette, der længere indover Øen var sumpig, men
langs Kysten dannede en fast og jævn, meget blomsterrig Græsvold.
Her pralede den store solsikkelignende Arnica Pseudo-Arnica og en
anden Senecio-Art (S. frigidus), Oxytropis nigrescens i tætte Tuer og
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blomsterrig, her ikke forkrøblet som i Tschuktscherlandet, flere Pe-
dicularisarter i det fuldeste Flor (P. sudetica, P. Langsdorffii, P.
Oederi og P. capitata), den anselige Sneaurikel (Primula nivalis) og
den smukke Primula borealis. Som karakteristiske for Stedet maa
endvidere nævnes flere Ranunkler, en Simre (Anemone narcissiflora),
en Art Stormhat med vistnok faa, men meget store Blomster,
store med Blomster oversaaede Tuer af Silene acaulis og Alsine
macrocarpa, flere Saxifrager, to Claytonier, den i Tschuktscher-
befolkningens Husholdning som Kjøkkenurt vigtige Cl. acutifolia
og den spæde Cl. sarmentosa med sine fine, svagt rosenfarvede
Blomster, og tilsidst, hvor Jorden var stenet, lange, men endnu
blomsterløse, kun lidet grønne Tæger af vort Hjemlands Ynd-
lingsplante Linnæa borealis. Dr. Kjellman gjorde saaledes en
rig Høst af høiere Planter, og desuden samledes et vakkert Antal
af Land- og Havdyr, Lavarter og Alger. Jorden bestod af Sand
med store, hvad vi i Sverige vilde kalde erratiske, Slenblokke.
De syntes dog ikke at være hidbragte af Isen, men at ligge
»in situ«; formodentlig er de ligesom Sanden opstaaede ved For-
vitring af Klipperne.

I Havet fandt vi ikke saa faa Alger og en virkelig, om end
artfattig Strand-Evertebratfauna, noget der fuldstændigt savnes i de
egentlige Polarhave. Medens jeg gik langs Stranden, fik jeg Øie
paa fem temmelig store, ensfarvet graabrune Sæler, som solede
sig paa Stene et Stykke fra Land. De tilhørte en Form, som jeg
havde seet i Polarhavet. Da der ingen Baad var ved Haanden,
forbød jeg, uagtet de laa indenfor Skudhold, den Fanger, som
fulgte mig, at øve sin Skydefærdighed paa dem. Muligens val-

det Hunner af Histriophoca fasciata, hvis smukt tegnede Skind
(af Hanner) jeg tidligere havde seet og beskrevet fra St. Law-
rence Bai. De Indfødte havde nogle Hunde, men ingen Rener,
som dog i tusindvis burde kunne ernære sig paa Øen. Ingen
Kajaker brugtes, men vel store Baidarer af samme Bygnings-
maade som Tschuktschernes.

St. Lawrence-Øen opdagedes paa Berings første Reise; men
den første, som kom sammen med de Indfødte, var Otto von
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Kotzebue 1) (den 27 Juni 1816 og den 20 Juli 1817). De Indfødte
havde dengang endnu ikke seet Europæere og modtog de frem-
mede med en Venlighed, som udsatte Kotzebue for store Lidel-
ser. Herom fortæller han:

xSaalænge som Naturforskerne streifede om mellem Fjeldene,
underholdt jeg mig med mine nye Bekjendte, som da de erfarede,
at jeg førte Befalingen, indbød mig til sine Telte. Her blev der
udbredt et smudsigt Skind paa Gulvet, hvorpaa jeg maatte sætte

mig, og derefter traadte den ene frem efter den anden, omfavnede
mig, gned sin Næse stærk mod min og endte sine Kjærtegn med at
spytte i Hænderne og derefter stryge mig nogle Gange over An-

sigtet. Uagtet disse Venskabsytringer ikke behagede mig saa sær-
deles, holdt jeg dog taalmodigt ud; det eneste, jeg gjorde for at ind-
skrænke disse Kjærlighedsbeviser lidt, var at uddele Tobaksblade.
Disse modtog de Indfødte rigtignok med megen Glæde, men de
vilde straks begynde forfra med sine Venskabsytringer. Nu greb
jeg hurtig til Knive, Sakse, Perler, og ved at uddele noget deraf
lykkedes det mig at afværge et nyt Anfald. Alen en endnu større

Lidelse ventede mig, da de for ogsaa legemligt at vederkvæge mig
fremsatte et Trætroug med Hvalspæk. Saa modbydelig denne Føde
end er for europæiske Maver, tog jeg dog tappert for mig af An-

retningen. Dette og nogle ff ere Gaver, som uddeltes, beseglede det
venskabelige Forhold mellem os. Efter Maaltidet foranstaltede Værten

Sang og Dans, der blev akkompagneret af en liden Tamburin 2).

Da v. Kotzebue to Dage efter seilede forbi Øens Nordpynt,
mødte han tre Baidarer, len a{" dem reiste en Mand sig, holdt

r) Kotzebue siger, at han var den første Sømand, som havde besogt Øen.
Dette er do<r urietio-t Billinsrs eik iland paa denden —J-f.- 17Qi . Fra Skibeto & fa fa fa r

2I jull / y

saa man flere Indfødte og en Baidar. som roede langs med Kysten. Men de Ind-
fødte blev skræmte af de Geværskud, der affyredes som Signaler (Sarytschiays
Reise, 11. S. 91. Sauer S. 239). Billings Alger, at d<_t Sted, hvor han gik iland
(Sydostpynten af Øen), var næsten dækket af Ben af Sodyr. Af Vigtighed var det
at faa disse nærmere undersogte , da det ikke er umuligt, at Steilers Havko
(Rhytina) tidligere af og til kom til denne Kyst. lalfald kan man her faa vig-

B i drag til Kundskaben 0111 Hvalarterue i Beringsstrædet.
2) Otto von Kotzebue, Entdeckungs-Reise an die Siid-See und nach der

Bering Strasse 1815—1818, Weimar 1821, I S. 135, II S. 104, 111 S. 171
og 178.
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en liden Hund op og gjennemborede den med sin Kniv, efter
hvad v. Kotzebue troede, et Offer til de fremmede 1).

Efter 1817 har flere Forskerekspeditioner gjort Landgang
paa St. Lawrence-Øen, men altid kun for nogle Timer. Det er
ogsaa forenet med megen Fare at opholde sig der i længere Tid
med Fartøi. Man kjender nemlig ingen Havn paa den store, af
aabent Hav omgivne Øs Kyster. Som en Følge af den svære
Søgang, som næsten altid hersker, fordi det omliggende Hav er
isfrit, er det vanskeligt at lande med Baad, og det paa den
aabne Red ankrende Skib er bestandig udsat for af en hastigt op-
staaet Storm at blive drevet md paa Kystklipperne. Dette gjaldt
i fuldeste Maal for Vegas Ankerplads, og Kaptein Palander øn-
skede paa Grund heraf saa hurtigt som muligt at forlade Stedet.
Allerede den 2 August Kl. 3 Efterm. fortsatte vi derfor Reisen.
Kursen blev først sat for Øen Karaginsk ved Østsiden af Kam-
tschatka, hvor det var min Hensigt at stoppe nogle Dage for at

faa Adgang til at anstille en Sammenligning af Mellem-Kam-
tschatkas og Tschuktscherhalvøens Naturforhold; men da ugun-
stige Vinde forsinkede Overreisen længere, end jeg havde be-
regnet, opgav jeg skjønt ugjerne Planen om at gaa iland paa
dette Sted. Kommandørs-Øerne blev istedet derfor Ekspeditionens
nærmeste Maal. Her kastede Vega Anker den 14de August om
Aftenen i en temmelig ussel mod Vest, Nordvest og Syd aldeles
aaben Havn, liggende paa Vestsiden af Beringsøen mellem Hoved-
øen og en udenfor liggende Holme.

x) I de første Dage efter vor Ankomst til Pitleka- blev flere Hunde ihjel»
stukne. Jeg troene d engang, at det skede, fordi man ikke vilde føde dem Vin-
tc:i uver: men det er ikke umuligt, at man ofrede dem f< a at afvende de Ulykker,

m de fremmedes Ankomst vilde foraarsage.
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-Deringsøen ligger mellem 540 40' og 55° 25' 11. Br. samt

165 0 40' og 166° 40' o. L. Gr. Den er den vestligste, nærmest
Kamtschatka liggende 0 i clen lange paa vulkansk Vei dannede
Økjæde, som mellem 51 0 og 560 n. B. begrændser Beringshavet
mod Syd. Med den nærliggende Kobberø og nogle omliggende
Holmer og Klipper danner den en egen, fra de egentlige Ale-
utiske Øer adskilt Øgruppe, benævnt efter den store her afdode
Sømands Officersrang, Kommandørs- eller Kommandirski-Øerne.
Disse regnes ikke til Amerika, men til Asia og tilhører Rusland.
Desuagtet har det amerikanske Alaska-Kompagni erhvervet sig
Jagtretten paa dem l) og underholder to, ikke übetydelige Han-
delsstationer, som forsyner de Indfødte, et Antal af nogle
hundrede Personer, med Levnetsmidler og Manufakturvarer,
hvorimod Selskabet igjen af dem opkjøber Pelsvarer, for-
nemmelig Skindene af en Øresæl (Søkatten eller Søbjørnen\

x) 1 Februar IS7I bortforpagtedes Fangstretten paa disse Øer af den russiske
Regjering til Hutchinse.ii. Kohl, Pbilippeus & Co. ; men disse har afstaaet sine
Rettigheder til Alaska Commercial Company i San Francisco.
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hvoraf der aarlig dræbes 20,000 til 50,000 1) Stykker. For at have
Opsigt med den russiske Stats Rettigheder og opretholde Orden
er ogsaa nogle russiske Embedsmænd bosatte paa Øen. Et halvt
Dusin hensigtsmæssige Træhuse er bleven opførte til Boliger for den
russiske Krones og det amerikanske Kompagnis Betjente, til
Magasiner, Handelsboder o. s. v. De Indfødte bor tildels i rum-
melige og indvendig ikke uhyggelige Torvhuse, tildels i smaa

Kolonien paa Kobberøen.
Efter Fotografi.

Træhuse, som Selskabet lidt efter lidt søger at indføre istedetfor
de første ved aarlig at indforskrive og bortgive nogle Træ-

*) Efter mig meddelt Opgave af Mr. Henry W. Elliot, som for Studiet
af de pelsførende Sæler i det nordlige Beringshav i længere Tid har opholdt sig
paa Sæløerne (Pribylows Øer o. fl.) paa den amerikanske Side og givet over-
maade interessante Oplysninger om det der herskende Dyrliv i sit Værk: A report
upon the condition of affairs in the territory of Alaska, Washington 1875. Den
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bygninger til de mest fortjente af Befolkningen. Hver Familie
har sit eget Hus. Der findes ogsaa en Kirke for græsk-katholsk
Gudstjeneste og en rummelig Skolebygning, den sidste er bestemt
for Aleuternes Børn. Skolen var uheldigvis lukket under vort

Besøg; men efter de Skrivebøger, som laa fremme i Skoleram-
met, er Undervisningen ikke til at foragte; idetmindste udmær-
kede Skriftprøverne sig ved Renlighed og en udmærket jævn og
smuk Skrift. I Kolonien ligger Husene paa et Sted samlede til
en By, beliggende ved Kysten i passende Afstand fra Fangst-
pladsen i en om Sommeren rigt grønklædt, men skovbar og af
skovløse Høider omgiven Dal. Fra Havet af tager Byen sig
omtrent ud som et mindre nordisk Fiskerleie. Endel spredte Huse
findes desuden hist og her paa andre Kanter af Øen, f. Eks.
paa Nordostsiden, hvor der skal drives en übetydelig Potetes-
avl, og ved Fangstpladsen paa Nordsiden, hvor der er anlagt et

Par store Pelsboder og en Mængde, kun i Slagtningstiden benyt-
tede overmaade smaa Jordstuer.

Saavel i geografisk som i naturhistorisk Henseende er Be-
ringsøen en af de mærkværdigste Øer i den nordlige Del af
det Stille Hav. Det var her, at Bering efter sin sidste uheldige
Reise i det Hav, som nu bærer hans Navn, sluttede sin lange
Opdagerbane. Han overlevedes dog af mange af sine Kamme-
rater, blandt dem Lægen og Naturforskeren Steller, som har givet
en med sjelden overtruffet Mesterskab udført Skildring af Natur-
forholdene og Dyrlivet paa den forud aldrig af Mennesker be-
søgte 0, hvor han ufrivilligt tilbragte Tiden fra Midten af No-
vember 1741 til Slutningen af August 1742 1).

efter mundtlig Meddelelse af en Europætr, som jeg traf paa Beringsøen, grundede
Opgave i min Reiserapport til Dr. Dickson, at der aarlig skulde dræbes 50 "fil
100,000 Dyr paa Berings- og Kobberøen, tr derfor rimeligvis noget overdreven.

1) Originalberetninger om Overvintrrgen paa Beringsøen gives i Muller,
S. mmhmg Russicher Gtschichte, St. Petersburg 1 758, 111 S. 228-—238 og 242 —268;
(Steller') Topographische und physikalische Beschreibung derßeringsinsel (Pallas,
Xeue Nordische Bey t age, St. Petersburg und Leipzig 1781 —83, II S. 255); G.
W. Steller, Tagebuch einer Seereise aus dem Petripauls Haftn . . . und seine
Begebenheiten auf der Riickreise (Pallas Xeueste Nordische Beytrage. St. Peters-
burg und Leipzig 1793—96, I S. 130, II S. 1).
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Det var Ønsket om at erhverve Huder og Skeletter af de
mange her forekommende mærkværdige Pattedyr saavelsom at

sammenligne Øens nuværende Beskaffenhed, efterat den i næsten

halvandet hundrede Aar skaanselløst har været udsat for Men-
neskenes Jagt- og Rovlyst, der bevægede mig til at optage et

Besøg paa Øen i Reiseplanen for Ekspeditionen. De Efterret-
ninger jeg paa Beringsøen fik af amerikanske Aviser om den Uro,
som vor Overvintring havde vakt i Europa, foranledigede mig
dog til at gjøre mit Besøg kortere, end jeg havde tænkt. Vort
Udbytte af Indsamlinger og lagttagelser blev alligevel overmaade
rigt, men inden jeg gaar over til at beskrive vort eget Ophold paa
Øen, maa jeg nævne nogle Ord om dens Opdagelse og den
første Overvintring paa den, hvilken har en ganske egen Inter-
esse derved, at Øen aldrig før havde været betraadt af Menne-
skefod. Det rige Dyrliv, som man traf paa den, giver os derfor
et af de yderst faa Billeder, vi har af Dyrverdenen, saaledes som
den dannede sig, inden Mennesket, Skabelsens Herre, optraadte.

Efteraf Berings Skib som en Følge af den Skjørbugsepidemi,
som havde angrebet næsten alle Mand ombord, i længere Tid
havde drevet aldeles hjælpeløst omkring i Beringshavet, uden at

der førtes Bestik og tilsidst uden Seil og Rorgjænger bogstavelig
for Vind og Vove, fik man den x-£ Nov. 1741 et Land isigte og
kastede Dagen efter Anker udenfor dets Kyst Kl. 5 E. M. En
Time efter sprang imidlertid Ankertouget, og en uhyre Bølge
kastede Fartøiet md mod Kystens Klipper. Alt syntes allerede
at være tabt; men istedetfor af nye Bølger at blive slynget md
mod Land, kom Skibet uformodet md i et af Klipper omgivet

4 1 //2 Favn dybt Bassin med fuldkommen stille Vand, der kun
med et smalt Indløb stod i Forbindelse med Havet. Havde det
hjælpeløse Fartøi ikke netop drevet hen til dette Sted, vilde det
uundgaaeligt være bleven knust og alle Mand være omkomne.

Kun med stor Møie formaaede det syge Mandskab at sætte

ud en Baad, med hvilken Løitnant Waxel og Steller gik iland.
De fandt Landet übeboet, uden Skov og lidet indbydende. Der
rislede imidlertid en endnu ikke frossen Bæk med friskt, klart
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Vand ud over Fjeldsiden og i Sandbakkerne ved Kysten fandtes
flere dybe Gruber, som blev udvidede og dækkede med Seil, saa
at de kunde forvandles til Boliger. Det Mandskab, som endnu
kunde staa paa sine Ben, tog fat paa dette Arbeide. Den L 9
Nov. kunde, de syge bringes iland; men, som det ofte hænder,
døde mange, idet de bragtes fra Kahytten ud i den friske Luft,
andre, idet de bragtes ned fra Fartøiet, eller straks efterat de
var komne iland. Alle, hos hvem Skjørbugen havde tåget saadan
Overhaand, at de allerede ombord paa Skibet laa tilsengs, døde.
De overlevende havde neppe nok Tid og Kræfter til at begrave
de døde og havde ondt for at beskytte Ligene mod de forsultne
Ræve, der fandtes i Hobetal paa den übeboede 0 og endnu ikke
havde lært at frygte for Menneskerne. Den 2g

° Nov. bragtes Be-
ring iland; han var da allerede stærkt angreben og mismodig,
og han var ikke at formåa til tåge sig Bevægelse. Han døde
den lg9 December.

Vitus Bering var dansk af Fødsel og havde allerede som
ung gjort Reiser til Ost- og Vestindien. I Aaret 1707 blev
han antagen som Officier ved den russiske Orlogsflaade og
deltog som saadan i alle denne Flaades Krigsforetagender mod
Sverige. Han blev paa en Maade levende begravet paa den
0, som nu bærer hans Navn; thi tilsidst vilde han ikke tillade,

at man tog den Sand bort, som rullede nedover ham fra Væg-
gene af den Sandgrav, i hvilken han laa. Han syntes nemlig,
at Sanden varmede det stivnede Legeme. Inden Liget kunde
blive ordentlig begravet, maatte det derfor graves ud af sin Seng,
et Forhold, som syntes at have gjort et übehageligt Indtryk paa
de overlevende. De to Underbefalingsmænd, Waxel og Chitrow
havde holdt sig temmelig friske paa Havet, men blev nu alvor-
lig syge; dog kom de sig igjen. Kun Ekspeditionens Læge,
Georg Wilhelm Steller, var hele Tiden frisk, og at nogen af Be-
sætningen slåp derfra med Livet, kan man takke denne geniale
Mands Kundskaber, aldrig kuede Energi samt muntre og for-
trøstningsfulde Sind for. Disse Egenskaber blev ogsaa under
Overvintringen prøvede . i rigt Maal. Nat til den i£j^_ blev
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Skibet, paa hvilket der ikke holdtes Vagt, da alle Mand maatte

være iland for at passe de Syge, kastet ind paa Stranden af en
stærk OSO Storm. En saa stor Mængde Proviant gik derved
tabt, at de tiloversblevne Forraad ikke i og for sig kunde afgive
tilstrækkelig Føde til alle for en hel Vinter. Man sendte derfor
Folk ud i forskjellige Retninger for at faa Besked om Landets
Beskaffenhed. De kom tilbage og fortalte, at Skibet var stran-

det paa en übeboet og skovbar 0 og ikke, som man havde haa-
bet, paa Fastlandet. Dette viste de skibbrudne, at de for at

blive reddede kun havde sin egen Omtanke og Kraft at holde
sig til, og til en Begyndelse fandt man, at det, saafremt nogen
Proviant skulde blive tilovers for Hjemreisen, var nødvendigt for
en større Del at ernære sig ved Jagt. Rævekjød synes man ikke
gjerne at have villet spise og i Begyndelsen holdt de skibbrudne
sig derfor til Havoterkjød. Nu findes Havoteren neppe paa Be-
ringsøen, men dengang dækkedes Kysterne af hele Hjorder af
disse Dyr. De var aldeles ikke bange for Mennesker, kom af
Nysgjerrighed lige imod Skytterne og løb ikke bort, om nogen
nærmede sig. En dyrekjøbt Erfaring lærte dem dog snart For-
sigtighed, men man fangede ialfald 800 til 900 Stykker, en vakker
Fangst, nåar man erindrer, at disse Dyrs Skind ved den chine-
siske Grændse betaltes med 80 å 100 Rubler Stykket. Desuden
strandede i Begyndelsen af Vinteren to Hvalfiske paa Øen. De
skibbrudne betragtede disse som sit Proviantmagasin og synes
at have foretrukket Hvalspæk for Havoterens Kjød, der havde
en slet Smag og var seigt som Læder 1).

Om Vaaren forsvandt Havoterne, men istedetfor dem kom
andre Dyr i store Skarer til Øen, nemlig Søbjørne, Sæler og
Søløver. Kjødet af unge Søløver 2) ansaaes for at være særdeles

x) Efter Muller, hvis (paa Meddelelser af Waxel) grundede Beretninger ofte
afviger fra Steilers. Den sidste siger, at Havoterkjødet var bedre end Sælkjød og
et godt Middel mod Skjørbug. Ungernes Kjød kunde endog med Hensyn til Vel-
smag kappes med Lammekød.

2) Efter hvad der anføres i Steilers Beskrivelse over Beringsøen (Neve nord.
Beytr., II S. 290) skulde ingen have vovet at angribe «diese grimmigen Thiere«>
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lækkert. Da Havoterne blev sjeldnere samt mere sky og van-
skelige at fange, fandt de skibbrudne ogsaa paa et Middel til at

dræbe Havkøer, hvis Kjød Steller ansaa for fuldtud ligesaa godt
som Oksekjød. Nogle Fade af disse Dyrs Kjød blev endog sal-
tede for at tjene til Proviant paa Hjemreisen. Da Landet i Mid-
ten af April blev snebart, sammenkaldte Waxel de 45 Mand,

som endnu var ilive, til en Raadslagning med Hensyn til de
Forholdsregler, man burde tåge for at naa Fastlandet. Blandt
flere forskjellige Forslag standsede man ved det, af Tømmeret af
det strandede Fartøi at bygge et nyt. Man skred straks til Pla-
nens Udførelse, uagtet den stødte paa mange Vanskeligheder.
De tre Tømmermænd, som havde været med paa Reisen, var alle-
sammen døde; men heldigvis fandtes blandt de overlevende en Ko-
sak Sawa Starodubzow, der som Arbeider havde delfaget i Skibs-
byggeri i Ochotsk og nu paatog sig at lede Bygningen af det
nye Fartøi. Med Nøden som Læremester lykkedes det ham og-
saa at løse sin Opgave, saa at en ny »St. Peter« den få Aug.

1742 kunde løbe af Stabelen. Fartøiet var 40 Fod langt, 13 Fod
bredt og 6V2 Fod dybgaaende, og det seilede saa godt, som val-

det bleven bygget af en udlært Mester-, men derimod lækkede
det alvorligt i Søgang. Hjemreisen var ialfald heldig. Den
-5 'fpt'- fik man Kamtschatka isigte, og to Dage efter ankrede
25 Aug. *"*"> ' o o

»St. Peter « ved Petropaulowsk, hvor de skibbrudne fandt For-
raadshuse med en, efter deres formodentlig ikke synderlig store

Fordringer, rigelig Forsyning af Levnetsmidler. Aaret efter
seilede de med sit paa Beringsøen byggede Fartøi videre til
Ochotsk. Ved Ankomsten var af de j6 Mand, som fra først af
havde været med, de 32 døde. Paa Kamtschatka havde man an-
seet dem alle for døde og skiftet de dem der tilhørende Efterladen-
skaber. Steller blev endnu nogen Tid frivillig paa Kamtschatka
for der at fortsætte sine naturhistoriske Undersøgelser. Uheldig-
yis paadrog han sig Lokaløvrighedernes Uvilie som en Følge af

-og den eneste Søløve, man spiste om Vinteren, var et paa Kysten af Kamtschatka
saaret Dyr, som død opkastedes paa Beringsøen. De finnelignende Fødder skal
være den lækreste Del af Søleven.
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den frimodige Maade, paa hvilken han dadlede deres Misbrug.
Dette gav Anledning til en Undersøgelse vedKancelliet i Irkutsk.
Han blev rigtignok frikjendt og fik Tilladelse til at reise hjem,
men i Solikamsk blev han mødt af en Ekspres, som havde Ordre
til at bringe ham tilbage til Irkutsk. Paa Veien derhen traf han
i Tara en ny Ekspres med ny Tilladelse til at reise til Europa.
Den stærke, tidligere saa livsfriske Mands Kræfter var imidlertid
allerede udtømte ved denne Jagen over Sibiriens uendelige Ødemar-
ker. Han døde kort efter den ff Nov. 1746 i Staden Tjumen, kun

37 Aar gammel, af en Feber, han havde paadraget sig paaReisen 1).
Den Masse kostbart Pelsværk, som hjembragtes af de over-

levende fra Berings tredie saa uheldige Reise, havde omtrent
samme Virkning paa Sibiriens Pelshandlere, Kosakker og Fan-
gere som Rygtet om Eldorado eller Kasiken Dobaybes Skatte
paa de spanske Opdagere i Mellem- og Sydamerika. Der ud-
rustedes talrige Ekspeditioner til det nye pelsrige Land, hvor
vidtløftige tidligere ukjendte Landstrækninger skatlagdes under
Ruslands Czar. De fleste af disse Ekspeditioner landede under
Frem- og Tilbagereisen paa Beringsøen og bevirkede inden kort
Tid en fuldstændig Forandring i dens Fauna. Takket være Stei-
lers livlige Skildring er vi her saaledes istand til at faa en Fore-
stilling om den Forandring, der foregaar med et Lands Fauna,
nåar Mennesket slaar sig ned i det.

Ræv eller Fjeldrak forekom paa den Beringske Ekspeditions
Overvintringstid i utrolig Mængde. De opaad ikke alene alt
muligt spiseligt, der blev liggende ude, men trængte baade Dag

x) Efter Mullers officielle Beretning, formodentlig forfattet for at imødegaa
de i Europas videnskabelige Kredse gjængse Rygter om Steilers Skjæbne. Efter
den Biografi, der findes i Begyndelsen af «Georg Wilhelm Steilers Beschreibung
von dem Lande Kamtschatka, herausgeben von J. B. S. (Scheerer), Frankfurt und
Leipzig 1774«, skulde Steller allerede have tiltraadt Tilbagereisen til St. Peters-
burg og være kommen forbi Nowgorod, da han fik Befaling til at indstille sig for

Kancelliet i Irkutsk. Efter et Aars Forløb fik han Tilladelse til igjen at begive
sig paa Reisen til St. Petersburg ; men da han var kommen til henimod Moskva,
blev han mødt af en ny Befaling til at vende tilbage, og til yderligere Sikkerhed
blev han sat under Bevogtning. Man havde allerede ført ham temmelig langt ind
i Sibirien, da han frøs i hjel, medens Vagten var gaaet ind paa et Værtshus for at
varme sig og slukke sin Tørst.
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og Nat md i Husene og bortslæbte alt, hvad de kunde naa, endog
saadanne Ting, som slet ikke var dem til nogen Nytte, saasom
Knive, Stokke, Sække, Sko og Strømper. Endog om en Ting
var bleven aldrig saa godt nedgravet og belæsset med Stene,
forstod de at skubbe Stenene bort med Skuldrene ligesom Men-
nesker, og kunde de ikke æde, hvad de havde fundet, slæbte de
det bort og gjemte det under Stene. Herved stod nogle Ræve
paa Post, og, hvis et Menneske nærmede sig, hjalp de alle hver-
andre med hurtigt og sporløst at skjule det stjaalne i Sanden.
Sov man i det frie om Natten, bortslæbte Rævene Huer og
Handsker og drog Tæppet bort. De snusede paa den sovendes
Næse for at komme efter, om han var død eller levende, og for-
søgte at nappe i ham, hvis han holdt Pusten. Da Søløver og
Søbjørne ofte under Søvnen ligger sine Unger ihjel, anstillede
Rævene hver Morgen en Inspektion paa det Sted, hvor disse Dyr
i utallige Skarer leirer sig, og fandt de en død Unge, hjalp de
hverandre lig ordentlige Renovationsmestere at slæbe Liget bort.
Ved Forretninger uden Huse var man nødt til at holde dem
fra sig med Stokke, og de blev ved den Sluhed og List, hvor-

med de forstod at udføre sine Tyverier, og den Klogskab, som

de viste, nåar det gjaldt om med forenede Kræfter at naa et

Maal, som et enkelt Dyr ikke var istand til at magte, til virke-

lig Skadedyr for de skibbrudne, som derfor ogsaa hadede dem

af al Magt, forfulgte, plagede og dræbte dem. Siden er der paa

Beringsøen bleven fanget tusinder og atter tusinder af Ræve, og
nu er de saa sjeldne, at vi under vort Besøg ikke saa en eneste.

De tiloversblevne skal, efter hvad de paa Øen bosatte Europæere
fortalte mig, ikke længere bære den kostbare, tidligere alminde-

lige sorteblaa Dragt, men den hvide, som kun har liden Værdi.

Paa den nærliggende Kobberø findes dog endnu sorteblaa Ræve

i temmelig stor Mængde 1).

x) Allerede ved Schelechows Overvintring 1783—84 fandtes fornemmelig

hvide Ræve paa Beringsøen. Under Steilers Overvintring havde mere end en

Trediepart af Rævene paa Øen blaaagtig Pels (Neve nord. Beytr., H S. 277).
I Aarene 1747—48 fangede en Pelsjæger Cholodichow paa Beringsøen 1481 blåa
Ræve og 350 Havotere, og Aaret efter kom en anden Fanger tilbage med over
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Af Steller og hans Kammerater dræbtes her i 1741—42 ni
hundrede Havotere. Af Steilers Beskrivelse over dette nu over-
maade menneskesky Dyrs Levevis skal her anføres følgende:

»Med Hensyn til at lege overgaar den alle andre Dyrearter, der
kan leve saavel i Havet som paa Land. Nåar den gaar op af Ha-
vet, ryster den Våndet af sig som en Hund og pudser sig derefter
med Forlabberne som en Kat, stryger Legemet og bringer Haarene
iorden, kaster Hovedet frem og tilbage og betragter sin smukke Pels
med synligt Velbehag. Dyret er saa ivrigt sysselsat med at pudse
sig, at man da let kan nærme sig og dræbe det. Slaar man en
Havoter endog tyve Gange over Ryggen, taaler den det med Taal-
modighed, men slaar man paa dens store, prægtige Hale, vender den
straks Hovedet mod Forfølgeren ligesom bydende det frem til Maal for
hans Klubbe istedetfor Halen. Imdgaar den et Angreb, gjør den de
snurrigste Grimaser ligeoverfor Jægeren. Den ser paa ham og lægger
den ene Fod over Hovedet som for at dække Øjnene mod Sollyset,
kaster sig paa Ryggen og skraber sig ligesom spottende paa Bugen
og Laarene. Han og Hun er meget kjærlige mod hverandre, om-
favner og kysser hverandre som Mennesker. Hunnen er ogsaa meget
glad i sin Unge. Angrebet lader hun den aldrig i Stikken, men er

der ingen Fare paafærde, leger hun med den paa tusinde forskjellige
Maader, næsten som en barnekjær Moder med sit Barn, kaster den
af og til op i Luften og griber den med Forlabberne som en Bold,
svømmer omkring med den i sin Favn, kaster den af og til ud for

at lade den øve sig i Svømning, men tager den md til sig under
Kjælen og Kyssen, hvis den bliver træt.«

Efter nyere Undersøgelser er Havoteren, Havbæveren eller
Kamtschatka-Bæveren (Enhydris Lutris Lin.) hverken en Oter-

1000 Havotere og 2000 blåa Ræve, der rimeligvis ogsaa fangedes paa Berings- og
Kobberøen (Xeue Xachrichten von denen neuentdeckten Insuln, Hamburg u. Leip-
zig 1766 S. 20). I Aarene 1751—53 fangede Jugow paa de samme Øer 790 Hav-
otere, 6844 sorte og 200 hvide Ræve samt 2212 Søbjørne (samme Værk S. 22).
1752—53 fangede Mandskabet paa et Fartøi, som tilhørte den irkutske Kjøbmand
Xikifor Trapeznikoff, paa Beringsøen 5 Havotere, 1222 Ræve (Farven ikke
angivet) og 2500 Søbjørne (samme V. S. 32). Det ser saaledes ud til, at den
ivrige Jagt ikke alene har havt Indflydelse paa Dyrenes Antal, men ogsaa paa
deres Farve, idet den mest efterstræbte Varietet ogsaa relativt er bleven mindre
almindelig end før.
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eller Bæverart, men hører til en egen Slægt, der i visse Hen-
seender er beslægtet med Hvalroiserne. Ogsaa dette, med Hen-
syn til Pelsens Skjønhed uovertrufne Dyr, er for længe siden for-
drevet ikke alene fra Beringsøen, men fra de fleste Jagtsteder,
hvor den tidligere fangedes i tusendvis, og dersom ikke en virk-
som Lov snart kommer istand for at ordne Fangsten og standse
den Udryddelseskrig, som Vindelysten nu fører mod den, ikke
længer med Klubber og Pile, men med Krudt og Kammerlad-
ningsgeværer, saa gaar Havoteren samme Skjæbne imøde, som
allerede har rammet Steilers Havko. Af Søløver (Eumetopias
Stelleri Lesson), som paa Steilers Tid fandtes i Mængde paa Berings-
øen, kommer der nu kun enkelte Dyr sammen med Søbjørnene
(Otaria ursina Lin.), og endelig er det mærkværdigste af alle Be-
ringsøens tidligere Pattedyr, den store Havko, fuldstændig uddøet.

Steilers Havko (Rhytina Stelleri Ctjvier) indtog paa en
Maade Klovdyrenes Plads blandt Havpattedyrene. Havkoen var
sortebrun af Farve, undertiden med hvide Pletter og Striber. Den
tykke læderagtige Hud var bedækket af Håar, som var voksede
sammen til en Yderhud fuld af Utøi og lignede Barken paa en
gammel Eg. Det fuldvoksne Dyrs Længde naaede 28 til 35
engelske Fod, og dets Vægt 80 Centner. Hovedet var i Forhold
til den store tykke Krop ikke stort, Halsen kort og Kroppen
blev hurtigt tyndere bagover. De korte Forlemmer sluttede
tvært uden Spor af Fingre eller Negle, men var besatte med
en Mængde korte, tæt sammensiddende Børstehaar. Baglemmerne
erstattedes af en Halefinne lig Hvalernes. Dyret manglede Tæn-
der, men var istedetfor dem forsynet med to Tyggeplader, den
ene paa Ganen den anden i Underkjæven. Hunnernes Patte-
vorter var melkerige og havde sin Plads mellem Forbenene. Kjød
og Mælk lignede Storfeets, ja var efter Steilers Udsagn endog
bedre end dettes. Havkøerne var næsten altid sysselsatte med
at græsse paa de ved Kysten frodigt voksende Tangmarker, hvor-
ved de bevægede Hoved og Hals omtrent som en Okse. Nåar
de græssede, var de meget graadige og lod sig ikke i mindste
Maade forstyrre af Menneskers Tilstedeværelse. Man kunde endog
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røre ved dem, uden at de blev skræmte eller brød sig om det.
De havde stor Hengivenhed for hverandre, og var en bleven
harpuneret, gjorde de andre de Utroligste Forsøg paa at frelse den.

Da Steller kom til Beringsøen, græssede Havkøerne langs
Kysten i Hjorde ret ligesom Kvæg. Af Mangel paa anvendelige
Jagtredskaber jagede de skibbrudne dem ikke i Begyndelsen.
Først efterat en skaanselløs Myrdelyst havde drevet alle andre
madnyttige Dyr langt bort fra Vinterkvarteret, begyndte man at

udstudere Midler til ogsaa at fange Havkoen. Man forsøgte med
en stærk, for Anledningen forfærdiget Jernkrog at harpunere
Dyret og derefter slæbe det iland. Det første Forsøg blev gjort
den jj/jf/j 1742, men mislykkedes. Først efter mange fornyede
Forsøg var man endelig istand til at dræbe og fange et Antal
Dyr og ved Høivande slæbe dem saa nær indtil Land, at de ved
udfaldet Vand laa tørre. De var saa tunge, at dertil behøvedes

40 Mand. Man kan af disse Omstændigheder trække den Slut-
ning, at det Antal Havkøer, som fangedes under den første Over-
vintring paa Beringsøen, ikke har været meget stort. Det første Dyr
dræbfes nemlig først halvanden Maaned før Afreisen, og Fangsten
faldt saaledes paa en Tid, da Mandskabet kun i Nødsfald kunde
forlade Skibsbyggeriet for at gaa paa Jagt. Desuden behøvedes
der kun et Par Dyr for i det Tidsrum, hvorom der er Tale, at

forsyne alle Mand med Kjødmad.
Det er besynderligt, at Havkoen af senere Reisende kun om-

tales som i Forbigaaende, saa at det store, endnu paa Linnes
Tid af Europæere jagede Dyr neppe nok vilde have faaet sin
Plads i Naturforskerens System, havde Steller ikke været med
under Overvintringen paa Beringsøen. Hvad KraschenninikofT
siger om Havkoen, er helt og holdent tåget ud af Steller, og
ligeledes næsten alt, hvad senere Naturforskere anfører om dens
Førekomst og Liv. At det virkelig forholder sig saaledes, vil
sees af følgende, saavidt jeg har kunnet finde, fuldstændige Ud-
drag af alt, hvad der fortælles om Havkoen i den eneste Orginal-
beretning om Russernes første Fangstreiser til de Aleutiske Øer,
der udkom i Hamburg og Leipzig 1776 med Titelen: »Neve
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Nachrichten von denen neuentdeckten Insuln in der See zwischen
Asien und Amerika, aus mitgetheilten Urkunden und Ausziigen
verfasset von J.L.S** (Scheerer)*. 1) I denne Bog omtales Hav-
koen paa følgende Steder:

»Ivan Krassilnikoffs Fartøi afseilede først 1754, kom den Bde
Oktober til Beringsøen, hvor alle for Havoterfangst paa de fjernere
Øer udrustede Fartøier pleier at tilbringe Vinteren for at forsyne
sig med tilstrækkeligt Forraad af Havkokjød« (det nævnte Værk
S. 38).

»Høststormene eller rettere Ønsket om at faa Proviant tvang
dem (et Antal af Kjøbmand Tolstyk udsendte Fangere under Kom-
mando af Kosakken Obeuchow) til at anløbe Kommandørs-Øen (Be-
ringsøen), hvor de Vinteren over indtil få Juni 1757 ikke fik andet
end Havkøer, Søløver og store Sæler. Havotere indfandt sig ikke
i dette Aar« (sammest. S. 40).

»De (et russisk Fangstfartøi under Studenzow 1758) landede
paa Beringsøen for at dræbe Havkøer, som alle Fartøier pleiede«

(sammest. S. 45).
»Efterat Korovin 1762 (paa Beringsøen) havde forsynet sig med

et tilstrækkeligt Forraad af Kjød og Havkohuder til sine Baade —

■— seilede han videre (sammest. S. 82).

I Aaret 1772 overvintrede Dmitri Bragin paa Beringsøen
under en Fangstreise. I den efter Forlangende af Pallas førte
Dagbog opregnes de paa Øen forekommende store Sødyr, men

*) Af dette lille fra Originaldagbøgerne sammentrukne Arbeide (jfr. Coxe,
Russian dise. 1780, S. VI) ser man, at det uforfærdede Mod og den Udholdenhed,
som, parrede med andre mindre gode Egenskaber, udmærkede Promyschlenni paa deres
Opdagelses-, Skatteindkrævnings- og Erobringsreiser fra Ob til Kamtschatka, heller-
ikke svigtede dem, da det gjaldt at trænge videre frem over Havet til Amerika.
At et Skibsmandskab redder sig fra Undergang med de besynderligste Farkoster,
sker hvert Aar; thi Nøden har ingen Lov. Men det tør vel være mindre hyppigt,
at en Opdagelsesekspedition, som forliser paa en übeboet og træbar 0, bygger sig
et nyt Fartøi af Leviiingerne af det forliste, ja endog af Drivtømmer, og dermed
seiler ud for at opdage nye Fangststeder eller nye vilde Stammer, der er villig til
at betale Eventyrerne «Jassak». Dette hændte dog meget ofte paa de russiske
Opdagelses- og Fangstreiser til de Aleutiske Øer 1745—!770> °g det besynderligste
var, at de paa denne Maade tilblevne Fartøier endog efter Hjemkomsten fra den
første Reise blev benyttede i aarevis.
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der siges ikke et Ord om Havkoen (Pallas, Neve nordisehe Bey-
trage, II S. 310).

Vinteren 1783—84 tilbragte Schelechow paa Beringsøen,
men i den hele Tid lykkedes det ham ikke at feide andet end
endel hvide Ræve, og i Beretningen om Reisen nævnes Havkoen
aldeles ikke (Grigori Schelechof russischen Kaufmanns erste und
zweite Reise etc., St. Petersburg 1793).

Endel yderligere Beretninger om Havkoen har man faaet
ved Bergmanden Pet. Jakowlew, som i 1755 besøgte Komman-
dørs Øerne for nærmere at undersøge Kobberforekomsten paa
Kobberøen. I den Beskrivelse han afgav til Pallas angaaende
denne Reise, nævnes vistnok ikke Havkoen med et Ord, men i

1 "6j har Pekarski i Petersburger-Akademiets Skrifter offentlig-
gjort endel Udtog af Jakowlews Dagbog, hvoraf det viser sig, at

Havkoen allerede paa hans Tid var fordreven fra Kobberøen.

Jakowlew indgav i den Anledning den 27de November 1755 en
Forestilling til Øvrigheden paa Kamtschatka om at faa Havko-
jagten ordnet ved Lov, for derved at forebygge Dyrets Udryd-
delse, en hædrende Omtænksomhed fra tidligere Dage, der san-
delig kunde tjene til Mønster for vor Tid, (J. Fr. Brandt, Sym-
bolas Sirenologicæ, Mém. de I'Acad. St. Petersburg T. XII. No.
1, 1861—68, S. 295).

I sin i Aaret 1802 udgivne Beskrivelse over Billings Reise
(1785 —94) siger Sauer, S. 181: «Havkøer var meget almindelige
paa Kamtschatka og de Aleutiske Øer 1), da disse først opda-

x) Paa de egentlige Aleutiske Øer synes Havkoen aldrig at have forekom-
met, derimod blev efter Steller døde Havkøer undertiden drevne iland paa Kam-
tschatka, hvor de endog af Russerne fik et eget Navn Kapustnik efter den Masse
Tang, der fandtes i deres Mave. Mig synes dette for et græsædende Dyr sær-
deles betegnende Navn at antyde, at Havkoen virkelig ved Russernes Ankomst til
Kamtschatka af og til har besøgt denne Halvøes Kyster. Tidligere har Havkoen
rimeligvis været udbredt mod Syd lige til den nordlige Del af Japan. Nogle For-
skere har udtalt den Formodning, at Dyret ogsaa skulde have forekommet norden-
for Beringsstrædet, men dette er lidet sandsynligt. Blandt den Mængde subfossile
Ben af Havdyr, som vi undersøgte ved Pitlekai, lod Ben af Havkoen ikke til at
forekomme.



270 FEMTENDE RAPITFL.

gedes; men den sidste blev dræbt paa Beringøen 1768, og siden
er ingen bleven seet.

Paa Grund af de Skrifter, som ovenfor er bleven omtalte,
og af adskillige Oplysninger, der i dette Aarhundrede er bleven
samlede af de russiske Embedsmænd i Egnen saavelsom af den
dygtige Konservator Wosnessenski, er Akademikerne v. Båer og
Brandt 1) komne til den Slutning, at Havkoen neppe har været

seet af Europæere før den j
g9 November 1741, da Steller Dagen

efter sin Landgang paa Beringsøen saa nogle underlige Dyr
græsse ved Øens Kyster med Hovedet under Våndet, og at Dy-
ret 17 Aar efter eller 1768 var fuldkommen udryddet. Den
sidste Opgave er dog ganske vist urigtig. Paa de mange Spørgs-
maal, jeg gjorde de Indfødte med Hensyn til denne interessante
Materie, fik jeg bestemt Underretning om, at levende Havkøer
havde været seede langt senere. En « Kreol« (Efterkommer af
Rus og Aleut), som var 6f Aar gammel med et forstandigt Ud-
seende og med fulde Aandsevner, fortalte, »at hans Fader var
død 1847 88 Aar gammel. Denne, som var fra Wolhynien, var 18
Aar gammel kommen til Beringsøen, altsaa 1777. De to eller
tre første Aar af hans Ophold eller til 1779 eller 1780 havde
man endnu dræbt Havkøer, medens de ved Lavvande græssede
ved Kysten. Man havde kun spist Hjertet og anvendte Huden
til Baidarer 2). Som en Følge af dens Tykkelse blev den kløvet i
to Dele, og to saadanne ved Kløvning frembragte Hudstykker
gik med til en Baidar af 20 Fods Længde, 7Y2 Fods Bredde og

3 Fods Dybde. Efter den Tid havde man ikke dræbt Havkøer.«
Der findes dog Bevis for, at en Havko har vist sig endnu

senere ved Øen. To »Kreoler«, Feodor Mertchenin og Stepnoff,
fortalte, at de for omtrent 25 Aar siden ved Tolstoj-Mys paa

x) v. Båers og Brandts talrige A f handlinger om Havkoen findes i Petersbur-
ger-Akademiets Skrifter.

2) At Havkoens Hud anvendtes til Baidarer. viser sig af det nysanførte korte
Uddrag af Korowins Reise. lanledning af denne -Kreols* Fortælling hørte jeg
efter. om der endnu skulde findes meget gamle, til Baidarer anvendte Havkoskind
paa Øen ; men Svaret blev uheldigvis benægtende.
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Øtssiden af Øen havde seet et dem übekjendtDyr, som foran var
meget tykt, men tyndere bagtil, havde smaa Forlemmer og viste sig
med en Længde af omtrent 15 Fod over Våndet, snart hævende sig,
snart synkende. Dyret »blåeste*, men ikke gjennem Blæsehuller,
men gjennem Munden, som stod noget frem. Det var brunt af Farve
med store lysere Pletter. Rygfinne manglede; men nåar Dyret
bøiede sig, kunde man paa Grund af dets store Magerhed se Ryg-
hvirveltapperne. Jeg anstillede et nøiagtigt Forhør over begge
Fortællerne. Deres Udsagn stemte fuldkommen overens og syn-
tes at kunne gjøre Fordring paa Troværdighed. At det Dyr, de
havde seet, virkelig var en Havko, bevises tydeligt dels af deres
Beskrivelse af Dyrets Skikkelse og Maade at bevæge sig paa i
Våndet, dels af Udsagnet om dets Maade at drageAande paa, dets
Farve og Magerhed. I «Ausfiihrliche Beschreibung von sonder-
baren Meerthieren« siger Steller S. 97: »Naar de græsser, løfter
de hvert fjerde eller femte Minut Næsen op af Våndet for at

udblæse Luft og lidt Vand«, Side 98: »De er om Vinteren saa
magre, at man kan tælle Ryghvirvler og Ribben*, samt S. 54:
»Nogle Havkøer har paa Huden temmelig store hvide Pletter og
Striber, hvorved de ser plettede ud«. Da de omtalte Indfødte
ikke kjendte Steilers Beskrivelse, kan et Falsum ikke foreligge,
og Rhytinaslægtens Dødsaar maa derfor flyttes frem mindst til

1854. Herved er at mærke, at mange Omstændigheder taler for,
at Rhytina-Hjordene snarere er bleven fordrevne fra de rige Græs-
ningsstæder ved Beringsøen end udryddede paa dette Sted, og
at Arten er uddøet som en Følge af, at den paa sit nye Op-
holdssted ikke har kunnet udholde Kampen for Tilværelsen. Hav-
koens fra de fleste Nutidsformer afvigende Skikkelse angiver for-
øvrigt, at den ligesom Geirfuglen paa Island, Dronten paa Mau-
ritius og de store strudsagtige Fugle paa Ny Zeeland har været

den sidste Repræsentant for en Dyrgruppe, der var bestemt tii
at dø ud.

En af Alaskakompagniets Hudgranskere, Herr Osche, født i
Lift land og for nærværende bosat paa Kobberøen, har fortalt
mig, at Ben af Havko ogsaa skulde forekomme paa denne Øs



272 FEMTENDE RAPITEL

Vestside. Derimod synes saadanne Ben ikke at findes paa den
lille, længere nede beskrevne Holme udenfor Kolonien paa Be-
ringsøen, uagtet Rhytina-Ben er almindelige paa den nærliggende
Strand af Hovedøen.

Dette er de sparsomme Efterretninger, jeg af de Indfødte
og andre i Egnen boende Mænd har kunnet samle angaaende
det omtalte Dyr. Derimod kronedes mine Forsøg paa at skaffe
mig Rhytina-Ben med større Held, og det lykkedes mig vir-
kelig at bringe en meget stor og smuk Samling af Skeletdele
istand.

Da jeg først gjorde Bekjendtskab med Europæerne paa Øen,
sagde de, at der var liden Udsigt til at bringe noget sammen,
der kunde være Omtale værd. Kompagniet havde nemlig for-
gjæves budet 150 Rubler for et Skeiet. Men allerede inden jeg
havde været mange Timer iland fik jeg vide, at der fandtes større

eller mindre Bensamlinger hist og her i de Indfødtes Hytter. Disse
kjøbte jeg og betalte dem med Forsæt saaledes, at Sælgeren,
blev mer end fornøiet, og Naboen lidt misundelig. En stor Del
af den mandlige Befolkning begyndte nu ivrigt at lede efter Ben,
og jeg fik paa denne Maade saameget sammen, at 21 Fustager,
store Kasser eller Tønder blev fyldte med Rhytina-Ben, deriblandt
tre hele, særdeles smukke, samt adskillige mere eller mindre be-
skadigede Hoveder, flere anselige Bensamlinger fra samme Ske-
iet o. s. v.

Rhytina-Benene ligger ikke ved Vandkanten, men paa en
med tæt, frodigt Græs bevokset Strandvold af 2 til 3 Meters
Høide over Havet. De er ialmindelighed dækkede af et Lag af
Jord og Grus af 30 til 50 Centimeters Tykkelse. For at finde
dem maa man, da det vilde være altfor møisommeligt at op-
hakke hele Græsvolden, undersøge Jorden med et Jernspet, en
Bajonet eller et lignende Redskab. Man lærer sig snart til paa
Modstanden og paa Lydens Beskaffenhed at adskille, om det i
Jorden neddrevne Spet har truffet en Sten, et Træstykke eller en
Benstump. Ribbenene anvendes paa Grund af deres haarde,
elfenbenlignende Beskaffenhed til Skoning paa Slædemeier eller
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til Benskjærerier. De er derfor alt i stor Maalestok opbrugte og
sjeldnere end andre Ben; Fingerbenene, som maaske oprindelig
har været bruskagtige, synes i de fleste Tilfælde at være fuld-
stændigt ødelagte, ligeledes de yderste Halehvirvler. Saadanne
Ben kunde jeg ikke faa, uagtet jeg opmuntrede de Indfødte til
ogsaa at skaffe mig mindre Ben og lovede dem høi Betaling
for dem.

Det eneste større Dyr, som fremdeles forekommer paa Berings-
øen, maaske i ligesaa stort Antal som paa Steilers Tid, er Se-
bjernen. Ogsaa denne havde allerede aftaget saa stærkt, at Aars-

Rekonstruere! Biliede af Rhytina

Efter Fr. Brandt (Symbolæ Sirenologicæ, Fase. III. S. 282)

udbyttet kun var en Übetydelighed 1), dengang i 1871 et eneste
Kompagni mod en Afgift til den russiske Krone af, hvis jeg

v) Antallet af de paa Beringsøen aarlig dræbte Dyr sees af følgende Opgave.
Sem Mr. H. W. Elliott har meddelt mig:

Aar 1867 — 27500 Aar 1872 — 29318 Aar 1877 — 21532
- 1868 — 12000 ■ 1873 — 30396 - 1878 — 31340
- 1869 — 24000 » 1874 — 31292 a 1879 — 42752
~ 1870 — 24000 ■ 1775 — 36274 > 1880 — 48504
» 1871 — 3614 » 1876 — 26960

I de 18 Aar fra 1862 til 1880 er saaledes 389462 Skind udførte fra Beringsøen.
Fangsten paa Pribylow-Øerne har dog været endnu større. Disse Øer opdagedes
1786, men man kjender ikke Tallet af de dræbte Dyr for de første ti Aar; man

ved kun, at det var overordentlig stort. I Aarene 1797 til 1880, saaledes i en
Periode af 84 Aar, er over 3V2 Million Skind bleven udførte fra disse Øer. I
senere Tid har Fangsten tåget saaledes til, at man hvert Aar 1872—1880 uden
Lleilighed har kunnet dræbe mere end 99000 Dyr.
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husker rigtigt, 2 Rubler for hvert dræbt Dyr fik udelukkende
Jagtret, og Jagten paa Grund heraf blev ordnet paa en hensigts-
mæssigere Maade. Til visse Tider af Aaret er Søbjørnene fuld-
stændig fredlyste. Antallet af de Dyr, som skal dræbes, bestem-
mer man paa Forhaand, akkurat saaledes som Jordbrugeren i Slagte-
tiden om Høsten pleier at gjøre med sine Kreaturer. Hunner og
Unger dræbes kun undtagelsesvis. Endog de gifte Hanner eller
de Hanner, som er istand til at skaffe sig et Harem og til at for-
svare det, undgaar ogsaa ialmindelighed at slagtes, om ikke for
andet saa fordi deres Pels er altfor luvslidt, forreven og daarlig.
Det er saaledes Pebersvendene, som her i bogstavelig Forstand
maa lade sit Skind.

At et vildt Dyr kan blive slagtet paa en saadan forud ord-
net Maade, kommer af dets eiendommelige Levevis x). Søbjør-
nene indfinder sig nemlig Aar efter Aar om Sommeren paa visse
bestemte i Havet udskydende Næs (Rookeries), hvor de samlede
i Hundredetusender tilbringer flere Maaneder uden ringeste Føde.
Først kommer Hannerne (Okserne) til Stedet, de fleste i Løbet
af Mai eller i Begyndelsen af Juni. Overmaade heftige Kampe,
ofte med dødelig Udgang for den ene af Parterne, føres om det
Rum af omtrent hundrede Kvadratfod, som hver Sælokse antager
at skulle behøve til sit Hjem. De stærkeste og i Kampen hel-
digste beholder de bedste Pladse nærmest Stranden; de svagere
maa krybe længere op paa Land, hvor Udsigten til at faa
et tilstrækkeligt Harem just ikke er saa særdeles stor. Striden
føres med en Mængde fingerede Udfald og Parader. I Begyn-
delsen gjælder den Eiendomsretten til Jorden. Den angrebne for-
følger derfor aldrig sin Modstander udenfor det Omraade, han en-
gang har indtaget, men lægger sig, efterat Fienden har trukket sig
tilbage, stolt ned for i Søvnens Arme at samle Kræfter til en
ny Kamp. Dyret grynter da selvtilfreds, kaster sig paa Ryggen,
klør sig med Forbenene, pudser sig eller svaler sig ved at vifte

2) De her meddelte Træk af Søbjørnens Liv grunder sig fornemmelig paa
Henry W. Elliotts førnævnte Værk.
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langsomt med et af Bagbenene, men er altid færdigt til ny Kamp,
indtil det udmattet har fundet sin Overmand og er jaget længere op

Søbjørne.

Han, Hunner og Unge.
Efter en Akvarel af H, W. Elliott.

paaLand. Et af de mest eiendommelige Træk hos disse Dyr er
det, at de under Opholdet paa Land uafladelig anvender Bag-
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benene som Vifter og undertiden som Solskjærme. Hundrede
tusender af saadanne Vifter kan paa en varm Dag samtidig være
i Bevægelse paa et »Rookery» 1).

I Midten af Juni kommer Hunnerne op af Havet. De mod-
tages paa en meget forekommende Maade i Vandkanten af en-
del stærke Okser, der har været istand til at tilkjæmpe sig Pladse
nærmest Stranden og nu baade med det gode og det onde annek-
tere de skjønne for sine Haremer. Neppe er imidlertid den
fra Havet opkomne Hun anbragt hos Sælokse No. 1, førend denne
iler afsted efter en ny Skjønhed ude i Våndet. Sælokse No. 2

rækker nu Hals og stjæier uden videre No. i's første Gemalinde,
men bliver saa igjen af No. 3 behandlet paa samme Maade.
Herunder er Hunnerne aldeles passive; de kjæmper aldrig ind-
byrdes og finder sig med megen Taalmodighed i de svære Saar,
der ofte tildeles dem, nåar de kjæmpende rives og slides om dem
og trækker dem snart til en, snart til en anden Side. Alle Hun-
ner bliver tilsidst paa denne Maade efter voldsomme Kampe for-
delte mellem Hannerne, hvorved de af disse, som er nærmest

Stranden, faar 12 til 15 Gemalinder paa sin Part, medens de, som
er bleven nødte til at slaa sig ned længere oppe, kun faar 4 eller
5. Kort efterat Hunnerne er komne iland, føder de sine Unger,
der behandles med stor Ligegyldighed og kun indenfor Haremets
Grændser forsvares af Adoptivfaderen. Derefter indtræder Par-
ringstiden, og nåar den er forbi, ophører den i Begyndelsen saa
strængt overholdte Orden og med den Familieinddelingen. Efter-
haanden forlader Sælokserne, udmagrede af den tre Maaneders
fuldstændige Faste, »Rookeriet«, der tåges i Besiddelse af Sæl-
køerne, Ungerne og en Mængde yngre Hanner, som tidligere ikke
har vovet sig til Stedet. I Midten af September, nåar Ungerne
har lært at svømme, bliver Stedet fuldstændigt forladt med Und-

x) Et engelsk Ord, hvormed endog de Indfødte benævner de Xæs, hvor
Søbj ørnene aarlig forsamler sig i Hundredetusender. Egentlig betyder Ordet en
Rugeplads for Kaier.
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tagelse af enkelte Dyr, som af en eller anden Grund bliver til-
bage. Under langvarig voldsom Regn skal desuden mange af
Dyrene søge Beskyttelse i Havet, men de vender tilbage, nåar

Regnen holder op. Samme Virkning har vedholdende Varme og
Solskin, hvorimod kjølig, fugtig Luft med overskyet Himmel i
tusendvis. lokker dem iland.

Hanner under seks Aar kan ikke saaledes som de gamle
Hanner tilkjæmpe sig Hustruer og eget Hjem. De samler sig
derfor tilligemed de yngre Hunner i Flokke paa flere tusende
til flere hundrede tusende Dyr paa Kysterne mellem de egentlige
Rookerier, endel tæt sammenpakkede nærmest Vandkanten, andre
spredte i mindre Flokke et Stykke længere borte fra Stranden
paa Græsset, hvor de snart leger muntert med hverandre lige-
som Hundehvalpe, snart paa et tælles Tegn lægger sig til at sove
i alle mulige Stillinger.

Det er disse ulykkelige unyttige Ungkarle, som ved de
ordentligt passede Fangststationer afgiver Kontingenterne for
Slagtningen. Til den Ende jages de af de Indfødte med sagte
Fart (omtrent en Kilometer i Timen) bort fra Kysten og med
hyppige Hviletider hen til Slagterpladsen, som ligger en eller to

Kilometre fra Stranden. Derefter bliver Hunner og Unger saa-
velsom de Hanner, hvis Pels ikke duer, jagede væk. De øv-

rige bedøves først med et Slag i Hovedet og stikkes derefter
med Kniv.

Medens Vega dampede nedover mod Beringsøen, mødte vi
allerede langt fra Land Flokke afSøbjørne, som nysgjerrige fulgte
Skibet lange Strækninger. Mindre bekjendt med Søbjørnenes
Levevis troede jeg paa Grund heraf, at de allerede havde forladt
sine Sommerhvilesteder; men ved Ankomsten til Kolonien op-
lyste man mig om, at dette ikke var Tilfældet; men at et meget
stort Antal Dyr fremdeles holdt til paa Rookeriet paa den nord-
østre Pynt af Øen. Naturligvis gjaldt en af vore første Udflugter
dette Sted, som ligger omtrent 20 Kilometer fra Byen. En saa-
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dan Reise kan man dog nu ikke længere foretage alene og übe-
vogtet, da endog en ufrivillig Uforsigtighed let kunde foraarsage
et betydeligt økonomisk Tab saavel for de Indfødte, som for det
Kompagni, som har Jagtretten. Paa Reisen ledsagedes vi derfor
af Byens Foged, en sorthaaret stammende Aleut og «Kosakken*,
en ung, hyggelig og forekommende Mand, som ved høitidelige

Søbjørne-Slagtning.

Efter Tegning af H. W. Elliott.

Leiligheder bar en Sabel næsten ligesaa lang som han selv, men
som forøvrigt ikke paa nogen Maade svarede til den af Roman-
og Skuespilforfattere opstillede Kosaktypus.

Reisen foretoges i store, med ti Hunde forspændte Slæder
over afrundede Høider ogFjeldsletter, dækkede med en temmelig
fattig Vegetation, og gjennem Dale, skovløse ligesom Bjergene,



BESØG PAA ET »ROOKERY«. 283

men prydede med et frodigt grønnende Tæppe af Urter, rigtpaa
prægtige Lilier, Syngenesister, Umbellater o. s. v. Reisen gik
undertiden langsomt nok, men undertiden i flyvende Fart, især
nåar Hundespandene for ned over de bratte Fjeldsider eller gjen-
nem Moradserne og de Lerhuller, som havde dannet sig paa den
fiittigt benyttede Vei. Kjøresvendene blev herved fra Top til
Taa overstænkede med et tykt Lag af Søle, en Ulempe i For-

Søbjørne paa Veien til the Rookeries

Efter Tegning af H. W. Elliott.

bindelse med det usædvanlige Forspand, som var bleven forud-
seet ved Afreisen fra Kolonien, hvorfor ogsaa vore derværende
Venner formanede os til at tåge Regnfrakker med. Hundespan-
dene standsedes temmelig langt fra Kysten for ikke at skræmme
Sælerne, og derefter gik vi tilfods til Søbjørneleiet, idet vi valgte
Veien saaledes, at vi havde Vinden mod os. Vi kunde paa
denne Maade uden at vække Uro komme ganske nær md til Dy-
rene, som efter den ganske vist noget overdrevne Opgave, vi fik
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paa Stedet, for Tiden var samlede i et Antal af 200,000 paa
Næsset og de omliggende Strande. Vi fik Tilladelse til fulgte af
vore Veivisere at krybe tæt md til en noget afsides liggende
Flok. De ældre Dyr blev i Begyndelsen lidt urolige, nåar de
mærkede, at vi nærmede os til dem ; men de blev snart fuldkom-
men beroligede, og vi havde nu Synet af et eiendommeligt Skue-
spil. Vi var de eneste Tilskuere. Scenen bestod af en stenet,
af skummende Brændinger beskyllet Strand, Bagtæppet af det
umaadelige Hav, og Skuespillerne af Tusender af underligt skabte
Dyr. Endel gamle Hanner laa stille og urørlige, übekymrede
om, hvad der foregik omkring dem. Andre krøb paa sine smaa
korte Ben klodset omkring mellem Stenene paa Stranden eller
svømmede med utrolig Smidighed om i Brændingen, legte, kjæ-
lede for hverandre og trættedes. Paa et Sted kjæmpede to ældre
Dyr med en eiendommelig hvæsende Lyd og paa en Maade, som
skede Angreb og Forsvar efter studerede Regler og Stillinger.
Paa et andet Sted foregik der en Skinfægtning mellem et ældre
Dyr og en Unge, hvorved det saa ud, som om denne fik Under-
visning i Fægtekunsten. Overalt krøb de smaa sorte Unger ge-
skjæftige om blandt de gamle, af og til brægende som Lam for
at kalde paa Moderen. Ofte kvaltes Ungerne af de ældre, nåar

disse opskræmte ved en eller anden Tilfældighed, styrtede ud i
Havet. Hundreder af døde Unger findes efter en saadan Allarm
paa Stranden.

»Kun« tretten tusende Dyr var i dette Aar bleven dræbte.
Deres flaaede Kroppe laa sammenlagte i Græsset nede ved Stran-
den og spredte en modbydelig Lugt vidt og bredt omkring, men
dette forjagede ikke de paa det nærliggende Næs hvilende Kam-
merater, mellem hvem der herskede en lignende Stank som en
Følge af de mange paa Stranden liggende kvalte eller i Kam-
pen med Kammeraterne dræbte Dyr 1). Blandt denne store Skare

x) Elliott (det nævnte Værk S. 150) bemærker, at der aldrig findes en eneste

selvdød Sæl paa »Rookeriet«, hvor der dog opholder sig et saa stort Antal Dyr,
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af Søbjørne tronede paa Toppen af en høi Sten en ensom Søl øve,
det eneste af disse Dyr, som vi saa paa Reisen.

For en Betaling af 40 Rubler fik jeg Byens Høvding til at

skelettere fire af de i Græsset liggende, halvforraadnede Søbjørne-
kroppe for mig, og siden fik jeg ved de russiske Autoriteters
Velvillie og uden Erstatning seks Dyr til Udstopning, deriblandt
to levende Unger. Disse blev vi dog senere nødte til at dræbe,
efterat vi forgjæves havde forsøgt at faa dem til at spise. For
den anatomiske Undersøgelses Skyld blev den ene af dem hjem-
ført paa Spiritus.

Den Del af Beringsøen, som vi saa, danner en paa vulkanske
Bergslag 1) hvilende Høislette, som dog ofte afbrydes afdybe, kjedel-
formige Dale. Disses Bund optages som oftest af Indsøer, der
gjennem større eller mindre Elve staar i Forbindelse med Havet.
Søernes Bredder og Fjeldenes Sider er dækkede med en frodig
Plantevækst, rig paa høit Græs og smukke Blomster, hvoriblandt
en i vore Haver dyrket Sværdlilie, den nyttige, mørkt rødbrune
Saranalilie, flere Orchideer, to Rhododendronarter med store Blom-
ster, mandshøieUmbelliferer, solsikkelignende Synantherer o. s. v.
En ganske anden Natur herskede paa den udenfor Havnen lig-
gende Holme, om hvilken Dr. Kjellman og Dr. Stuxberg med-
deler :

»Øen ToporkofT bestaar af en eruptiv Bergart, som overalt
mod Kysten nogle Snes Alen fra høieste Vandstand hæver sig i
Form af bratte, lave Vægge fulde af Sprækker; de er fra 5 til
15 Meter høie, forskjellige paa de forskjellige Steder. Ovenfor
disse bratte Fjeldvægge danner Øens Overflaade en jævn Slette ;

at Tusender aarlig maa dø af Alderdom. Dette maa komme deraf, at Sælerne,
nåar de bliver syge, trækker sig tilbage til Havet, og danner et yderligere Bidrag
til det af mig allerede tidligere (første Del S. 307—8) berørte Spørgsmaal
om Fund af selvdøde Dyr.

x) Efter Opgave af Hr. Grebnitski findes der ogsaa tertiære Forsteninger og
Kulleier paa Beringsøen, de første nordenfor Kolonien inde i Landet, de sidste 1

Vandkanten søndenfor Berings Grav. Ogsaa i Nærheden af Kolonien ligger der
mægtige Sandlag under de vulkanske Fjeldmasser.
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hvad der ligger nedenfor den, danner en svagt skraanende
Strand.

Denne langsomt skraanende Strand bestaar af to vel ad-
skilte Belter, et ydre uden al Plantevækst, et indre bevokset
med Ammadenia peploides, Elymus mollis og to Umbellatarter,
Heracleum sibiricum og Angelica archangelica, af hvilke de to

sidste nedover Afsatsen danner et henved 50 Meterbredt, mands-
høit, næsten ugjennemtrængeligt Krat. De bratte Fjeldvægge er
paa nogle Steder farvede gule af Lavarter, især Caloplaca muro-

rum og Cal. crenulata; paa andre Steder er de temmelig tæt

dækkede af Cochlearia fenestrata. Den øverste flade Slette er
optaget af en tæt og frodig Eng, paa hvilken der hist og her
findes enkeltstaaende Planter af de to nævnte Umbellatarter.
Vegetationen paa den lille 0 forener saaledes en ualmindelig Art-
fattigdom med en høi Grad af Frodighed.

Af høiere Dyr saa vi kun 4 Fuglearter, nemlig Fratercula
cirrhata, en Teiste (Uria grylle var. columba), en Art af Skar-
venes (Phalocrocorax) og en Art af Maagernes (Larus) Slægt.
Fratercula cirrhata levede her i Millionvis. De havde sit Tilhold
paa den øvre Slette, hvor de overalt havde gravet sig korte, dybe
og ualmindelig brede Gange med to U/dgange til Sovepladse.
Herfra fløi de ved vor Ankomst i store Skarer frem og tilbage
til det nærliggende Hav. Deres Mængde kan næsten sammen-
lignes med Alkernes paa de arktiske Fugleberge. Teisterne og
Skarvene holdt til paa Klipperne nede i Fjæren.

De hvirvelløse Landdyrs Antal beløb sig maaske til 30 Ar-
ter. Talrigst var Machilis, Vitrina, Lithobius, Talitrus, nogle To-
vingede og Biller. De levede alle paa det indre Strandbelte, hvor

Jorden var ualmindelig fugtig.«

Beringsøen vilde uden Vanskelighed kunne ernære store

Hjorder af Storfæ maaske lige saa talrige som de Flokke af Hav-
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køer, som tidligere græssede ved dens Kyster. Havkoen havde
forøvrigt valgt sit Græsningssted med Forstand, da Havet her,

Alge fra Berlngsøens Kyster.

Thallassiophyllum Clathrus Post. & Rupr.

1/4 af fuld Størrelse.

efter Dr. Kjellman, er et af de tangrigeste i Verden. Havbunden
er paa gunstigt beliggende Steder dækket af 20 til 30 Meter
høie Tangskove, der er saa tætte, at Bundskraben kun med Van-
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skelighed trænger ned i dem, hvilket var til meget Besvær for
Skrabningen. Visse Alger anvendes af de Indfødte ti Spise.

Paa Reisen til Fangstpladsen fik vi omtrent halvveis mellem
denne og Byen Anledning til at deltage i et høist eiendommeligt
Fiskeri. Hvilestedet var paa en jævn Græsslette, omtrent som
en naturlig Eng hos os og gjennemskaaret af en Mængde mindre
Bække Disse var fulde af forskjellige Slags Fisk, deriblandt en
Sik, en liden Forel, en middelsstor, langstrakt Laks med næsten

hvidt Kjød, men med purpurrød Hudfarve og en anden Lakseart
af omtrent samme Længde, men meget bred og med en Pukkel
paa Ryggen. Disse var lette at fange. Man tog dem med Hæn-
derne, harpunerede dem med almindelige Kjeppe uden Od eller
med andre Træstykker, hug dem med Kniv, tog dem med In-
sekthoven o. s v. Andre Laksearter med høirødt Kjød findes
i Øens større Elve. Vi fik her for en Übetydelighed en kjær-
kommen Afveksling i den Skibskost, som vi for længe siden var
bleven kjede af. Desuden fik Ekspeditionen som Gave af Ala-
ska-Kompagniet et fedt og udmærket Slagtenød, Melk samt endel
andre Forfriskninger, og jeg kan ikke noksom rose den Velvilie,
vi her nød saavel af den russiske Embedsmand N. Grebnitski,
en ivrig og dygtig Dyrker af Naturforskningen, som af Alaska-
Kompagniets Betjente og af alle andre paa Øen bosatte Personer,
med hvem vi kom i Berørelse.

Oprindelig havde jeg tænkt fra Beringsøen at seile til Petro-
pawlowsk for derfra at forebygge de Foretagender, der muligens
var paatænkte til vor »Undsætning«. Dette blev dog over-
fiødigt, da en Dampbaad, der straks efterat have indtaget sin
Ladning skulde afgaa til Petropawlowsk, ankrede ved vor Side
to Dage efter vor Ankomst. Dampbaaden tilhørte Alaska-Kom-
pagniet, hed *»Alexander «, førtes af Kaptein Sandman og var
næsten udelukkende bemandet med Svensker, Danske, Finner og
Nordmænd 1). Paa Alexander befandt der sig to Naturforskere,

1) Den første Europæer, som hilste os velkommen efter fuldbyrdet Nordost-
paisage, var en nu i Kalifornien bosat Finne fra Bjørkboda Brug i Kimito Sogn,
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Doktorerne Benedikt Dybowski og Julian Wiemut. Den første er
en til Sibirien forvist, nu »benaadet« Polak, hvis mesterlige zoo-
logiske Arbeider hører til de bedste Bidrag til Kundskaben om
Sibiriens Naturforhold, som i de sidste Aartier har været leve-
rede. Hans Undersøgelse har hidtil fornemmelig dreiet sig om
Baikal-Egnen. Nu ønsker han at udstrække dem til Kamtschatka,
og han har derfor frivillig overtaget en Post som Læge i Petro-
pawlowsk. Videnskaben har Grund til at vente sig et meget
rigt Udbytte af hans og hans Ledsagers Arbeider i et af
Nordens interessanteste , mest miskjendte og mindst kjendte
Lande.

Vega forlod Beringsøen den 16 August om Eftermiddagen.
Ankeret faldt i Jokohama den 2den September om Aftenen.
Den første Del af Overreisen begunstigedes af føielig Vind og
maadelig Varme. Havets Overfladetemperatur var -f- 90 til -j-
io°. Den 25 August, paa 450 45' n. Br. og 1560 L. o. Gr. be-
gyndte Havvandets Temperatur at stige saa hurtigt, at Thermo-
meteret allerede den 28de paa 40 0 Br. og 1470 41' L. viste -j-
-23,4° i Vandfladen. Dette angav, at vi fra den kolde, for os
gunstige Strøm var komne md i det Stille Havs Golfsstrøm,
Kuro-Sivo. Vinden blev nu til sine Tider mindre gunstig, He-
den trykkende trods de hyppige af Lynild og heftige Byger
fulgte Regnskure. Under et saadant Tordenveir slog Lynet den
31te August ned i Vegas Stormast med et overmaade voldsomt
Glimt og Skrald. Fløien blev knækket af og kastedes ud i Søen
tilligemed nogle Tommer af Toppen. Denne blev kløvet tem-
melig langt nedover, og alle Mand ombord følte en mere eller
mindre voldsom Rystelse, mest en af Folkene, som netop stod
ved Kjættingklydset, men forøvrigt havde Hændelsen ingen übe-
hagelige Følger, der var Omtale værd.

hvor jeg ofte havde været som ung. Han var bleven udsendt afAlaska-Kompagniet
for at udføre endel Tømmerarbeide paa Beringsøen. Da vi dampede indover mod
Kolonien, roede han os imøde og hilsede os med Raabet: »er det Nordenskiold?«
Hans Navn var Isak Andersson.
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Ved Ankomsten til Jokohama var alle Mand friske, og-
Vega i fuldgod Stand, om den end efter den lange Søreise
trængte til nogle mindre Reparationer, til Doksætning og mu-
ligens til Forkobring. Naturligvis havde i Løbet af et Aar et

og andet mildt Sygdomstilfælde ikke kunnet undgaaes blandt

30 Mand, men nogen mere almindelig Sygelighed havde der
ikke hersket og Sundhedstilstanden havde hele Tiden været ud-
mærket. Af Skjørbug havde vi ikke havt Spor.
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J okohama, den første Havne-, Telegraf- og Handelsplads, ved
hvilken Vegas Anker faldt efter dens Omseiling af Asias Nord-
kyst, er en af de japanesiske Kyststæder, som efter den afKom-
modore Perry istandbragte Traktat mellem Amerika og Japan
aabnedes for Verdenshandelen 1). Paa dette Sted var der tidli-
gere kun en liden Fiskerby, hvis Beboere aldrig havde seet Eu-
pæere, og hvem det under streng Straf var forbuden at indlade
sig i nogen Samtale med eller at sælge noget til de fremmede
Skibe, som maatte vise sig ved Kysten. Den tidligere Landsby
er nu, efter 20 Aars Forløb, forvandlet til en Stad paa henved

70000 Indbyggere og bestaar ikke alene af japanesiske, men og-
saa af smukke europæiske Huse, Butiker, Hoteller o. s. v. Den
er ogsaa Sæde for Landshøvdingen i Kanagava Ken. Ved Jern-
bane er den forbunden med Japans nærliggende Hovedstad
Tokio, ved regelmæssig ugentlig Dampskibsforbindelse med San

x) Hollænderne havde fra gammel Tid af Tilladelse til aarlig at sende nogle
Skibe til Nagasaki. Ved Perrys Traktat, der undertegnedes den 31 Marts 1854,
aabnedes Shimoda og Hakodate for Amerikanerne. Tilsidst blev ved nye Traktater
med de forenede Stater og med flere andre europæiske Magter Havnene Kanagava
(Jokohama), Nagasaki, Hakodate, Niigata, Hiogo og Osaka bestemte til Handels-
pladse for Udlændingerne.
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Francisco paa den ene Side og med Hongkong, Indien o. s. v.
paa den anden, samt endelig gjennem Telegrafen ikke alene med
Japans fornemste Stæder, men med alle de Lande, som er bleven
inddragne i Verdenstelegrafens Net.

Stadens Beliggenhed paa Vestsiden af den som Havn maaske
vel store Jedo- eller Tokiobugt er ikke saa særdeles smuk ; men
ved Indseilingen ser man i Vest, saafremt Veiret er gunstigt,
Fusijamas sneklædte, uforligneligt pragtfulde Vulkankegle hæve
sig op over et kuperet skovklædt Underland. Man forundrer sig
ikke mere, nåar man selv har seet den, over at Japaneserne med
saadan Forkjærlighed gjengiver Billedet af dette deres høieste,
anseligste og tillige skadeligste Fjeld paa Lakvarer, Porcellæner,
Tøier, Papir, Sværdprydelser o. s. v. ; thi i hundredetusendevis
tæller man de Mennesker, som er omkomne ved dens Udbrud,
og siger Sagnet sandt, saa er hele Fjeldet i en længst forbigangen
Fortid bleven dannet paa en eneste Nat. Inden man kommer
ind i Jedobugten seiler man ogsaa forbi en i de sidste Aar virk-
som Vulkan paa Vulkanøen Oshima, der er bekjendt i Japans
Historie som Forvisningssted for flere af Heltene i Landets mange
indre Krige.

Uuder Indseilingen eller rettere Dampningen — thi vi havde
endnu Kul nok i Behold til at kunne benytte Maskinen — op-
over Jedobugten var Kysterne fordetmeste saaledes skjulte af
Taage, at Fusijamas Top og Strandlinierne kun af og til var
synlige gjennem Skyerne og Taagen. Det var desuden Modvind
hvorfor vi først Kl. 972 om Aftenen den 2den September kunde
kaste vort Anker i den Havn, vi med saadan Længsel havde
stundet til. Jeg skyndte mig straks iland med Kaptein Palander
for over Sibirien at sende Telegram hjem om den lykkelige Fuld-
endelse af Vegas Reise. Paa Telegrafstationen underrettede man
mig om, at den sibiriske Telegraflinie formedelst Oversvømmelser
var afbrudt paa en Strækning af 600 Verster, og at Telegram-
met derfor maatte sendes over Indien, hvorved det blev næsten

dobbelt saa dyrt. Desuden gjorde Telegrafisten Vanskelighed
med Hensyn til de udenlandske Guldmynter af forskjellige Slags,



Fusijama.
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•som jeg havde med til Betaling. Denne sidste Vanskelighed blev
heldigvis hævet derved, at den russiske Konsul, Herr Pelikan,
tilfeldigvis var tilstede, medens jeg underhandlede med Telegra-
fisten. Da han hørte, at det gjaldt Afsendelsen af et Telegram
fra den saameget omtalte Vega-Ekspedition, tilbød han sig straks
at ordne Sagen, indtil jeg i en af Stadens Bankindretninger havde

Dampbaaden >A. E. Nordenskiold'*, strandet paa Jesos Østkyst.
Efter en japanesisk Fotografi.

faaet Anledning til at hæve Penge paa det af James Dickson &

Co. i Gøtheborg udstedte Kreditiv, som jeg havde med. Kort
efter traf jeg den svenske Konsul Herr van Oordt, som leve-
rede os en meget tyk Post hjemmefra. Denne var for de fleste
af os meget glædelig, da den, efter hvad jeg ved, ikke bragte
Ekspeditionens 30 Medlemmer et eneste uventet Sørgebudskab.
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En kjedelig Efterretning fik jeg dog, straks efterat jeg havde
landet, nemlig at et Fartøi, Dampbaaden »A. E. Nordenskiold«,
som Hr. SibiriakofT havde sendt til Beringsstrædet og Lena til
vor Undsætning, havde strandet paa Østkysten af Jeso. Heldig-
vis var Skibbruddet ikke forbunden med Tab af Menneskeliv, og
Fartøiet laa strandet paa en Sandbanke under Forhold, som gjorde
det sandsynligt, at det skulde kunne reddes uden altfor store Om-
kostninger.

Efterat Rygtet om vor Ankomst havde spredt sig, modtog
jeg straks flere Deputationer med Lykønskningsskrivelser Indby-
delser til Fester, Klubber o. s. v. Der kom nu en Række af
Gjæstebud og Fester, som optog en stor Del af den Tid, vi til-
bragte i dette herlige og mærkværdige Land. Maaske kan Skil-
dringen af disse Fester give et Billede fra Japan under de Over-
gangsforhold, som endnu er herskende i Landet, og som ganske
vist om en Snes Aar vil høre til en forbigangen og i mange*

Stykker endog forglemt Tid, et Billede, som muligens kan give
en kommende Forfatter et ikke uvelkommet Bidrag til Kund-
skaben om Japan, som det nu (1879) er. En saadan Skildring
vil dog føre mig for langt bort fra Gjenstanden for denne Reise-
beskrivelse og kræve for stor Plads, og jeg skal derfor ind-
skrænke mig til at opregne de Fester, for hvilke offentlige Au-
toriteter, lærde Selskaber eller Klubber stod i Spidsen.

Den 10 September gaves en stor Middag paa Jokohamas for-
nemste, udmærket vel indrettede europæiske Hotel, Grand Hotel,
af den hollandske Minister, Chevalier van Stoetwegen, der i
Japan ogsaa repræsenterer Sverige-Norge. Ekspeditionens Del-
tagere blev her forestillede for flere Medlemmer af den japane-
siske Regjering.

Den 11 September blev vi indbudt til Frokostmiddag Kl. 1

E. M. i det keiserlige Sommerpalads Hamagoten af Marinemini-
steren Herr Kawamura- Middagen bestod foruden af Vegas
Videnskabsmænd og Officierer samt vor Minister Herr van Stoet-
wegen af flere af Japans Ministre og høieste Embedsmænd. Endel
af dem talte et eller andet europæisk Sprog, andre kun japane-
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sisk, i hvilket Tilfælde lavere Embedsmænd tjente som Tolke;
disse deltog dog ikke i Middagen sammen med de øvrige Gjæ-
ster. Middagen var anrettet paa europæisk Maade med en be-
tydelig Mængde Retter og Vin. Paladset bestod af et enetages
Træhus i japanesisk Bygningsstil. De Værelser, hvortil vi havde

Kawamura Sumlyoshi.
Japans Marineminister.

Adgang, var forsynede med europæiske Møbler, omtrent som man
hos os er vant til at finde dem paa en mere formuende Families
Sommeropholdssted. Mærkeligt nok er det, at man ikke havde
skjøttet om at pynte Bordet med de smukke indenlandske Bronce-
og Porcellænsarbeider, hvoraf der findes en saadan Mængde i Lan-
det. Sommerpaladset var omgivet af en Have, der af Japane-



298 SEKSTENDE KAPITEL.

serne blev anseet for noget ganske overordentligt og tillige for
meget stor. Vi vilde kalde den en liden, vel og originalt ved-
ligeholdt Miniaturpark med omhyggeligt passede Græsplæner, un-
derligt tildannede Dvergtræer, Dukkebroer af Sten, smaa Damme
og Vandfald. Festen var meget behagelig og alle ligefra vor
intelligente Vært til Premierministeren Daijo-Daijin, den keiser-
lige Prinds Sanjo Sanitomi viste os stor Venlighed. Den sidste
saa ud som en sygelig ung Mand paa nogle og tyve Aar. Han
var dog meget ældre og havde tåget en kraftig Del i de vig-
tigste Begivenheder efter Aabningen af Havnene. Værten, Ad-
miral Kawamura saa mere ud som en videnskabelig Forsker end
som en Kriger, men dette fordringsløse Ydre skjulte dog her en
stor og ædel Mand. Kawamura havde nemlig som Anfører for
Mikadoens Tropper med særdeles Udmærkelse ledet Undertryk-
kelsen af Oprøret under den tapre Saigo Kichinosuke. Denne
havde ved Gjenoprettelsen af Mikadoherredømmet været dets
Hjerte og Sværd, men faldt kort efter som Modstander mod den
Regjering, han selv havde været med at skabe, og er nu et Par
Aar efter beundret og besunget som en Nationalhelt af baade
fordums Venner og Fiender. Alle ved Middagen tilstedeværende
Japanesere var klædte paa europæisk i sort Kjole og med hvidt
Halstørklæde. Enkelte bar Uniform og europæiske Ordener. Og-
saa Tolkene bar europæisk Dragt. Folket, de lavere Embeds-
mænd og Tjenere i Privathuse, er fremdeles klædte paa japane-
sisk, dog uden at bære Sværd, hvilket nu er forbuden. Mange
har ogsaa byttet den ældre besværlige japanesiske Maade at bære
bære Haaret paa med den bekvemme europæiske.

Under Samtalen efter Middagen tilbød Ministerne at ville
gjøre alt, hvad de kunde, for at vort Besøg i Landet skulde blive
behageligt og lærerigt. Fremragende fremmede bliver altid vel
modtagne i Japan, og der er bleven oprettet en særskilt Kommis-
sion til at ordne, hvad der behøves ved deres Modtagelse. Dette
har paa visse Hold vakt Misfornøielse, og kort før vor Ankomst
var der af et hemmeligt Selskab bleven udbredt en Kundgjørelse,
der truede med, hvis der ikke skede en Forandring, at dræbe en
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af Ministerne og en eller anden af de fremmede, der efter det
hemmelige Selskabs Mening blev hædret paa en altfor overdreven
Maade. En af mine japanesiske Venner lovede mig et Aftryk
af denne Kundgjørelse, men holdt ikke sit Løfte, formodentlig
fordi det for den uindviede var umuligt at faa fat i etEksemplar
af det farlige Papir.

Den 13 September var der stor Middag for os i den Ger-
maniske Klub under Forsæde af Fotograf Andersen. Salen var
festligt udpyntet med Flag og med for Anledningen udførte Teg-
ninger af Vega i forskjellige, mere eller mindre eventyrlige Stil-
linger i Isen ; Spiseseddelen havde Hensyn til vore Overvintrings-
forhold o. s. v. Der holdtes en Mængde Taler, og der herskede
en munter og oprømt Stemning.

Den 1 5de blev der holdt en stor Fest i Tokio, foranstaltet
af Tokio Geographical Society, Asiatic Society of Japan og Ger-
man Asiatic Society. Til Lokale havde man valgt den store Sal
i Koku-Dai-Gaku, en stor Bygning af Sten, omgivet af vakre
Træer, som for Anledningen var oplyste med en Mængde bro-
gede Papirlygter. I Festen deltog ogsaa nogle japanesiske Da-
mer, klædte i europæisk Dragt. Jeg sad ved Siden af Præsi-
denten, Prins Kita-Shira-Kava, en af Keiserhusets yngre Med-
lemmer, som i nogen Tid havde tjent i den tyske Arme og
taler ret godt Tysk. Under de Stridigheder, som stod i For-
bindelse med Residensens Flytning fra Kioto til Jedo (Tokio),
havde en Flok Oprørere bemægtiget sig denne, da mindre-
aarige Prins, som under Navn af Rinnoji-no-Miya var Ypperste-
præst i et Tempel, og forsøgt at gjøre ham til Modkeiser. Pla-
nen mislykkedes, men paa Grund af den Forsonlighed efter endt
Kamp, som paa en saa hædrende Maade har udmærket de mange
indviklede og blodige politiske Stridigheder i Japan i de sidste
Aar, havde denne Begivenhed ingen andre Følger for ham, end
at den forhenværende Ypperstepræst blev sendt til en tysk Krigs-
skole. Derfra blev han dog kaldt tilbage tidligere end paatænkt,
fordi han vilde indgaa et europæisk Ægteskab under, hvad der
ansaaes svarende til en Mikadoætlings Værdighed. Efter sin
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Hjemkomst blev han erklæret for nærmeste Tronarving for det

Tilfælde, at Mikadoen skulde dø uden mandligt Afkom, og hans
Navn, Kita-Shira-Kava-no Miya, blev paanyt forandret til Yohi
Hisha. Det første Navn stod under den Tale, han holdt for os
ved Festen, han gav mig det andet med Tillægget »Prinz von
Japan« paa et Visitkort. Festen var fuldkommen europæisk, med
en Mængde Taler, fornemmelig paa europæiske Sprog, men ogsaa
paa japanesisk. Foran enhver Deltager i Middagen laa der etKart
i Form af en Vifte over Nordasia, paa hvilket Vegas Vei var
bleven afsat. Som et Minde om Festen blev der nogle Dage
senere overleveret mig en stor Medalje af Sølv med inddrevet Guid,
hvoraf en Tegning meddeles paa omstaaende Side. Vi befor-
dredes tilbage til Tokios Banegaard i europæiske Ekvipager, paa
samme Maade som vi var bleven hentede til Festen. Under
Maaltidet udførte japanesiske Musikanter fra den keiserlige Flaa-
des Musikkorps europæiske Musiknummere med megen Færdighed.
Herover syntes Japaneserne at være meget stolte.

Den 17 September blev vi af den svensk-hollandske Minister
om Eftermiddagen forestillede for Mikadoen. Vi blev ved Bane-
g.aarden afhentede af keiserlige Ekvipager, bestaaende af simple,
men smukke og bekvemme Vogne, trukne af et Par vakre, sorte,
ikke synderlig store Heste. Som Skik er i Japan fulgte der en
sortklædt Løber med hver Vogn. Modtagelsen fandt Sted i det
keiserlige Palads, en ganske simpel Træbygning. De Værelser, vi
saa, var møblererede paa europæisk, næsten tarveligt. Vi sam-
ledes først i et Forgemak, hvis eneste bemærkningsværdige Pry-
delse var et stort Stykke lysegrøn Nefrit, der var übetydeligt slebet
og forsynet med en kinesisk Indskrift. Her mødtes vi af Tolken
og nogle af Ministrene. Efter en kort Samtale, hvorved Tolken
blev gjort bekjendt med den skriftlig opsatte Tale eller rettere de
Hilsningsord, jeg skulde fremføre, blev vi førte md i et indre Væ-
relse, hvor Keiseren modtog os, iført en Uniform i europæisk
Stil og staaende foran en Trone. Det eneste usædvanlige i Hand-
lingen var, at vi var bleven anmodede om ved Indtrædelsen og
ved Afskeden ikke at vende Hans Majestæt Ryggen og gjøre tre



Originalens Størrelse.

Den første Medalje, som blev præget til Minde om Vegas Reise.
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Bøininger, en, ved Døren, en nåar vi var komne et Stykke frem
paa Gulvet, og en fra den Plads, vi skulde staa paa. Efterat vi
var bleven forestillede, oplæste Keiseren en Tale paa japanesisk,
der af Tolken blev oversat paa fransk, og som, inden jeg forlod
Stedet, blev mig overleveret i en pyntelig Afskrift. Derefter op-
læste jeg min Hilsen, hvorefter Minister Stoetwegen sagde nogle
Ord og fik nogle Ord til Svar. Efterat vi havde forladt Keiser-
salen, blev vi i Forgemakket beværtede med japanesisk The og
Cigarer. De to Prinser, som havde delfaget i Festen den 15de,
kom hen og talte en Stund med os, ligeledes Udenrigsministeren.
Denne Keiser, Mutsuhito, i hvis Navn der i Japan er udført Re-
former i et Omfang, hvortil Historien neppe kan opvise Side-
stykke, er født den 3die November 1830. Han ansees for den
121de Mikado af Jimmu-Tenno's Æt, hvis Medlemmer uden Af-
brydelse i næsten to tusende Aar har behersket Japan under
vekslende Tilskikkelser, snart som vise Lovgivere og vældige
Hærmænd, snart i lange Tider som svage og skrøbelige Skin-
keisere, der var Gjenstand for næsten guddommelig Dyrkelse,
men med største Omhyggelighed holdtes udenfor alle Regjerings-
byrder og var uden al virkelig Magt. I Sammenligning med
denne Slægt, hvis Stamfedre levede i det første Aarhundrede
efter Roms Anlæg, er alle Europas Fyrstehuse Gaarsdagens
Børn. Slægtens nuværende Repræsentant ser ikke meget kraftig
ud. Han stod under hele Audiensen saa aldeles übevægelig, at

man kunde have tåget ham for et Voksbillede, dersom han ikke
selv havde oplæst sin Tale. Prins Kita-Shira-Kava ser ud som
en ung, pen europæisk Husarløitnant. De fleste af Ministerne
havde skarpt udprægede Træk 1), der erindrede om de mange
voldsomme Storme, de havde oplevet, de mange personlige Fa-
rer, de havde været udsatte for, dels i ærlig Kamp, dels gjennem
Morderes Anslag. Beklageligvis ansees nemlig i Japan et poli-

') I Begyndelsen forekomme:r det en Europæer, som om alle Japanesere havde
omtrent samme Udseende; men efterat man har vænnet sig til Hudfarven og de
for Racen eiendommelige Træk, viser Japaneserncs Ansigtstræk sig ligesaa mang-
foldige i Form og Udtryk som Europæernes.
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tisk Mord endnu ikke for en nederdrægtig Handling, nåar kun
Morderen aabent erkjender sin Gjerning og underkaster sig dens
P^ølger. Gjentagne Mordforsøg er ogsaa bleven øvede mod den
nye Tids Mænd. For at beskytte sig mod dem lader Ministrene,
nåar de kjører ud, sine Vogne være omgivne af en bevæbnet
Vagt af Ryttere.

Den 18 Septembar var nogle/af Vegaekspeditionens Delta-
gere budne til tidlig Middag hos Marineminister Kawamura. Mid-
dagen havde Interesse for os derved, at det var første Gang, vi
modtoges iet japanesisk Hjem. Jeg sad tilbords ved Siden af
P>u Kawamura. Ogsaa Børnene var med ved Middagen. Fru
Kawamura var klædt paa japanesisk, smagfuldt, men meget sim-
pelt, nåar undtages en rundt Livet gaaende tyk Guldkjæde. For-
resten var Middagen anrettet paa europæisk Maade med den
efter Gastronomiens Love ordnede P^ølge af Retter og Vin,
begge Dele i rigt Maal. Efter Middagen indbød Værten os
til en Kjøretur paa hvilken jeg kjørte sammen med Fru Ka-
wamura og et af Børnene, en liden henved tiaarsgammel Pige,
der vilde have været vakker, dersom hun ikke i vore Oine
var bleven vansiret af et tykt Lag hvid Sminke , der var
jævnt udbredt over hele Ansigtet og gav det et sygeligt Ud-
seende. Fru Kawamura var ikke selv sminket, og hun var
heller ikke vanziret af sværtede Tænder. Endnu pleier de fleste
gifte Koner i Japan efter Brylluppet at sværte sine iforveien
skinnende hvide Tænder, men man tør vel haabe, at denne
hæslige Skik snart vil forsvinde, da de fornemme Damer har
begyndt at lægge den af. Paa denne Tur besøgte vi blandt
andet Taikunernes Grave, den keiserlige Have og en i Hoved-
staden istandbragt, meget mærkelig Udstilling.

Endel af Shogunerne, eller som de mindre rigtigt kaldes,
Taikunerne ligger begravede i Tokio. Deres Gravsted danner
et af de mærkeligste Mindesmærker fra Japan i Fordumstid.
Gravene ligger ved et Tempel, som er afdelt i flere Gaardsrum,
omgivne af Mure og forbundne med hverandre ved pragtfulde
Porte. Den første Tempelgaard er prydet med mere end to



SHOGUNERNES GRAVE. 305
hundrede Lygter af Sten, Gaver til Templet af Landets Feudal-
fyrster og forsynede med Indskrifter indeholdende Giverens Navn
og Tiden for Gaven. Nogle af disse eiendommelige Mindes-
mærker er kun halvferdige, maaske et Vidnesbyrd om den

Stenlygte og Gravmæle i en japanesisk Tempelgaard.

hastige Ende, Feudalherredømmet og Shogunmagten fik i Japan.
I en anden af disse Tempelgaarde ser man Lygter af tildels for-
gyldt Bronce, som andre Feudalfyrster har givet. Et tredie Gaards-
rum optages af et Tempel, et pragtfuldt Mindesmærke om gam-
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meljapanesisk Bygningskunst og den ældre Tids Skik at ud-
styre sine Helligdomme med Træskjærerarbeide, Forgyldning og
Lakering. Templet er rigt udstyret med mærkværdige Bogruller,.
Klokker, Trommer, smukke lakerede Oldsager o. s. v. Gravene
selv ligger indenfor en særskilt Indhegning.

De almindelige japanesiske Haver har intet smukt ved sig
efter europæisk Smag. De er ofte saa smaa, at de uden Van-
skelighed med sine Træer, Grotter og Vandfald kan rummes i
en mindre Stats Afdeling i et af Verdensudstillingernes Krystal-
paladser. Altsammen, Gange, Klipper, Træer, Damme, ja endog
Fiskene i disse, er kunstigt eller med Kunst forandrede Sager.
Træerne er ved en egen Kunst, der i Japan er drevet op til en
betydelig Høide, bleven tvungne til at antage Dværgform og
bliver desuden saaledes beskaarne, at den hele Plante ser ud som
en tør Stamme, paa hvilken der hist og her er bleven ophængt
grønne Klumper. De i Dammene svømmende Guldfiske har lige-
ledes maattet forandre Form, saa at de ofte har dobbelte eller
firdobbelte Haler og mange andre i naturlig Tilstand übekjendte
Egenheder. I Gangene er der udlagt høie Stabbestene, for at

man ikke skal blive smudsig paa Benene, og ved Vaaningshuset
ligger næsten altid en Granitblok, hvori der er udhugget en
grydeformig Fordybning, der holdes fyldt med rent Vand. Over
denne Stengryde ligger der en simpel, men ren Træøse, hvor-
med man, nåar det behøves, kan tåge sig Vaskevand.

Den keiserlige Have i Tokio adskiller sig fra disse smaa
Dukkehaver ved sin store Udstrækning og derved, at Træerne,
idetmindste paa flere Steder, faar Lov til at vokse frit. Her har
man en virkelig Park med ualmidelig store, pragtfulde og ud-
mærket frodige Træer. Haven er som oftest aflukket for Menig-
mand. Ved vort Besøg blev vi beværtede med japanesisk The,
Kager og Cigarer.

Tilsidst besøgte vi Udstillingen. Den er i den sidste Tid
bleven lukket paa Grund af Kolera. Her saa vi en Mængde
smukke Prøver paa japanesiskKunstflid, ligefra Stenalderens Flint-
redskaber og Lertøi til Nutidens Silketøier, Porcellæn og Bronce-
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sager. Intetsteds er man for Øieblikket saa glad i Udstillinger
som i Japan, og man finder derfor ogsaa mindre saadanne i de
fleste større Stæder. Mange af dem var meget lærerige, og i
dem alle fandtes prægtige lakerede Sager, Porcellænsvarer, Sværd,
Silkestoffer m. m. len af dem saa vi en Samling af Japans
F"ugle og Fiske, i en anden saa vi en Samling af Voksaftryk,
hvorved jeg kom til Kundskab om det mærkelige Findested for
fossile Plantelevninger ved Mogi, som jeg senere skal omtale.

Den 18 September om Aftenen var jeg af den danske Kon-
sul Herr Bavier bleven indbuden til en Udflugt i Baad- opover
den Elv, som løber ud ved Tokio. Den er ved Udløbet baade
bred og dyb, og deler sig noget længere oppe i flere Løb, som
er seilbare for Japanesernes grundgaaende Baade- Saa lidet ud-
viklede som Landeveie og Jernbaner endnu er i Japan, danner
denne Elv og dens Tilløb det vigtigste Led i Samferdselen mel-
lem Hovedstaden og det indre Land. Paa Roturen møder man
derfor stadigt Baade, ladede med Levnetsmidler, der føres til,
eller Varer, der føres fra Staden. Det behagelige Indtryk heraf
og af Flodens seværdige Omgivelser forstyrres dog af og til af
en slem Lugt, der kommer fra en forbifarende Lastebaad og
minder en om den Omhu, hvormed Japaneserne tager Vare paa
Menneskegjødselen, det vigtigste Gjødningsstof i deres veldyrfcede
Land. Langs Flodens Bredder findes en Mængde Værtshuse og
Thehuse. Sjeldent ser man en Have ved Bredden, og den har
da ialmindelighed tilhørt et af de forhenværende Daimioslotte.
Værtshusene og Thehusene er som oftest kun bestemte for Japa-
nesere, og Europæerne har, uagtet de betaler meget mere end de
Indfødte, ikke Adgang. Aarsagen hertil er vore i Japanesernes
Øine raa og übehøvlede Manerer. »Europæeren gaar paa Matterne
med sine smudsige Støvler, spytter paa Gulvet, er uhøflig mod
Pigerne« o. s. v. Takket være vore Anbefalingsbreve fra Ind-
fødte til deres Bekjendte blandt Værterne, har jeg oftere været

inde paa disse eksklusive Steder, og det maa tilstaaes, at her er

saa rent og pent og ordentligt, at endog det bedste europæiske
Værtshus ikke kan staa ved Siden af dem. Træder man ind i
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et Værtshus, som udelukkende er bestemt for Japanesere, maa
man altid tåge Støvlerne af ude paa Trappen, ellers kommer
man straks i Ugunst. Man hilses med Knæfald af Værten og
alle Tjenerne eller rettere Tjenerinderne, og siden er man næsten
hele Tiden omgivet af en Flok unge, uafladeligt leende og slad-
rende Piger. Disse har i Regelen solgt sig til Værten for en

Japanesisk Hus i Tokio.

bestemt Tid, i hvilken de fører et Liv, som efter europæiske
Begreber just ikke er meget prisværdigt. Er den i Overens-
komsten fastsatte Tid forbi, vender de tilbage til Hjemmet og
gifter sig, uden paa nogensomhelst Maade at have sunket i sine
Slægtninges *Øine. Men ulykkelig e,r derimod den, som i en af
de Stæder, som ikke er aabnede for Fremmede, indlader sig i et

Rjærlighedsforhold med en Europæer. De bliver da offentligt
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udpegede som usædelige endog i Aviserne, og deres gode Rygte
er uigjenkaldelig tabt. Tidligere blev de i saadanne Tilfælde og-
saa strengt straffede.

Alle Kvinder af de lavere Klasser og de fleste af de høiere

klæder sig paa japanesisk. De fornemmere Damer er ofte ud-

En Japaneserinde ved sit Toilet

mærket vakre og navnlig har de en smuk Hals. Uheldigvis van-
sires de ofte af Sminke, som de synes at holde overmaade meget af.
De yngre Kvinders Dragt er endog hos de fattige pyntelig ; den er
ikke stadselig, men smagfuld og næsten lige for alle Klasser.
Deres Manerer er baade indtagende og meget behagelige. Kvin-
derne af de høiere Klasser begynder allerede at tåge Del i det
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europæiske Selskabsliv, og alle de europæiske Herrer og Damer,

med hvem jeg har talt derom, er enige i, at en Japaneserinde
ingen Vanskelighed har for at forlade den snevre Kreds, inden
hvilken hun tidligere har bevæget sig, og huri optræder med
Tække og kvindelig Værdighed i det europæiske Selskab. Hun
synes at være født til »Lady«.

Den 20—21 Sept. havde Guvernøren i Jokohama foranstaltet
en Udflugt for mig, Dr. Stuxberg og Løitnant Nordqvist til den
et Stykke fra Staden liggende hellige 0 eller Halvø Enoshima.
Vi reiste først nogle Mile paa den ypperlige Landevei Tokaido,
en af de faa af Japans Veie, der er farbar for Vogne. Derefter
reiste vi i Djinrikisha til det berømte Buddhabillede (Daibutsul

i Kamakura 1) og besøgte en i Nærheden boende Shinto-Over-
præst og hans Tempel.

Præsten var en Ven af Oldsager og havde en ikke meget
stor, men næsten bare af Sjeldenheder bestaaende Samling.
Blandt andet viste han os meget kostbare Sabler, en stor Hoved-
prydelse, bestaaende af en eneste Nefrit, som han værdsatte til
500 Yen 2), en Mængde gamle Broncesager, Speile o. s. v. Vi
blev som sædvanlig modtagne med japanesisk The og Kager.
Præsten viste os selv om i sit Tempel. Der var ingen Billeder
at se men Væggene var rigt udskaarne og forsynede med en
Mængde Tegninger og Forgyldninger. Templets inderste Væg
var afstængt med tunge, med sikre Laase og Slaaer forsynede
Dore, indenfor hvilke «Gudeaanden holdt til «, eller indenfor hvilke
der »slet ingenting fandtes*, saaledes som Præsten en anden Gang
slåp til at udtale sig.

Enoshima er en liden Klippehalvø, som ved en lang Sand-
tange er forbunden med Fastlandet. Denne Tange har under-
tiden været oversvømmet, og Halvøen er da bleven forvandlet til
en 0. Den ansees for hellig og er oversaaet med Sintotempler.

x) I Slutningen af det I2te Aarhundrede var denne nu übetydelige Stad
Residens for Joritomo, Grundlæggeren af Shogunvældet og Ordneren af det japa-
nesiske Feudalvæsen.

2) En Yen =3 1
2 Kron..



Djinrikisha.
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Paa den Side af Halvøen, som vender mod Fastlandet, findes en

liden By, bestaaende a f Herberger, Thehuse og Butiker for Pille-
grims- og Turistsager, deriblandt smukke Sneglehuse og de vakre
Kiselskeletter af en Spongia, Hyalonema mirabilis Grav. Her
boede jeg for første Gang i et japanesisk Herberge af det Slags,
som Europæere under sædvanlige Forhold ikke havde Adgang
til. Jeg ledsagedes af to Funktionærer fra Guvernørens Kontor
i Jokohama, og det var efter Forsikring af dem, om at jeg ikke
hørte til den almindelige Flok af uopdragne og overmodige
fremmede, at Værten ikke gjorde nogen Vanskelighed ved at

modtage os.

Efterat vi ved Indgangen til Huset havde hilset paa Yærts-
folkene, og der var gaaet en Tid hen med Udveksling af Kom-
plimenter, kom en Pige og bød i knælende Stilling de fremmede
efter japanesisk Skik The, der altid bydes om i meget smaa,
kun halvfyldte Kopper, Derefter tog vi Skotøiet af og blev
siden førte md i Gjæsteværelserne. Disse er i de japanesiske Her-
berger i Regelen store og skinnende rene. De savner aldeles
Møbler, men Gulvene er dækkede med flettede Straamatter.
Væggene pyntes med Digte eller Tankesprog, passende for
Stedet, og med japanesiske Malerier. Værelserne adskilles fra
hverandre med tynde bevægelige Yægge, som løber i Falser,
der er anbragte i Gulv og Tag, og som efter Ønske kan op-
sættes og borttages. Man kan derfor, saaledes som det engang
hændte mig, lægge sig til at sove i et meget stort Rum og, hvis
man sover tungt, vaagne om [Morgenen i et ganske lidet. Væ-
relset vender ialmindelighed ud til en japanesisk Havetrappe,
eller hvis det ligger i øverste Etage, til en smal Balkon. Straks
udenfor findes altid et Fad fuldt af Vand og en Øse. Somoftest
er den ene Side af Rummet forsynet med et Væggeskab, i hvil-
ket Sengklæderne opbevares. Disse er de eneste Husgeraads-
sager i Værelset og bestaar af en tyk Matte, der bliver udbredt
paa Gulvet, en rund Hovedpude eller i dens Sted af en paa den
øvre Side stoppet Trækiods, der er bestemt til under Søvnen at
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støtte Halsen, samt en tyk vatteret Natkjole, der tjener som
Tæppe.

Saasnart man er kommen ind, bringer Tjenestepigerne fir-
kantede Siddepuder, der fordeles paa Gulvet rundt omkring en
Trækasse, i hvis ene Ende der staar et lidet Fyrfad, i den anden
en høi Lerkrukke med Vand i Bunden, hvilken tjener som Spytte-
bakke og Askekop. Derhos bringes igjen The ind ide før

Japanesisk Soveværelse.

omtalte smaa Kopper med Skaaler, ikke af Porcellæn, men af
Metal. Piberne tændes, og der begyndes en ivrig Samtale. Der
bydes ogsaa søde Sager om, men af disse er endel uspiselige for
Europæere. Fyrfadene er Japanesernes vigtigste Husgeraads-
artikel; de er meget forskjellige i Størrelse og Udseende og ofte
overordentlig smukt og smagfuldt forarbeidede af Bronce eller
Støbejern med Forgyldning og ophøiede Figurer. Meget ofte
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bestaar de dog kun af en almindelig Lerkrukke. Japaneserne har
megen Øvelse i længe at kunne holde Ilden vedlige i dem, uden
at den ringeste Os kommer ud i Værelset. Brændematerialet
bestaar af nogle velbrændte Kulstykker, der ligger i hvid Straa-
aske, som fylder Fyrfadet næsten helt op til Bredden. Nåar
endel gloende Kul lægges ned i saadan Aske, vedligeholdes Ilden
i flere Timer, indtil Kullene er fuldstændig opbrændte. I ethvert
velforsynet Hus findes en Mængde Fyrfade af forskjellige Stør
reiser, og ofte er der i Gulvet anbragt firkantede Luger, under
hvilke der er en Stensætning bestemt til Underlag for de større

Fyrfade, over hvilke Maden koges,
Under Maaltiderne bæres alle Retter ind paa en Gang paa

smaa, lakerede Borde af omtrent V2 Fods Høide og 4 Kvadrat-
fods Flade. De anrettes i låkere Skaaler, sjeldnere i Porcel
lænsskaaler, og bringes til Munden med Spisepinde uden. Hjælp
af Kniv, Gaffel eller Ske. Jeg vovede af Frygt for den Fiske-
olie, der anvendes istedetfor Smør, aldrig at gjøre nogen alvorlig
Prøve med den japanesiske Kogekunsts Frembringelser, men Dr.
Almqvist og Løitnant Nordqvist, som var mere fordomsfrie,

sagde, at de var meget vel fornøiede med den. Følgende Spise-
seddel vil give en Forestilling om, hvad et bedre japanesisk Værts-
hus har at byde paa:

Suppe paa Grønsager.
Kogt Ris, enkelt Gang med opskaaret Hønsekjød
Kogt Fisk eller raa Fisk med Peberrod.
Grønsager med Fiskesaus.
The.
Soja anvendes til Fisken. Risen bringes ind varm i et stor*.

Trækar med Laag og uddeles i rigeligt Maal, de andre Retter
derimod kun i smaa Portioner. Efter Maaltiderne drikker Japa-
neseren ofte, især om Aftenen, Saki eller Risbrændevin af eien-
dommelige Porcellænsflasker og smaa, kun dertil bestemtc
Kopper.

Ved Maaltiderne er man i Regelen omgivet af et talrigt paa
Gulvet siddende kvindeligt Tjenerpersonale, der, saafremt Gjæsten
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forstaar deres Sprog, underholder en livlig, af hjertelige Latter-
salver afbrudt Samtale med ham. Pigerne bliver ogsaa tilstede
under Afklædningen om Aftenen og kommer ofte med Bemærknin-
ger om Europæerens og Japaneserens ulige Legemsbygning, noget
der efter vore Begreber ikke alene er meget upassende for unge

Tobaksrygere.

Japanesisk Tegning.

Piger, men ogsaa nærgaaende mod Gjæsten. Det mandlige Tje-
nerpersonale ser man ikke stort til, idetmindste ikke i de indre
Rum. Om Morgenen vasker man sig ude i Gaarden eller i For-
hallen, og man maa derved, saafremt man vil undgaa at paadrage
sig Værtsfolkenes Misnøie, vogte sig vel for at spilde noget paa
Gulvmatten eller spytte paa den.
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Den nu brugelige japanesiske Tobakspibe ligner Tschuk-
tschernes; den er meget liden og bliver udrøgt med et Par Drag.
Til Erstatning røger Japaneseren uden Afbrydelse en Snes Piber
efter hverandre. Tobaksrygning er nu almindelig baade blandt
hoie og lave af begge Kjøn. Den blev indført i Slutningen af
det femtende Aarhundrede, uvist om fra Korea eller fra de por-
tugisiske Besiddelser i Asia, og blev meget snart almindelig ud-
bredt. Som hos os var den i Begyndelsen en Gjenstand for
strenge Forbud og en levende Skriftveksling for og imod. I et

Værk af den lærde Japanolog Mr. E. M. Satow (The introduc-
tion of tobacco into Japan; Transactions of the Asiatic Society
of Japan, Vol. VI Part I, S. 68) fortælles der blandt andet herom
følgende: »I Aaret 1609 var der i Hovedstaden to Klubber, hvis
Hovedfornøielse bestod i at yppe Klammeri med fredelige Bor-
gere. Over femti af disse Klubbers Medlemmer blev pludselig
grebne og kastede i Fængsel; dog blev Retfærdigheden tilfreds-
stillet ved Henrettelse af fire eller fem af dem, hvorefter Resten
benaadedes. Da disse Selskaber oprindelig var Tobaksklubber,
kom Tobakken i Miskredit paa Grund af Medlemmernes slette
Opførsel, og Brugen af den blev forbudt. Man røgte dengang
af lange Piber, der blev stukne i Beltet ligesom Sværd eller af
en Tjener blev baarne bagefter Rygeren. I 1612 udkom en For-
ordning, hvorefter Tobaksrygning og al Handel med Tobak blev
forbudt under Straf af Eiendomstab. Forbudet blev oftere for-
nyet, men med ligesaa lidt Held som i Europa. « Endvidere an-
fører Mr. Satow følgende eiendommelige Uddrag af et japanesisk
Værk, der opregner de Fordele og Mangler, som er forenede
med Tobaksrygning :

A. Fordele.
1. Tobaksrygning befordrer Fordøielsen og styrker Kræfterne.
2. Den er nyttig ved Begyndelsen af en Fest.

3. Den er et Selskab i Ensomheden.
4. Den skafter os en Grand til af og til at lade Arbeidet

hvile som for at drage Pusten.
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5. Den er et Magasin for Ettertanken og giver Vredens Storme
Tid til at lægge sig.

B Mangler.

1. Der er stor Tilbøielighed hos Folk til at slaa hverandre i
Hovedet med Piben, nåar de bliver vrede v).

2. Det hænder af og til, at man anvender Piberne til at op-
friske Kulilden i Fyrfadene.

3. En forhærdet Ryger er under en Fest bleven seet vandrende
om mellem Spisebordene med Tobakspiben i Munden.

4. Mange slaar den gloende Aske ud af Piben og glemmer at

slukke Ilden.
5. Paa Grund heraf brænder den gloende Aske ofte Huller

paa Matter og Klæder.
6. Rygerne spytter uden Forskjel i Fyrfadene, Fodvarmerne

og Kjøkkenildstederne.
7. Ligeledes i Fugerne mellem Gulvmatterne.
8. De banker med Voldsomhed Piben ud paa Kanten af

Fyrfadet.
9. De glemmer at tømme Askebægeret, Uge indtil det er saa

fuldt, at det gaar over Bredderne.
10. De anvender Askebægeret til Næsepapir (snyder sig i

Askebægeret).
Da vi ved vort Besøg i Enoshima som Guvernørens Gjæster

stadigt var bleven fulgte af to af hans Kontorfolk, ansaa jeg det
for min Skyldighed at vise mig værdig til denne Ære, ved at
give rigelige Drikkepenge. Disse gives ikke til Tjenerne, men
indsvøbte i Papir og ledsagede af nogle artige Ord til Værten
selv, der paa sin Side svarer med en pyntelig Tale og gjør Und-
skyldninger for, at alt ikke havde været saa godt, som den ærede
Gjæst havde Ret til at fordre. Ved Afreisen følger han den
Reisende et længere eller kortere Stykke paavei, eftersomDrikke-
pengene og Gjæstens Opførsel har været.

l) De japanesiske Piber er nu saa smaa, at der ikke kan opstaa übehagelige
Folger af denne Mangel ved Tobaksrygningen. Tidligere brugte man lange og
formodentlig tunge Piber. Dajakerne paa Borneo bruger endnu saa tunge Piber,
at de kan anvendes som Yaaben.
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En overmaade prisværdig Skik blandt Japaneserne er det, at
de lader Træerne omkring Templerne staa urørte. Næsten
ethvert Tempel, endog det übetydeligste, er derfor omgivet af en
liden Tempellund, bestaaende af de prægtigste Naaletræer, især
Cryptomerier og Ginko, der ofte aldeles skjuler det lille uanselige

Ito-Keske.

En japanesisk Bearbeider af Thunbergs Skrifter.

og forfaldne Træskur, der er helliget en af Sintos eller Buddhas
Guddomme.

Den 23 September gav Europæere og Japanesere i Joko-
hama en Middag med Bal for os i den engelske Klubs Lokale.
Dette var smukt oplyst og pyntet. Blandt andet saaes paa en
Væg Portrætter af Berzelius og Thunberg, omgivne af grønne
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Krandse. Den sidste er meget anseet i Japan. Et Værk af ham
om Landets Flora er nylig bleven udgivet i japanesisk Bearbei-
delse, forsynet med et i Japan udført, ingenlunde slet Portræt i
Træsnit af den berømte svenske Forsker 1), og i Nagasaki findes der
et til hans og Kampfers Ære efter Foranstaltning af v. Siebold
reist Mindesmærke 2). Formand for Festen var Dr. Geertz, en

Mindesmærke over Thunberg og Kåmpfer i Nagasaki.

x) Yærket bærer Titelen: Tai-sei-hon-zo-mei-so (kort Fortegnelse o"ver euro-
pæiske Plantenavne) af Ito-Keske, 1829. 3 Dele.

-) Carl Peter Thunberg er født i Jonkoping 1743, berømt af sine Rei-
ser i Sydafrika, Japan o. s. v. og af en Mængde vigtige videnskabelige Arbeider,
blev siden Professor i Upsala og dode 182S. Engelbert Kåmpfer blev født i
Westfalen 1651, var Sekretær ved det Gesandtskab, som 1683 blev sendt fra Sve-
rige til Persien. Kåmpfer vendte dog ikke tilbage med Gesandtskabet, men fort-
satte sine Reiser i Syd- og Østasia, deriblandt ogsaa til Japan, der besøgtes af
ham 1690—92; han dode 1716. Kampfers og Thunbergs Værker saavelsom det
store Værk, Monumentets Reiser, v. Siebold. har udgivet, er de vigtigste Kilder til
Kundskaben om det Japan, som har været.
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Hollænder, som længe har opholdt sig i Landet og leveret flere
værdifulde Arbeider om dets Naturfrembringelser.

Den 26 September reiste jeg til Tokio for derfra at foretage
en af den danske Konsul Herr Bavier foreslaaet og istandbragt
Reise til Asamajama, en endnu virksom Vulkan i det indre af
Landet. Paa Grund af et pludseligt Dødsfald blandt de euro-
pæiske Konsuler i Jokohama kunde Herr Bavier dog ikke slutte
sig til os før Dagen efter den, som først var bleven bestemt til
Afreisen. Den 27 tilbragtes derfor i Tokio, blandt andet med
at bese den smukke Samling af Fornlevninger, der er bleven
bragt istand af Herr H. v. Siebold, Attaché ved det østerrigske
Gesandtskab og Søn af den berømte Naturforsker af samme Navn.
Som de fleste andre Lande saaledes har ogsaa Japan havt sin
Stenalder, fra hvilken der findes Levninger paa mange Steder.
Redskaber fra denne Tid samles nu temmelig flittigt baade af
Indfødte og af Europæere, og er bleven beskrevne i et af foto-
grafiske Billeder ledsaget Værk afH. v. Siebold. lalmindelighed
ligner de japanesiske Stenaldersfolks Redskaber dem, som nu be-
nyttes af Eskimoerne, og selv i dette frugtbare Land levede Ur-
befolkningen, efter hvad Kjokkenmoddingera.es Benlevninger viser,
fornemmelig af Jagt og Fiskeri.
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.Lyen 28 September tidlig om Morgenen tiltraadte jeg med
Løitnant Hovgaard, Herr Bavier, en Tolk og en med europæisk
Madstel fortrolig japanesisk Kok, Reisen til Asamajama. I Be-
gyndelsen reiste vi i to meget skrøbelige og übekvemme Vogne,
hver forspændt med to Heste, til Staden Takasaki, beliggende
ved den store Landevei »Nakasendo«, der gjennem det indre af
Landet fører fra Tokio til Kioto. Veien bliver af Japaneserne
anseet for storartet, men vilde i Sverige være bleven kaldt en
mindre vel vedligeholdt Bygdevei. Med Undtagelse af de Skyds-
vogne, som for nogle Aar siden blev satte igang mellem Tokio og
Takasaki, møder man kun Djinrikischaer i tusendvis samt en stor

Mængde Heste, Okser og Mennesker bærende tunge Byrder, men
ikke et eneste af Heste eller Okser trukket Hjulredskab, og skjønt
Veien gaar mellem en uafbrudt Række af folkerige Byer om-
givne af veldyrkede Rismarker og Haver, ser man ikke en eneste

Arbeidshest eller Arbeidsokse. Al Jord i Japan dyrkes nemlig
for Haanden, og Kreaturstel drives kun lidet.

Landets fleste Veie er Fodstier saa trange, at to belæssede
Heste kun med Vanskelighed kan komme forbi hverandre. Varer
befordres derfor, hvor der ikke findes Kanaler eller Elve, fordet-
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meste af Mennesker. Lavlandet er overordentlig veldyrket, og
især maa man beundre den Flid, hvormed Vandledninger er ble-
ven anlagte og ujævne Bakkeheld forvandlede til vandrette
Marker.

Skydshestene paa Nakasendo var saa magre og saa saa elen-
dige ud, at man i Sverige havde maattet bøde for Dyrplageri,
hvis de var bleven benyttede til Kjørsel. De løb dog nok saa
rask og hurtigt. Skifter for Hestene fandtes regelmæssigt for
hver 15de eller 20de Kilometer. Desuden standsede Kusken ofte
paa Veien ved et eller andet Vaaningshus for fra et udenfor-
staaende Vandkar at kaste et Par Øser Vand i Munden paa He-
stene og mellem Bagbenene. Opholdet benyttedes altid af Hu-
sets Piger til at komme ud og byde den Reisende The af de
smaa japanesiske Kopper, en Høflighed, som betaltes med nogle
venlige Ord og en Kobbermynt.

Nåar vi besøgte en af de langs Veien liggende Bondegaarde,
blev vi altid modtagne med megen Venlighed enten paa en sær-
skilt Forhøining i det fælles mod Veien vendende Rum eller i et

indre Værelse, hvis Gulv var dækket af en skinnende ren Matte,
og paa hvis Vægge der hang Tavler med Digte og Tankesprog.
Fyrfadet blev sat frem, og der blev buden The og Kager om,
alt under levende Samtale og idelige Buk. Forskjellen mellem
den riges Slot (saafremt nogen japanesisk Bygning kan betegnes
med dette Navn) og den fattigeres Bolig er i Japan langt mindre
end i Europa. Tiggere saa vi ikke paa hele vor Reise i det
indre 1). Heller ikke syntes Klasseforskjellen at være saa skarpt
udpræget, som man kunde have ventet det i et Land, hvor Rang-
Uvæsenet har gaaet saa vidt som i det ældre Japan. Vi saa
flere Gange i Værtshusene langs Veien Standspersoner, som reiste
i Djinrikischaer, spise sin Ris og drikke sin Saki sammen med
de Kulier, som tråk deres Vogne.

Skal man slutte fra den Masse af Børn, som der vrimler af
overalt langs Veiene, maa Japaneserne formere sig stærkt. Sjel-

x) Derimod saa vi en Mængde Tiggere paa Landeveiene omkring Jokohama.
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den ser man et Pigebarn paa en halv Snes Aar, uden at hun
løber om med en mindre Unge fastbunden paa Ryggen. Denne
Byrde synes ikke at trykke Søsteren eller Passersken særdeles
meget. Hun tager Del i alslags Leg, springer Ærinder o. s. v.
uden at bryde sig om Barnet eller lader, som om det ikke
var til.

Ogsaa i det indre af Landet modtages den fremmede med
megen Venlighed. Hertil kan de lavere Klasser ogsaa have god
Grund; thi uanseet den Indflydelse, de sidste politiske Omvælt-
ninger har havt paa det gamle Japans Kuge-, Daimio- og Samu-
raifamilier, er det dog aabenbart, at Jordarbeiderens Stilling nu
er langt sikrere end tidligere, da han blev udsuget af Smaatyr-
ranner i hundredevis. Hans Dragt er som før, dog med den
Forskjel, at en stor Del af den mandlige Befolkning endog langt
inde i Landet har aflagt den gamle besværlige Mode at lægge
Haaret op i en Knude over den kronragede Isse, og at de iste-
det derfor bærer sit tætte, ravnsorte Håar kort afklippet ligesom
Europæerne. Hvorledes denne Forandring er betegnende for den
nye Tid, viser sig af den Iver, hvormed de japanesiske Embeds-
mænd udfrittede Golovin* angaaende de religiøse og politiske
Omvæltninger, som de antog maatte have staaet i Forbindelse
med Forandringen af Europæernes Maade at bære Haaret paa i
Begyndelsen af det 19de Aarhundrede. Den af Japaneserne me-
get vel anseede Gesandt Laxmann havde nemlig havt Pisk og
pudret Håar, medens Golovin og hans Kammerater havde upud-
ret, kort afklippet Håar 1). Nåar det er varmt, bærer Arbei-
deren i Regelen kun et smalt, som oftest lyseblaat Belte om Li-
vet og mellem Benene og er forøvrigt ganske nogen. Man faar
da se, at mange af dem er stærkt tatuerede over næsten hele

x) Voyage de M. Golovin, Paris 1818, IS. 176. Gjlovin, der var Kap-
tein i den russiske Marine, tilbragte Aarene 1811 —13 i japanesisk Fangenskab.
Han og hans Ulykkeskammerater modtes med megen VelvilHe af Befolkningen og
behandledes godt af Øvrigheden, nåar man undtager de overmaade kjedelige For-
hør, de blev underkastede, for at meddele Japaneserne de mest omstændelige Op-
lysninger om Europa og især Rusland.
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Legemet. Kvinderne har jeg ikke seet arbeide nøgne; dog gjør
de det maaske paa den hedeste Tid af Aaret, og de tager ial-
fald ikke i Betænkning under Badningen at klæde sig fuldstændig
af midt iblandt en Skare af kjendte og ukjendte Mandfolk. Dette
Forhold støder i Begyndelsen Europæeren stærkt paa Grund af
Fordommens Magt, men selv den tidligere snerpede vænner sig
snart til det; man ser endog ofte europæiske Damer blive trukne
i Djinrikischa af en paa det blåa Belte nær ganske nøgen Yng-
ling. Mange, især yngre Mænd, er forresten saa velskabte, at

den Billedhugger, som med Troskab kunde gjengive deres Figur,
vilde blive verdensberømt.

Takasaki er en Provinshovedstad med omtrent 20,000 Ind-
byggere, men som de fleste af Japans Stæder er der kun liden
Forskjel mellem den og de mange Smaabyer, vi kom igjennem.
Vi naaede derhen sent om Aftenen og prøvede her for første
og sidste Gang en Ulempe, hvorover Europæerne ofte klager paa
deres Reiser i Japan, og som de sel\ T er Aarsag til ved den stø-

dende Maade, paa hvilken de ikke kjeldent optræder. Vi ban-
kede efter Ankomsten paa den ene Værtshusdør efter den anden
uden at blive modtagne. Paa et Sted »var Huset overfyldt«,
paa et andet »var Værelserne under Reparation«, paa et tredie
»var Værten borte« o. s. v. Tilsidst maatte vi henvende os til
Politiet, og efterat have fore vi. t vore Passe lykkedes det os ende-
lig med dettes Hjælp at tiltvinge os Logis hos en ældre Vært,
der modtog os med en Mine, der tydelig lod os forståa, at han
hellere vilde have hugget os i tusende Stykker med et af de to

Sværd, han som Samuraj tidligere havde havt Ret til at bære,
end modtage os under sit Tag. Endnu efterat vi var komne
ind, vendte han sig til Politiembedsmanden med Klageraabet:
»Skal jeg da virkelig modtage disse Barbarer ?« Vi hævnede os
imidlertid paa en ædel Maade. Vi tog vore Støvler af, da vi
gik ind i Værelserne, ødslede saaledes med Snak, Høfligheder og
Bukken og opførte os i et og alt saa pynteligt, at vor tidligere
saa forbitrede Vært ved vor Afreise ikke alene ønskede os vel-
komne tilbage, men ogsaa gav os en Anbefalingsskrivelse medtil
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Værterne i de Herberger, vi senere kom til at tåge ind i, og
forsikrede os om, at nåar vi viste dette Brev frem, behøvede vi
ikke at frygte for saadanne Übehageligheder som de, vi nys havde
udstaaet.

De fleste Huse i Japan er byggedejaf femmelig tyndt, men
omhyggelig sammenbundet Træværk. Desforuden ser man og-
saa hist og her smaa Huse med meget tykke Mure, Vinduer
med svære Jærnstænger og Døre med store Laase og Slaaer.
Disse Huse er ildfaste og benyttes som Opbevaringssteder for
Værdigjenstande og Husgeraad under Ildebrande. Ildsvaader
er nemlig saa almindelige i Japan, at der paastaaes, at gjen-
nemsnitlig brænder Tiendeparten af hver By om Aaret. Der er
ogsaa fra gammel Tid af et talrigt, velordnet, kjækt og dygtigt
Brandmandskab. Under Opholdet Natten over i Takasaki ind-
logeredes vi i et saadant ildfast Hus med baade store og pene
Rum og med Gulvene tildels dækkede med Matter paa euro-
pæisk Maade. Murene var af Mursten; Indredningen og Trap-
perne derimod af Træ.

Jeg omtalte netop, at vi blev nødte til at henvende os til
Politiet for at faa Nattelogis. Politibetjentene i Japan er talrige
saavel i Byerne som paa Landet. For Størstedelen er de tagne
af den forrige Samurai-Klasse. De er klædte paa europæisk og
vandrer med en temmelig lang Stok i en bestemt Stilling under
Armen roligt og stille om paa Gader og Veie uden til andre
Tider end i Nødsfald at give en Ytring afsin Embedsmyndighed.
lalmindelighed er de eller synes de at være unge, og alle har et
gentlemansmæssigt Udseende. De synes med et Ord i alle Dele
at kunne taale Sammenligning med Nutidens bedste Politibetje-
ning i Europa, og de staar høit over den Sikkerhedsvægter eller
Forargelsesvækker, som for et Par Snese Aar siden var almindelig
overalt i de europæiske Stater. Ved det sidste Oprør blev Poli-
tiets Mandskab anvendt af Regjeringen som Infanteritropper og de
vakte almindelig Beundring ved den Iver, det Mod og den Døds-
foragt, hvormed de indlod sig i Kamp mod deres gamle kjære
Vaaben, det japanesiske Sværd.
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Man trænger fremdeles Pas, nåar man vil reise i det indre
af Landet, men faar det med Lethed efter Forlangende af Kon-
sulen, dersom man angiver Sygdom eller videnskabelige Forsk-
ninger som Aarsag til Reisen, og under den sidste Aarsag kan
vel ogsaa almindelig Reiselyst bringes md. Handelsreiser til det
indre er derimod endnu forbudne, og heller ikke faar en Euro-
pæer Tilladelse til at nedsætte sig der for at drive Forretninger.
De udenlandske Gesandter har flere Gange indledet Underhand-
linger med den japanesiske Regjering for at tilveiebringe en For-
andring heri, men hidtil uden Held, da Regjeringen som Betin-
gelse for Landets fuldstændige Aabning forlanger Afskaffelsen af
den urimelige »Ekstra-Terrritorialforfatning«, som for Tiden er
gjældende og hvorefter Udlændingen ikke staar under Landets
almindelige Love og Domstole, men under sit eget Lands Lov,
der lempes efter Forholdene af en Kommission, som træder sam-
men under Forsæde af Konsulen. Heri kan der dog snart kom-
me til at indtræde en Forandring, nåar Japan føler sig stærk nok
til at kunne opsige alle for Landet krænkende Paragrafer i Trak-
taterne med de europæiske Kulturlande. Nu har desuden de
udenlandske Magters Gesandter, som tidligere altid optraadte i
Fællesskab, delt sig i to Leire, hvoraf den ene — Ruslands og
Amerikas — vil, eller idetmindste lader som den lidt efter lidt
vil, frigjøre Japan fra alt Formynderskab og stille det lige med
andre Kulturstater, den anden derimod — England, Tyskland,
Holland og Frankrige — fremdeles ønsker Vedligeholdelsen af
det Formynderskab, som med Vold er bleven Landet paatvun-
gen og stadfestet ved Traktater for endel Aar siden.

Kort før vor Ankomst opstod der en Trætte mellem Japan
og de europæiske Magter eller, som Japaneserne sagde, et Brud
paa Folkeretten, der vakte megen Forbitrelse i Landet. Efter
Tilskyndelse af den tyske Minister brød nemlig et fra det kolera-
smittede Nagasaki kommende tysk Skib den af Regjeringen fore-
skrevne Kvarantæne og lossede uden videre Forsigtighedsregler
sin Ladning i Jokohamas Havn. At Koleraen i denne Stad her-
ved forværredes, er vistnok ikke alene übevist, men sikkert og-
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saa urigtigt, uagtet mange Japanesere i deres Forbitrelse paastod,
at saa var Tilfældet, men de Ord, der udtaltes af Japans feirede
Gjæst, Ekspræsident, General Grant 1), at den japanesiske Re-
gjering havde været i sin Ret, om den uden videre havde ladet
Skibet skyde isænk, har efterladt et Minde baade i Regjeringens
og Folkets Sind, der i en Fremtid kan blive Aarsag til en maaske
uklog, men dog fuldt berettiget Kraftytring, hvis et lignende Til-
fælde skulde indtræfTe.

Det første Indtryk, man faar af Japaneseren, saavel Mand som
Kvinde, er overmaade behageligt; men mange Europæere, som i
længere Tid har opholdt sig i Landet, siger, at dette Indtryk ikke
holder sig i Længden, et Forhold, der, efter hvad jegtror, oftere
beror paa Europæerne end paa Japaneserne selv. De europæiske
Kjøbmænd kan nemlig ikke nu længere, saaledes som før uden
Vanskelighed samle Guid i skjæppevis, og Stormagternes Ge-
sandter finder det Dag for Dag vanskeligere at opretholde deres
tidligere overmodige og bydende Standpunkt ligeoverfor en Re-
gjering, som forstaar, at der ogsaa for den vil dages en Stor-
magtstid, saafremt ikke übetænksom Ærgjerrighed eller en uven-
tet Ulykke uformodentlig kommer til at standse Udviklingen.
En anden Bebreidelse, at Japaneseren kun er istand til at efter-
abe, hvad andre har gjort og ikke selv er istand til at op-
dage noget nyt, synes derimod endnu at være berettiget.
Men det er übilligt at forlange, at en Nation i et Par
Snese Aar ikke alene skal gjennemgaa den Ud vikling, hvortil
Europa har brugt Aarhundreder, men ogsaa straks stille sig paa
Høiden af vor Tids Viden, saa at den kan optræde skabende.
Underligt vilde det dog være, om ikke det nittende Aarhundredes
Naturforskning, Litteratur og Kunst, indpodet i et saa begavet
Folk med en saa eiendommelig og almindelig udbredt Kultur, en

saa udpræget Kunstsans som Japans, ikke i Tidens Løb skulde
frembringe nye, herlige, uanede Frugter. Den samme uimod-
staaelige Trang, som nu driver Japaneseren til at lære alt, hvad

x) General Grant besøgte, som bekjendt, Japan om Høsten 1879. Han for-
lod Jokohama Dagen efterat Vega havde kastet Anker i Havnen.
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Europæeren og Amerikaneren ved, vil ogsaa, nåar han har naaet

Maalet, tilskynde ham til at gaa videre opover Forskningens
Nilflod.

Et Stykke bortenfor Takasaki gik Veien til den Vulkan, vi
agtede os hen til, ikke længere langs Nakasendo, og vi kunde
derfor ikke mere fortsætte Reisen i vore af Heste trukne Vogne,
men maatte lade os nøie med Djinrikischaer. I disse tilbagelagde
vi i 5V2 Time den yderst bakkede Vei til Badestedet Ikaho, der
ligger 700 Meter over Havet. Landskabet antager her et helt
igjennem forandret Præg. Veien, som tidligere gik over en uaf-
brudt Slette, rigt befolket og dyrket som en Have, begynder nu

at blive omgivet af bratte, udyrkede, med høit, visnet og uslaaet
Græs bevokssede Høider, adskilte af Dale, i hvilke stride Bække
løber næsten skjulte af en overmaade frodigKratskov. Ikaho er
bekjendt af sine varme eller rettere hede Kilder, der vælder ud
af de vulkanske Bjerge, som omgiver den lille, paa en Skraaning
vakkert liggende Stad. Ligesom i Europas Badesteder søger
syge her Lægedom for sine Lidelser, og Staden bestaar derfor
næsten udelukkende af Værtshuse, Bade og Butiker for Bade-
gjæsterne. Badene ligger dels i temmelig store, aabne Træskure,
hvor Mænd og Kvinder bader sammen uden Forskjel, dels i Pri-
vathuse. I ethvert Bad findes et Bassin, en Meter dybt, til hvil-
ket en stadigt løbende Vandstraale er ledet fra en af de hede
Kilder. Våndet er naturligvis bleven meget afkjølet, inden det
benyttes, men er desuagtet saa hedt, at jeg kun med Nød og
Neppe kunde holde ud et Par Øieblik i Badet.

I Stadens Gader møder man ofte blinde Folk, som med stor

Sikkerhed vandrer om uden Ledsager, kun følende sig for med
en lang Bambusstav. De blæste af og til i en kort Pibe for at

vække de forbigaaendes Opmærksomhed. Jeg troede i Begyndel-
sen, at disse Ulykkelige søgte at gjenvinde det tabte Øienlys ved
Hjælp af Kilderne, men fik paa Spørgsmaal derom det Svar, at

de ikke var tilstede for at søge Helbred, men som »Massagører«.
Alt i flere hundrede Aar har Massagen været anvendt i Japan,
og man møder derfor ofte i Byerne Personer, der tilbyder sin
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Tjeneste som Massagører, idet de raaber paa Gaderne omtrent
paa samme Maade som Frugtsælgerne i Rusland.

Det Værtshus, i hvilket i vi tilbragte Natten, bestod som
sædvanligt af en Mængde udmærket rene, med Rørmatter belagte
Rum uden Møbler, men rundt Væggene pyntede med Digte og
Tankesprog. Man boede her udmærket godt, saafremt man som
Japaneserne kunde finde sig i fuldstændigt at leve paa Gulvet og
nøie vilde iagttage de for denne Levevis fornødne Ordensregler,
noget som forøvrigt er nødvendigt allerede af den Grund, at man
ellers udsætter sig for at blive meget uvenligt behandlet af baade
Vært og Tjenere. En Ulempe ved Reiser i Japan er den Van-
skelighed Europæerne har for at vænne sig til Japanesernes Mad-
stel. Brød bruger de ikke, hellerikke Kjød af Storfe; men Ma-
den bestaar fornemmelig af Ris og Fisk, hvortil kommer Høns,
Grønsager og Frugt, Sop, søde Sager, japanesisk The o. s. v.
Fisken spises for en stor Del raa, og synes da at have omtrent

samme Smag som svensk Gravlaks. Ikke sjelden anrettes Maden
med Fiskeolier af en alt andet end behagelig Smag, Vil man
ikke underkaste sig dette Madstel, maa man paa Reiser i Japan
have sin egen Kok med. Vi havde i denne Egenskab en Japa-
neser med os, der hed Senkiti-San, men af sine Landsmænd blev
kaldt Kok-San (Herr Kok). Han havde lært at lave europæisk
(fransk) Mad i Jokohama og virkede i sit Kald med saadan Iver,
at han endog i Ørkenen ved Foden af Asamajama ikke gav sig,
førend han saa sig istand til at opstille en Middag paa fem Ret-
ter, bestaaende af Hønsekjødsuppe, Omelet paa Høns, Hønse-
bifsteg, Hønsefrikasse med Omelette aux confitures, altsammen
saaledes udelukkende af Høns eller Hønseæg anrettede paa for-
skjellige Maader.

Allerede for flere Aar siden er Fyrstikker blevne en Nød-
vendighedsartikel i Japan, og det glædede os Svensker at se, at
de svenske »Tåndstickor« havde et afgjort Fortrin fremfor andre
Landes. Næsten i enhver liden Udsalgsbod ser man de vel-
bekjendte Æsker med Paaskriften »Såkerhets-tåndstickor utan
svafvel og fosfor* ; men undersøger man Æskerne lidt nøiere,
finder man paa mange af dem foruden den for Japaneserne ufor-
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staaelige svenske Trylleformular en Indskrift, som angiver, at de
er fabrikerede af en Japaneser. Paa andre Æsker savner man
vel denne Opgave; men en eller anden uheldig Trykfeil røber
Forfalskningen. Heraf viser det sig, at de svenske Fyrstikker
ikke blot i stor Maalestok udføres til Japan, men ogsaa efter-
gjøres og forsynes med svenske Etiketter og med Omslag aldeles
ligt det, der bruges hjemme. Endnu kan dog Kopien paa langt
nær ikke maal" sig med Originalen, og min japanesiske Tjener
bad mig derfor bestandig, nåar jeg kjøbte en Fyrstikæske, at se
vel efter, at jeg fik den rigtige (svenske) Sort.

Fotografien har ogsaa bredt sig saa hurtigt ud over Landet,
at man paa mange Steder i Byerne inde i Landet finder japane-
siske Fotografer, der leverer en ikke altfor slet Vare. Japane-
serne synes især at have Lyst til at fotografere sine just ikke
saa særdeles mærkværdige Boliger, og vi fik f. Eks. oftere, nåar

vi brød op fra et Sted, som Afskedsgave af vor Vært en Foto-
grafi af hans Gaard eller Værtshus. Maaske skede dette med den
samme Hensigt, der bringer hans europæiske Embedsbrødre til
at anvende kostbare Bekjendtgjørelser.

Mellem Ikaho og det næste Hvilested, Savavatari, var Veien
saa ufarbar, at Djinrikischa ikke længere kunde benyttes, og vi
maatte anvende »Kago«, en af Bambusrør forferdiget Bærestol,
om hvis Udseende omstaaende Tegning giver en Forestilling.
Den er yderst übekvem for Europæeren, der ikke som Japane-
seren er istand til at sidde med underslagne Ben og det i Læng-
den er trættende uden Støtte at lade dem hænge ned paa Si-
derne af Bærestolen. Den forekom mig heller ikke at være
synderlig hensigstmæssig for Bærerne, hvilket blandt andet fik
sin Bekræftelse derved, at de for hver tohundrede, eller opover
Bakke for hver hundrede Skridt standsede et Øieblik for at bytte
Skulder under Bambusstangen. Det gaar dog temmelig raskt af-
sted Bakke op og Bakke ned, saa at vi tilbagelagde den 6 Ri
eller 23,6 Kilometer lange Vei melldm Ikaho og Savavatari paa
ti Timer. Veien var smuk og gik forbi blomsterrige Bække-
bredder, bevoksede med frodigt Bambuskrat og en Mængde for-
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skjellige Slags Løvtræer. Kun omkring de gamle, fordetmeste
smaa og uanselige Templer saaes mægtige ældgamle Krypto-
merier og Ginkotræer. Begravelsesstederne laa i Regelen; ikke
som hos os ved de store Templer, men lige yfpå Byerne. De
var ikke indhegnede, men betegnedes mea Stenstøtter af Vs til

V2 Meters Høide, paa hvis ene Side undersiden et Buddhabillede
var udhugget. Yngre Grave var ofte pyntede med Blomster og

Japanesisk Bærestol.

ved endel af dem havde man afPinde opført smaa Sinto-Templer
en Fod høie.

Savavatari er ligesom Ikaho opført iet Bakkehæld. Gaderne
mellem Husene bestaar næsten bare af Trapper eller bratte Bak-
ker. Fra de vulkanske Bergslag vælder ogsaa her Surbrønde
frem, og syge Folk søger at gjenvinde sin Helbred ved dem.
Badestedet er dog mindre anseet end Ikaho og Kusatsu.

Medens vi om Aftenen spadserede omkring i Byen, saa vi
etsteds en Folkestimmel. Denne var opstaaet paa Grund af
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en Kappestrid. To unge Mænd, som ikke havde andre Klæder
paa sig end et rundt Livet og mellem Benene gaaende Belte,
brødes indenfor en paa en Sandflade optrukken Kreds af to til
tre Meters Tværmaal. Som Seierherre blev den anseet, som

Japanesiske Brydere.

kastede sin Modstander til Jorden eller drev ham ud af Kredsen.
En egen Kampdommer afgjorde Udfaldet i tvivlsomme Tilfælde.
Mest eiendommelig var Kampens Begyndelse, hvorved begge de
kjæmpende sad nedhukede paa Knæerne i Midten af Kredsen,
skarpt iagttagende hinanden for at passe paa det afKampdom-



334 SYTTENDE KAPITEL.

meren givne Tegn, hvorefter et eneste Tag kunde gjøre Ende
paa Kampen. I denne deltog i dette Tilfælde omtrent et Dusin
unge, allesammen velvoksne Mænd, som vekselvis med endel ud-
fordrende Raab eller Miner traadte ind i Kredsen foråt prøve
sine Kræfter. Tilskuerne bestod af ældre Mænd og Kvinder,

Japanesisk Bro.
Efter en japanesisk Tegning.

Gutter og Piger af alle Aldere. De fleste var renligt og godt
klædte og havde et noksaa tiltalende Udseende.

Her var det Byens Ungdom, der tog Del i Kappelegene,
men der findes i Japan ogsaa Personer, som driver disse Kamp-
lege som Haandtering og lader sig se for Penge. Disse er i
Almindelighed overordentlig fede, saaledes som man vil se af
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Tegningen paa foregaaende Side, der forestiller Kampens Be-
gyndelse, hvor begge de kjæmpende endnu lurer paa at faa et
godt Tag.

Dagen efter, den i Oktober, fortsattes Reisen til Kusatsu.
Veien gik først paa en Strækning af 550 Meter opover, derefter
igjen omtrent ligesaa langt nedover, saa igjen opover, ofte uden
nogetsomhelst Værn forbi dybe Afgrunde eller over høitliggende
Broer med den eventyrligste Bygningsmaade. Den var derfor
übrugelig for hvilketsomhelst Slags Hjuredskab, og vi maatte

enten anvende Kago eller Ridehest. Uheldigvis passer Japane-
serens høie Sadel kun slet for en Europæer, og, hvis man fore-
trækker Ridehest for Kago, maa man, hvis man ikke selv har
Sadel med, beslutte sig til at ride paa usadlet Hest, og af de
ynkelige Øg, man kan faa, bliver man snart saa træt, at man
tilsidst hellere finder sig i at lade Benene blive følesløse i Bære-
stolen. Det er eiendommeligt for Japan, at Rytteren sjelden
styrer sin Hest selv, men at den ialmindelighed ledes ved Gri-
men af en ved Siden springende Løber. Disse ere baade let-
fodede og udholdende, saa at de selv i skarpt Trav ikke bliver
tilbage. Løbere følger ligeledes med de fornemmes Kjøretøier i
Stæderne og med Postvognene paa Nakasendo. -Nåar der op-
staar Trængsel foran Vognen, hopper de af og jager Folkesvær-
men bort med et forfærdeligt Skraal. Fra Postvognene tuder
de desuden i Posthorn, just ikke til fromme for de reisendes
Øren.

Veiens Omgivelser er overmaade smukke. Snart bestaar de
af vilde Dale med en frodig Plantevækst, som fuldstændig skjuler
den i Bunden rislende krystalklare Elv, snart af græsrige Sletter
eller Bakkeheld med enkeltstaaende Træer især Kastanier og
Egetræer. Beboerne var netop i fuld Gang med Kastaniehøsten.
Foran alle Hytter var der udbredt Matter, paa hvilke der laa
tykke Lag af Kastanier for at tørkes. Kornvarer og Bomuld tørkes
paa samme, for os Europæere vel omstændelige Maade. Nede
paa Slettelandet stod desuden i Nærheden af Husene store Mor-
tere for deri at stampe Sæden til Gryn. I Fjeldbygderne erstat-
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tes disse Stødemaskiner tildels af smaa af Hollænderne indførte
meget simple Kværne.

Den 2 Oktober tilbragte vi i Kusatsu, Japans Aachen, lige-
som dette Sted berømt for sine varme Svovelkilder. Talløse
Syge søger her Lise for sine Onder. Staden lever paa dem og
bestaar derfor i Hovedsagen af Badehuse, Værtshuse og Udsalgs-
boder for Badegjæsterne.

Værtshusene ere som sædvanlig i Japan rummelige, luftige,
renlige og uden Møbler, men med gode Fyrfade, Dukkethestel,
rene Matter, Skjærmbrætter prydede med poetiske, for os endog
i Oversættelse lidet forstaaelige Tankesprog, venlige Værter og
et talrigt kvindeligt Tjenerpersonale. Hvis man saaledes som
vi har egen Kok med, trives man som allerede fortalt meget
godt i et saadant Værtshus.

De varme Kilder, som har givet Kusatsu dets Betydning,
vælder frem ved Foden af et temmelig høit Fjeld af vulkansk
Oprindelse. Bergslagene ide omgivende Strøg bestaar udeluk-
kende af Lava og vulkansk Tuf, og et Stykke fra Staden lig-
ger der en udbrændt Vulkan i hvis Krater der findes Svovel-
leier 1). Lige i Nærheden af det Sted, hvor Hovedkilden har sit
Udspring, ser man en mægtig, af Tufmasser omgivet Lavastrøm,
som i Dagen er kløvet i en Mængde store Blokke fulde af Hule-
rum. Herfra ledes det hede Vand i lange, aabne Trærender til
Badehusene i Staden, og til flere dels ved Landeveien, dels inde
i Staden liggende Afdampningspøle, bestemte til at opsamle
Våndets faste Bestanddele, hvilke siden sælges rundt om i Lan-
det som Lægemiddel. Den stærke Fordampning- fra disse Pøle,
fra de aabne Vandledninger og de varme Bade indhyller næsten

altid Stedet i en Sky af Vanddampe, hvorhos en stærk Lugt af
Svovelvandstof minder en om, at denne Forbindelse findes i
Sundhedsvandet.

Veien mellem Kilderne og Byen synes at være Badestedets
fornemste Promenade. Langs denne ser man en utallig Mængde

l) Efter Indbyggernes Udsagn; jeg fik ikke Tid til at komme derhen.
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smaa Stenvarder fra en halv til en hel Meter høie og oplagte af
Lavastykker. Disse Miniaturvarder staar ved deres Lidenhed i
en eiendommelig Modsætning til vore Forfedres Bautastene og
Kjæmpekast og er et af de mange Eksempler paa Folkets
Smag for, hvad der er smaavakkert, som man saa ofte møder i
Japan. De opføres af Badegjæsterne som et Takoffer til en
Buddha- eller Sintoguddom.

Værtshus i Kusatsu.

Af en paa Stedet boende japanesisk Læge fik jeg følgende
Oplysninger om Kilderne ved Kusatsu og deres helbredende
Kraft. I og omkring Byen findes der 22 Kilder med omtrent

ensartet Vand, men med forskjellig Anvendelse til Helbredelse
af forskjellige Sygdomme. I den hedeste Kilde har Våndet paa
det Sted, hvor det bryder frem, en Temperatur af 1620 F.
(= 72, 2° C.). Størsteparten af de syge, der soger Helbredelse
ved Badet, lider af Syfilis. Denne Sygdom læges nu paa seuro-

2 ->*
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pæisk Vis* med Kviksølv, Jodkalium og Badning. Hundrede
Dage gaar med til Kuren ; 70 til 80 Procent af de syge bliver
fuldstændig helbredede, skjønt der bliver purpurfarvede Pletter
igjen paa Huden. Sygdommen bryder ikke ud igjen. Ogsaa en
Mængde spedalske benytter Badene. Lepraen er af forskjellige
Slags; den med Saar bliver bedre af Badene og muligens hel-
bredet efter to Aars Forløb; den uden Saar med ufølsom Hud
er uhelbredelig, men ogsaa den standses ved flittig Badning.
Alle virkelig spedalske kommer fra Kystprovinserne. Ved For-
tæring af bedærvede Fiske og Fugle opstaar der ogsaa mellem
Fjeldene en lignende Sygdom, der bestaar i at Huden bliver fø-

lesløs, Nerverne uvirksomme, og at den syge, som ellers føler sig
frisk, har ondt for at gaa. Denne Sygdom helbredes selv i meget
haardnakkede Tilfælde ved Bad, Ammoniakvand indvortes, Ca-
storeum, China m. m. En tredie herhen hørende Sygdomsform
er Bensygdommen «Kake«, der er overmaade almindelig i Japan
og ansees for at opstaa af altfor ensformig Føde og Mangel paa
Bevægelse. Den er meget haardnakket, men helbredes ofte i to

til tre Aar med Jernkloryr, Æggehvide og Forandring af Diæten
fra den almindelige japanesiske til europæisk med Rødvin, Melk,
Brød, Erter o. s. v, Denne Sygdom begynder med, at Benene
hovner op, dernæst bliver Huden følesløs, først paa Benene, siden
paa Maven, Ansigtet og Haandledene. Derefter gaar Hoven-
heden tilbage, og der indfinder sig Feber og Døden. Videre
findes der særskilte Kilder til Helbredelse af Rheumatisme, hvor-
til behøves to til tre Aar, for Øiensygdomme og for * Hoved-
pine «, hvilken Plage spiller en stor Rolle blandt de Sygdomme.
som helbredes ved Kusatsu. Den angriber fornemmelig Kvinder
paa mellem 20 til 30 Aar. En af Kusatsus Kilder skal være
overmaade virksom i denne Henseende. Dens Vand ledes til et

særskilt mod Gaden aabent Badeskur udelukkende bestemt for
Mænd og Kvinder, som lider af denne Sygdom.

Mange af Badene i Kusatsu tåges saa varme, at man maa
iagttage særegne Forsigtighedsregler, inden man stiger ned i Vån-
det. Disse bestaar i, at de Dele af Legemet, som er mest føl-
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somme og taaler mindst, bliver ombundne med Bomuldstøi, og
at man, inden man tager Badet, sørger for at komme i stærk
Sved, hvilket frembringes derved, at de badende med Skrig og
Støi og efter en vis Takt rører omkring i Våndet med store

tunge Brætter. Derefter stiger alle paa engang ned i Badet og
op igjen efter et Tegn af Lægen, der sidder i Enden af Bade-
skuret. Uden denne Anordning vilde det maaske være vanske-

Bad i Kusatsu
Japannesisk Tegning.

ligt nok at faa Patienterne til at stige ned; thi behageligt kan
Badet ikke være, hvis man skal slutte fra Badegjæsternes alvor-
lige Miner, medens de er i Våndet, og Hudens ildrøde Farve,
efterat de er komne op af det.

Badene omgives af aabne Skure. Mænd og Kvinder bader
sammen og i Overvær af en Mængde mandlige og kvindelige
Tilskuere. Disse gjor ganske uforbeholdent sine Anmærkninger
over de Syges Skrøbeligheder, endog om de er af den Beskaffenhed,
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at man hos os ikke gjerne vil omtale dem undtagen til Lægen.
Ofte er Badebassinet ikke afstængt paa anden Maade, end at det
er dækket mod Regn og Sol af et paa fire Stolper hvilende Tag.
Isaafald klæder man sig af og paa ude paa Gaden.

Som en Følge af Kusatsus Beliggenhed i en Høide af 1050
Meter over Havet er Vinteren der baade kold og vindig. Stedet
er da forladt, ikke alene af Badegjæsterne, men ogsaa af de fleste
andre Beboere. Allerede ved vort Besøg var der ikke mange
Badegjæster igjen, og disse stod ogsaa paa Reisen. Den anden
Nat, vi tilbragte i Kusatsu, blev vor Nattero forstyrret afiydeligt
Spektakkel fra Værelset under os. Det var en Badegjæst, der
næste Morgen skulde forlade Stedet, og som nu feirede sin Hel-
bredelse med Saki (Risbrændevin) og Musik.

Kusatsus Omgivelser er næsten udyrkede, skjønt Plantevæk-
sten er frodig nok. Den bestaar dels af Bambuskrat, dels af et

høit og frodigt Græs, af hvilket enkeltstaaende Naaletæer samt

en og anden Eg eller Kastanie sees at skyde op.
Den 3 Oktober reiste vi videre til Foden af Asamajama.

Veien var yderst ufremkommelig, saa at endog Kagobærerne
havde vanskeligt for at komme afsted. Den gik først over to,
mere end 300 Meter dybe, af frodige og tætte Buskvækster fyldte
Dale, derefter kom vi til en overmaade stor. med uslaaet Græs
dækket Høislette, der var tyndt bevokset med smukke Ege- og
Kastanietræer. Sletten var übenyttet, uagtet tusender afLandets
driftige Indbyggere her havde kunnet finde sit Udkomme ved
Fædrift. Længere oppe blandedes Egene og Kastanierne med
en og anden Birk lignende vore egne, og derefter kom vi
til fuldstændige Ødemarker, hvor Jorden var dækket af Lava-
blokke og Lavagrus, næsten uden Græs og kun givende Næring
til enkelte forkrøblede Furutræer. Denne Strækning holdt ved
til det Sted, Rokuriga-Hara, hvor vi skulde tilbringe Natten, og
hvorfra vi næste Dag skulde bestige Asamajamas Top.

Rokuriga-Hara ligger paa en Høide af 1,270 Meter over Ha-
vet. Der findes ikke noget Værtshus eller noget andet Aaret
rundt beboet Hus. kun et stort aabent Skur. Dette var afdelt
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med en Gang i Midten. Paa den ene Side slog vi os ned, gjorde
vor Seng istand paa det ophøiede Gulv saa godt vi kunde, og
beskyttede os mod Nattekulden med Tæpper, som vor omhygge-
lige Vært i Kusatsu havde laant os. Paa den anden Side af
Gangen tilbragte vore Kagobærere og Veivisere Natten siddende
om en Ild, der blev opgjort paa en Stenlægning midt paa Gulvet.
Kagobærerne beskyttedes kun af tynde Bomuldsbluser mod den
meget følelige Nattekulde. For at holde dem varme lod jeg ud-
dele Saki over en lav Sko, en Gavmildhed, der ikke kostede
mig saa særdeles meget, men som aabenbart erhvervede mig alle
Kuliers udelte Beundring. De tilbragte Størstedelen af Natten
uden Søvn med Sang og Skjemt ved sine Sakiflasker og Tobaks-
piber Vi sov godt og varmt under vore Tæpper efter at have
spist et rigeligt Aftensmaaltid, der afKok-San var bleven anrettet af
Hønsekjød og Æg med hans sædvanlige Talent og Rigdom afRetter.

Man havde fortalt os, at vi herfra skulde høre et stadigt
Drøn fra den nærliggende Vulkan, og at skadelige Gasarter (for-
modentlig Kulsyre) undertiden skulde samle sig i saadan Mængde
i den omliggende Skov, at Mennesker og Heste, som havde til-
bragt Natten i den, var bleven kvalte. Vi lyttede forgjæves efter
Bulderet og mærkede ikke Spor af Gas; alt var saa fredeligt,
som om den glødende Arne i Jordens indre havde ligget mange
hundrede Mile borte. Vi behøvede dog intet Vidnesbyrd af den
Røgsøile, man kunde se stige op fra Toppen af det Fjeld, der
var Maalet for vor Reise, eller af de Indbyggere, som havde op-
levet det sidste Udbrud, for at lægge Mærke til, at vi befandt
os i umiddelbar Nærhed af en uhyre, fornylig virksom Vulkan.
Der laa overalt omkring vort Hvilested Hobe af mindre Lava-
stykker udkastede af Vulkanen (saakaldte Lapilli), endnu ikke til—-
strækkeiig forvitrede til at kunne tjene til Underlag for nogen Plante-
vækst, og et Stykke fra Huset saaes en mægtig størknet Lavastrøm.

Næste Dag (den 4 Oktober) besteg vi Toppen af Fjeldet. I
Begyndelsen reiste vi i Kago gjennem et Dalføre med temmelig
tæt Skov, siden gik det til fods opover den bratte, af mindre
Lavablokke og Lapilli dækkede Vulkankegle. Veien var op-
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mærket med smaa Stenrøser i omtrent hundrede Meters Afstand
fra hverandre. Lige ved Krateret fandtes der ved en af disse
Røser et lidet af Pinde opført Sintotempel, hvis Sider kun var

x/-> Meter lange. Vore Veivisere forrettede her sin Andagt En
af dem havde alt tidligere paa Grund af mit Løfte om at uddele
Rødvin til allesammen, hvis vi fik pent Veir paa Toppen,
foretaget adskillige Besværgelser ved en lavere liggende Stenrøs.

Ligesom paa Vesuv kan man paa Asamajama se et større

ydre Krater, der skriver sig fra et ældre Udbrud, men nu er

næsten fuldstændig udfyldt af en ny Vulkankegle, paa hvis Top
det nuværende Krater ligger. Dette har en Omkreds af et Par
Kilometer ; det gamle Krater, Elevationskrateret, som tidligere
Geologer vilde have kaldt det, er meget større. Vulkanen er
fremdeles virksom, dert udstøder nemlig altid »Røg«, bestaaende
af Vanddampe, Svovelsyrling og formodentlig ogsaa Kulsyre.
Undertiden kan man tydelig kjende Lugt af Svovelvandstof.
Uden Vanskelighed kan man paa flere Steder krybe hen til Kra-
terranden og se ned i dettes indre. Det er meget dybt. Væg-
gene er tværbratte og i Afgrundens Bund ser man endel Revner,
af hvilke der stiger Damp op. Ligeledes trænger »Røg« frem
paa nogle Steder af Kraterranden gjennem smaa usynlige Spræk-
ker i Fjeldet. Saavel paa Randen som paa Siderne og i Bun-
den af Krateret ser man gule Udvitringer, som hvor jeg kunde
komme til at undersøge dem, bestod af Svovel. Kraterranden
bestaar af fast Berg, en kun lidet forvitret Augitandesit af meget
forskjellig Beskaffenhed paa de forskjellige Steder. Samme eller
lignende Bergslag staar ogsaa i Dagen paa flere Steder af den
gamle Kraterrand; men forøvrigt bestaar hele Keglens Yderflade
af smaa løse Lavastykker uden Spor af Plantevækst; kun paa et

eneste Sted er den gamle Kraterrand dækket af en aaben Furu-
skov. Vulkanen har ogsaa mindre Sidekratere, af hvilke der er
foregaaet Gasudstrømninger. Den samme raa Fantasi, som endnn
i Form af en Helvedeslære er herskende blandt de fleste af Ver-
dens mest dannede Folkeslag, har forlagt Stedet for de fordømtes
Straf blandt Buddhalærens Bekjendere til Fjeldets glødende Indre,
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og at den velmenende Biskop Lindbloms Kjætterier ikke har
gjort sig almindelig gjældende i Japan, viser sig blandt andet
deraf, at mange af Krateraabningerne siges at være Indgange til
.-Børnenes Helvede«. Hverken ved Hovedkrateret eller ved noget
af de smaa Sidekratere kan man se egentlige Lavastrømme. De
har aabenbart kun udspyet Gasarter, vulkansk Aske og Lapilli.
Derimod har der fundet mægtige Lavaudbrud Sted paa Fjel-
dets Sider, men disse Udbrudsaabninger er nu dækkede af vul-
kansk Aske.

Efterat have spist vor Frokost i en Kløft saa nær det ry-
gende Krater, at vi uden videre kunne slynge de tømte Flasker
ned i det bundløse Dyb, begav vi os paa Tilbageveien. I Be-
gyndelsen fulgte vi samme Vei som ved Opstigningen, men se-

nere veg vi af til Høire ad en langt brattere og besværligere Sti
end den tidligeie benyttede. Skraaningen havde her en Hæld-
ning af henved 45 0 og bestod af en aldeles løs, af intet Plante-
dække bundet vulkansk Sand. At stige op til Toppen ad denne
Vei vilde derfor neppe have været muligt, men nedover gik det
raskt nok, ofte i svimlende Fart og, uden anden Ulempe, end at

man af og til tumlede overende og rullede hovedkulds ned-
over Skraaningerne, samt at vort Skotøi blev aldeles ødelagt af
det skarpkantede Lavagrus. Over Fjeldtoppen var Himmelen
skyfri, men lavere nede laa der et tykt Skylag, der seet ovenfra
tog sig ud som et übegrændset, stormpisket Hav med skum-
mende Brændinger. Den vide Udsigt over de omliggende Fjelde
og Bygder, som man ellers vilde have havt fra Asamajamas Top,
var saaledes tabt. Kun af og til viste der sig Aabninger i Sky-
massen, Revner omtrent som en Solplet, hvorigjennem man kunde
kaste et Blik ind i de dybere liggende Landskaber. Efterat vi var
komne ned til Foden af Fjeldet, fulgte vi længe en grønklædt
Aas, der var dannet af en mægtig Lavastrøm, som var brudt
trem af en nu dækket Sideaabning. Formodentlig var dette
skeet under det forferdelige Udbrud i 1783, da ikke blot vældige
Lavastrømme ødelagde Skove og Byer ved Fjeldets Fod, men
ogsaa hele det omliggende, tidligere frugtbare Strøg mellem
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Oiwake og Usui-Toge af Askeregnen forvandledes til en uhyre
Ørken. Over denne, som endnu danner en lidet opdyrket og
temmelig ufrugtbar Slette i 980 Meters Høide over Havet, gik
vi uden Veiviser til Byen Oiwake, hvor vi tog vort Natteher-
berge i et rummeligt, ved Nakasendoveien liggende Værtshus,
et af de renligste og bedst holdte af alle de gode Herberger,
jeg saa i det indre af Landet.

Herfra sendte jeg straks et gaaende Ilbud til Takasaki for
at bestille en Vogn til Tokio. En tidligere Samurai paatog sig
for en Betaling af 3 Yen (omtrent IO Kroner) at bringe Budet
frem. Oiwake ligger rigtignok ved den store Hovedvei Naka-
sendo, men denne kan der kun med Vanskelighed benyttes af
Vogne, fordi man mellem denne By og Takasaki maa overskride
Usui-Toge Høiden, hvor Veien, uagtet den i de sidste Aar er
bleven sænket betydeligt, dog stiger op til en Høide af 1200

Meter. Vi leiede os derfor Djinrikischaer, et for Turister sær-
deles bekvemt Transportmiddel, som, skjønt det kun er faa Aar
gammelt, allerede er udbredt overalt i Landet.

Enhver, hvis Øie er aabent for Naturskjønheder, og som har
Sans og Interesse for fremmede Fokeslags Liv og Sæder, vil
finde en Reise i Djinrikischa over Usui-Toge i høi Grad tiltræk-
kende. Landskabet er overordentlig skjønt, maaske uden Side-
stykke paa hele Jorden. Veien er under mange Vanskeligheder
bleven anlagt mellnm vilde Fjeldpartier og langs dybe Kløfter,

hvis Sider ofte er dækkede med den frodigste Plantevækst. Intet
Brystværn beskytter den nedover Bakkerne hurtigt farende Djin-
rikischa mod de bundløse Afgrunde ved Siderne af Veien, og

nervesvag maa man saaledes ikke være, hvis man skal kunne
nyde Reisen; man maa stole paa Kuliens skarpe øie og sikre Fod.
Overalt ser man sig omgiven af en Labyrinth af forrevne Fjeldtoppe,
og dybt nede i Dalene bruser Fjeldelve, hvis krystalklare Vand
Fiist og her samler sig til smaa, mellem grønklædte Høider inde-
klemte Søer. Snart reiser man over et svimlende Dyb paa en
yderst brøstfeldig Bro, snart ser man en Vandstraale styrte sig
ned fra en uhyre Høide ved Siden af Veien. Tusender af Fod-
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gjængere, Skarer af Pillegrimer, lange Rækker af Kulier, Okser
og Heste, belæssede med tunge Byrder, møder den Reisende, som
paa de tætliggende Hvilesteder ved Foden af de høie, bratte
Bakker faar Anledning til at studere det brogede Folkeliv. Han
er der altid omgiven af muntre, venlige Ansigter, og det behage-
lige Indtryk bliver ikke forstyrret ved Ytringer af Raahed i
Tale og Adfærd, saaledes som det saa ofte hænder i Europa.

Lastclragere paa en japanesisk Vei.
Japanesisk Tegning

Først nåar man er kommen over Fjeldryggen og ved Byen
Matsuida er steget ned til en Høide af kun 300 Meter over Havet,
bliver Veien igjen farbar for Vogn. Medens vi her ikke uden
Følelse af Savn byttede vore rene, elegante Djinrikisckaer med
to med Heste forspændte usle Vogne, saa jeg et Par Mænd
vandre fra Bod til Bod, standse nogle Øieblik ved hver og ringe
paa en Klokke, hvorefter de gik videre, da man ikke brød sig
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om dem. Paa mit Spørgsmaal om, hvad det var for Slags Folk,
fik jeg det Svar, at det var omvandrende Skuespillere. For mig
ringede de naturligvis ikke forgjæves. For en Betaling af 50 Cent
var de straks villige til ude paa selve Gaden at give os en
Prøve af sin Kunst. Den ene af dem iførte sig en Maske, fore-
stillende Hovedet af et Underdyr med et stort bevægeligt Gab
og gruelige Tænder. Ved Masken hang der en Kappe, i hvilken
Skuespilleren svobte sig ind under Forestillingen. Han etterlig-
nede derefter med megen Færdighed og med smidige, smagfulde
Bevægelser, som vilde have gjort en europæisk Danser Ære,
hvorledes Uhyret snart krybende listede sig frem, snart for vildt
afsted foråt sluge sit Offer. En talrig Skare af Børn samlede sig
om os. De smaa fulgte Forestillingen med stor Jubel og gav
den Liv eller dannede egentlig dens rette Afslutning ved den
paatagne Frygt, hvormed de for afsted, nåar Uhyret nærmede
>ig til dem med opspilet Gab og rullende Øine, og den Iver,
hvormed de bagefter forfulgte og tirrede det, nåar det vendte
Ryggen til.

I faa Lande er dramatiske Forestillinger af alle Slags saa
afgjorte som i Japan. Endog i ele mindre Steder findes der sær-
egne Skuespilhuse. Forestillingerne er godt besøgte, og uagtet
de varer hele Dagen igjennem, følges de dog af Tilskuerne med
den mest levende Opmærksomhed. Man har Plakater ligesom hos
os og talrige Skrifter vedkommende Theatret. Blandt de japa-
nesiske Skrifter, jeg lod indkjøbe, fandtes f. Eks. et tykt Værk
med utallige Træsnit, der havde til Hensigt at vise, hvorledes de
fornemste japanesiske Artister havde opfattet Hovedscenerne i
sine Roller, et Par Bind sammenheftede Plakater o. s. v.

Ganske vist maa de japanesiske Stykker forekomme en Eu-
ropæer noget barnagtige og besynderlige, men man maa dog be-
undre mange udmærkede Træk i Spillet, f. Eks. den Naturlighed,
hvormed Skuesp lierne fremsiger Monologer, der otte varer fra et

Kvarter til en halv Time. De Underligheder, der forekommer
os stedende, er vel ogsaa i det hele tåget ikke* urimeligere end
Optrinene i vor Tids Operaer eller de Kothurner, Masker og
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eiendommelige Dragter, som af Grækerne ansaaes for uund-
gaaelig fornødne ved Opførelsen af deres store dramatiske Mester-
værker. Nåar Japaneserne engang har. opnaaet at tilegne sig
alt, hvad der er godt i den europæiske Dannelse, bør Skue-
spillkunsten hos dem faa en meget stor Fremtid, saafremt den
nu forsiggaaende Udvikling sker med den Forsigtighed, at

Folkets Eiendommeligheder ikke bliver altfor meget udviskede;
thi i mange Retninger og ikke mindst i kunstnerisk Henseende
findes der meget, som behørig udviklet vilde kunne komme ti! at

danne et nyt Led i Vestens Civilisation, den vi er saa stolte af.
Forøvrigt er de store japanesiske Theatres Indretning saa

temmelig lig de europæiskes. Fordelingen mellem Skuepladsen
og Tilskuernes Sæder er den samme som hos os. Mellem Ak-
terne bliver der trukket Forhæng for den, og den er forsynet
med maiede Skjærme forestillende Huse, Skove, F"jelde o. s. v.
opstillede paa dreielige Skiver, saaledes, at en fuldstændig For-
andring af det Sted, hvor Handlingen foregaar, kan foretages i
en Haandevending. Musiken har den samme Plads mellem Til-
skuere og Skuespillere som hos os, og ligesom hos os er disse
fordelte saavel paa et svagt stigende Amfitheater, som i over
hverandre liggende Etager, >: Loger.. Af disse ansees den laveste
for den fornemste. Japaneserne sidder ikke paa samme Maade
som vi, og derfor er hverken Gulvet eller Logerne forsynede
med Stole eller Hænke, men afdelte i en til to F^od dybe fir-
kantede Rum, i hvilke der er Plads for omtrent fire Personer.
Disse sidder paa Puder og paa almindelig japanesisk Vis med
Benene krydsvis under sig. Rummene adskilles af brede Broer,
som tjener til at skaffe Tilskuerne Adgang til sine Pladse. Un-
der Forestillingen ser man Opvartere løbe frem og tilbage med
The, Saki, Tobakspiber og smaa Fyrfade. Enhver har nemlig
Lov til under Spillets Gang at ryge og gjore sig det saa be-
kvemt i sit Hul, som han kan. Stykket følges med stor Op-
mærksomhed; afgjorte Skuespillere og Steder i Stykkerne mod-
tages med levende Bifaldsytringer. Ogsaa Kvinder og Børn be-
søger Theatret, og jeg har seet de første uden Gene give sine
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Børn Die midt iblandt Tusender af Tilskuere. Foruden de store,

for Menigmand bestemte Skuespil gives der ogsaa en Mængde
andre Slags dramatiske Forestillinger, saaledes Selskabsskuespil,
eiendommelige F^amilieskuespil, bestemte for de tidligere Feudal-
fyrsters Hjem, Pragtskuespil, der opføres for Mikadoen og hai-
en halvt religiøs Betydning o. s. v.

Den 5 Oktober om Aftenen kom vi til Takasaki ferdige til
straks at reise til Tokio. Men uagtet det Forbud, vi havde sendt,
rigtig havde udført sit Hverv, kunde vi ikke faa Heste før Mid-
nat. Vi tilbragte Aftenen hos vor tidligere Vært, som ved vort

forrige Besøg havde modtaget os med saamegen Uvillie, men nu

mødte os med stor Venlighed. Vi skulde let have forsonet os
med Opholdet, da selv en mindre japanesisk Stad som Takasaki
har meget at byde Europæeren paa, men Tiden blev bortødslet
paa forgjæves Underhandlinger med Skydsskafferen om at lade
os faa Heste nogle Timer tidligere. Japaneserne er Mestere i at

hale Tiden ud med lange Samtaler og Komplimenter. Man bør
dog ikke længere klage over denne Uvane, der kan bringe en
Europæer til Fortvivielse; thi alt tyder hen paa, at ogsaa Japa-
neserne snart vil blive trukne ind i Damptidsalderens endeløst
susende Fart.

Efterat vi havde faaet Heste, fortsattes Reisen først i Vogn
til Tokio, siden paa Jernbane til Jokohama, hvor vi ankom om
Eftermiddagen den 6 Oktober. Fra denne Reise skal jeg blot
iortælle en Begivenhed, der kan afgive et lidet Bidrag til Belys-
ningen af Livet i Japan.

Da vi om Morgenen den 6 Oktober standsede for et Par
Øieblikke ved et større Værtshus ved Landeveien, saa vi, at et
halvt Dusin unge Bondepiger gjorde sit Toilet i Værtshusgaar-
den. I F*orbigaaende være det sagt, at en japanesisk Bondepige
som Piger ialmindelighed kan være enten styg eller vakker, men
hun er som oftest, hvad man ikke kan sige om vore Bondepiger,
ren og har et indtagende Væsen. Ved en paa Gaarden værende
Vandledning vaskede de sig, glattede det kunstigt opsatte og
af den japanesiske Sovepude kun lidet forrykkede Håar og pud-
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sede sine skinnende hvide Tænder. Ved Vaskningen anvendtes
ikke Sæbe, men en med Klid fyldt Bomuldspose. Tænderne
pudsedes med en Træpind, hvis ene Ende ved Bankning var ble-
ven forvandlet til en Trevlebundt. Tandpulveret bestod af fin-
revne Muslingskaller og Koraller og opbevaredes i nette Træ-
æsker, som tilligemed Tandbørsterne og Bundter af meget stærkt
og billigt Papir, altsammen aabenbart bestemt for Bøndernes Be-
hov, solgtes for en Übetydelighed i de fleste af de utallige Ud-
salgsboder langs Landeveien. Saadanne høivise Forordninger,
som i Europa tidligere besværede Landhandelen og ofte tvang
Bonden til at tåge sig en Tur til nærmeste Stad for at kjøbe et

Par Hesteskospiger eller en Traadsnelle, synes nemlig ikke at findes
i Japan, hvorfor ogsaa de fleste Bønder søger en Bifortjeneste i
Handel med mindre, for Almuen nyttige og bekvemme Gjen-
stande.

Optrin af det her omtalte Slags havde vi seet saa ofte, at

det denne Gang ikke vilde have vakt videre Opmærksomhed fra
vor Side, dersom vi ikke derved var bleven mindede om, at og-
saa vi maatte pudse vort Ydre, inden vi gjorde vort Indtog i
Japans Hovedstad. Vi tog derfor vore Kurve med Linned, Bar-
bertøi, Sæbe o. s. v. ud af Vognene, slog os ned ved den Vand-
ledning, omkring hvilken Pigerne stod, og begyndte at rage og
vaske os. Nu blev der et almindeligt Opstyr; Pigerne holdt straks
op med sit eget Toilet og samlede sig i en Kreds omkring os
for at se, hvorledes en Europæer bærer sig ad ved en saadan
Anledning, og for at bistaa os med fornøden Haandsrækning.
Nogle af dem løb støiende og leende hverandre overende for uden
Ophold at skaffe os, hvad vi forlangte, en holdt Speilet, en anden
Barberbørsten, en tredie Sæben o. s. v. Omkring dem samlede
der sig andre ældre Kvinder, hvis sværtede Tænder angav dem
som gifte Koner. Lidt længere borte stod Mandfolk af alle Al-
dere. Hændelsen havde her vist os et Billede af Folkelivet af
et overordentlig tiltalende Slags. Den muntre Sindsstemning
blev ved, da vi straks efter spiste vor Frokost i Underetagens
Forstugang, omringede af vore forhenværende Tjenesteaander.,
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som nu sad paa Knæ omkring os med sænkede Hoveder, be-
standigt leende og sladrende. Ligesaa lystigt gik det til, da jeg
kort efter kjøbte endel levende Ferskvandsfiske for at sætte dem
paa Spiritus ; dog med den Forskjel, at Pigerne nu med et Skrig,
som skulde udtrykke deres Afsky for at røre ved de levende
Dyr — skjønt Fiskerensning vel ellers hørte til deres Anliggen-
der — overlod Mandfolkene at holde paa Fiskene og lægge dem
i Spiritusglassene. F*or en paa Spiritus sat Slange syntes de
især at være meget bange trods dens Dække af Spiritus og Glas,
og de løb skrigende bort, nåar en eller anden pludselig stak
Glasset med Slangen ind mod deres Ansigt. Til Ære for Japa-
neserne bør det bemærkes, at uagtet vi ingenlunde var omgivne
af nogen udvalgt Kreds, hørtes der den hele Tid ikke et eneste
stødende eller skjældende Ord fra den tætte Skare af Tilskuere,
et Forhold, der vil give et Begreb om den udmærkede Selskabs-
tone, som hersker endog blandt den laveste Del af Befolkningen,
og viser, at om Japaneserne ogsaa kan have meget at lære af
Europæerne, bør de dog ikke efterligne dem iet og alt. I Ja-
pan findes der meget godt gammelt og nationalt, som der bør
tåges Vare paa, maaske mere, end Japaneserne for Tiden har en
Anelse om, og ganske vist mere, end mange af de europæiske
»Residenter « vil erkjende.
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JLve sidste Dage i Jokohama tilbragtes med Afskedsvisiter
der og i Tokio. En ledig Eftermiddag, den sidste Dag jeg til-
bragte i Japans Hovedstad, benyttede jeg til at gjøre en Udflugt
i en japanesisk Baad for at foretage Skrabninger i Mundingen af
den gjennem Staden løbende Flod. De japanesiske Baade skiller
sig fra de europæiske derved, at de ikke roes, men vrikkes. De
er i Regelen forsynede med et over Vandlinien liggende, skin-
nende hvidt og rent samt med Rørmatter belagt Dæk, akkurat
ligesom Gulvene i de japanesiske Huse. Skrabningen gav en
Mængde Anodonter, store Paludiner og endel mindre Snegle.

Under Opholdet i Japan bestræbte Løitnant Nordqvist sig
for at samle saamange Land- og Ferskvandssnegle, som muligt
under vort kortvarige Ophold. Som en Følge af Landets ual-
mindelige Fattigdom paa saadanne Dyrformer blev dog Udbyttet
langt mindre, end vi havde haabet. Paa en tidligere Reise til
Ishavet har jeg været med at samleLandsnegle paa Renøen nor-
denfor Skovgrændsen i det nordlige Norges Udskjær. Der kan
man i Løbet af nogle Timer samle ligesaa mange Dyr af denne
Gruppe som paa ligesaa mange Dage i det frugtbare Japan. Der
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findes Strøg i Japan dækkede af tæt Skov og Krat, hvor man
paa en Formiddags Udflugt neppe finder saameget som et ene-
ste Sneglehus, uagtet Egnen er gjennemskaaret af dybe, skygge-
fulde Kløfter med Masser af sammenhobet tørt Løv, og den
derfor burde være et særdeles passende Opholdsted for Land-
mollusker. Aarsagen til denne Fattigdom maa kanske søges i
den Mangel paa Kalk eller basiske kalkholdige Bergslag, der her-
sker i de Dele af Japan, som vi besøgte.

Efterat den svensk-hollandske Minister endnu engang havde
givet os en prægtig Afskedsmiddag paa Grand-Hotel, hvortil
ligesom første Gang de japanesiske Ministre og de udenlandske
Magters Repræsentanter i Japan var indbudne, lettede vi endelig
den 11 Oktober Anker for at seile videre. Paa denne Afskeds-
middag saa vi for første Gang det chinesiske Gesandtskab, som
netop da var i Japan for at faa en Ende paa den indviklede
Strid om Liu-Kiu-Øerne, der havde truet med at hidføre en Krig
med de to østasiatiske Stormagter Der var som sædvanlig to

chinesiske Gesandter, hvilke havde den Opgave at bevogte hver-
andres Skridt. Af disse lo den ene uden Forskjel af alt, hvad
der blev talt i Løbet af Middagen, skjønt han ikke forstod et

eneste Ord. Efter hvad en med det himmelske Riges Skikke
velbekjendt Mand sagde, gjorde han dette, ikke fordi han hørte
eller begreb noget af, hvad der blev sagt, men fordi han ansaa
Latteren for at høre til god Tone.

Mærkværdig var den Interesse, med hvilken de i Jokohama
bosatte chinesiske Haandværkere omfattede vor Reise, hvorom
de lod til at have læst noget i sine egne eller i de japanesiske
Aviser. Hvis jeg sendte en af Matroserne iland for at udrette
et Ærende og spurgte ham om, hvorledes han skulde klare sig
uden Kjendskab til Sproget, svarede han: «Det har ingen Nød,
jeg træffer altid en Chineser, som taler engelsk, og som hjælper
mig«. Chineserne hjalp ikke alene uden Godtgjørelse vore Ma-
troser som Tolke, men fulgte dem i timevis, gav dem gode
Raad ved Handeler og udtrykte sin Medlidenhed med alt, hvad
vi havde maattet udstaa under Overvintringen i Høinorden. De
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var altid renlige, store og stadselige af Vækst og svarede slet
ikke til de nedsættende Skildringer, man saa ofte læser om dette
Folk i europæiske og amerikanske Skrifter.

Fra Jokohama sattes Kursen for Kobe, en af de betydeligere
af de japanesiske Havne, som er bleven aabnede for Europæerne.
Kobe er især vigtig, fordi den ved Jernbane er forbunden med
Osaka, Japans vigtigste Fabrikstad, samt med Kioto, Landets
gamle Hovedstad og i Aarhundreder Mikadohoffets Sæde. Det
var mit Ønske om at se den sidste Stad, der bevægede mig til
at standse nogle Dage i Kobe.

Allerede i Jokohama havde jeg begyndt at kjøbe japanesiske
Bøger, især saadanne, som var trykte før Havnenes Aabning for
Europæerne. For bedre at kunne drive dette Indkjøb skaffede
jeg mig Bistand af en ung Japaneser med særdeles gode Kund-
skaber i Fransk, Herr Okuschi, Assistent ved Dr. Geertz ke-
misk-tekniske Laboratorium i Jokohama. Da imidlertid Forraadet
af gamle Bøger i denne, for nogle Aar siden übetydelige By
ikke vaf stort, havde jeg først for at gjøre Indkjøb flere Gange
sendt Herr Okuschi til Tokio, det tidligere Shogunvældes Sæde,
og derfra nogle Uger før Vegas Afreise fra Jokohama til Kioto,
Japans tidligere Lærdomssæde. Hensigten med Vegas Anløben
af Kobes Havn var ogsaa at afhente Herr Okuschis i Kioto
gjorte betydelige Indkjøb x).

A) Antallet af de Værker, som den japanesiske Bogsamling indeholder, er
«oget over tusende. Antallet af Bind gaar op til fem eller seks tusende, hvorved
dog bør bemærkes, at de fleste Bind ikke er større end en Bog hos os paa hun-
drede Sider. Saa vidt som man kan dømme af de ofte lidet betegnende japane-
siske Titler, kan Værkerne omtrent fordeles efter følgende Videnskabsgrene:

Antal
Værker.

Historie 176
Om Buddhismen og Opdragelse 161
Om Sintoismen 38
Om Kristendommen (trykt 1715) *

Sæder og Skikke 33
Skuespil 13
Love 5
Statsvidenskab, politiske Stridskrifter, tildels nye og hemmelig trykte mod de

sidste Forordninger 24
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Kobe eller Hiogo, som den gamle japanesiske Del af Staden
kaldes, er en Stad med omtrent 40,000 Indbyggere, smukt be-
liggende ved Indløbet til Japans Indhav »Inland Sea«, eller den
Fjord, som adskiller Japans Hovedø fra de sydlige Øer, Sikok og
Kiusiu. Der løber temmelig høie Aaser langs Kysten. Endel af
de europæiske Handelsmænds Boliger er byggede paa de nedre
Skraaninger af disse med høie, vakre skovklædte Høider til Bag-
grund og en herlig Udsigt over den udenfor liggende Havn.
Den japanesiske Del af Staden bestaar som sædvanlig af smaa,

lave Huse, der ud til Gaden fordetmeste optages af Udsalgs-
boder eller mindre Værksteder, i hvilke hele Familien opholder sig
om Dagen. Gaderne blive herved meget belivede og byder den
fremmede en uendelig Afveksling af mærkelige og lærerige Bil-
leder af Folkets Liv. Den europæiske Bydel er derimod be-
bygget med anselige Huse, som tildels ligger langs selve Strand-
gaden. Her findes blandt andet udmærkede europæiske Hoteller,
europæiske Klubber, Kontorer, Butiker o. s. v.

Ikke langt fra Kobe og forbunden med det ved Jernbane
ligger Japans største Fabrikstad, Osaka, berømt af sine Theatre
og Danserinder. Uheldigvis kom jeg ikke til at besøge denne
Stad. Jeg reiste nemlig til den gamle Hovedstad Kioto nogle
Timer, efterat Vega havde ankret, og efterat jeg havde forsynet

Digtekunst, Digte i übunden Stil 137
Heraldik, Arkæologi, Ceremonier 27
Krigs- og Vaabenkunst 41
Schak I

Numismatik 4
Ordbøger, Sproglære 18
Geografi, Karter 76
Naturhistorie 68
Medicin 13
Regning, Astronomi, Astrologi 39
Haandværk, Agerbrug . . 43
Billedboger 73
Kunsten at gjøre Buketter (Gartneri?) 16
Bibliografi 9
Diverse 20

Sum 1036
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mig med det Pas, som fremdeles er nødvendigt for Reiser i det
indre Land, samt i den Anledning gjort Visit hos Guvernøren.
Denne modtog mig, takket være en Anbefalingsskrivelse fra en
af Ministrene i Tokio, paa en særdeles forekommende Maade.
Hans Modtagelsesværelse laa i et stort europæisk Stenhus, hvis
Hovedrum var smagfuldt møbleret paa europæisk og belagt med
et i brogede Farver prunkende Briisselertæppe. Ved Besøget
blev der budt japanesisk The, som Skik og Brug er overalt i
Japan ligefra Keiserens Palads til den fattige Bondes Hytte.
Guvernøren var, ligesom alle høiere Embedsmænd nu er i Japan,
klædt som en europæisk Standsperson; men han kunde ikke tale
noget europæisk Sprog. Han viste dog megen Interesse for
vor Reise og befalede straks en af sine Kontorembedsmænd,
der forstod engelsk, Her Yanimoto, at følge mig til Kioto.

Reisen derhen gik paa Jernbane, bygget aldeles efter euro-
pæisk Mønster. Efter udtrykkeligt Forlangende førte min Led-
sager mig i Kioto ikke til det derværende europæiske Hotel,
men til et japanesisk Herberge, der som sædvanlig udmærkede
sig ved Renlighed, et talrigt, snaksomt kvindeligt Tjenerperso-
nale og ved Værtsfolkenes udsøgte Venlighed mod Gjæsterne,
saafremt disse ved at tåge Støvlerne af udenfor Døren giver til-
kjende, at de ikke paa en stødende Maade vil bryde med japa-
nesisk Skik og Brug. Et Visitkort og et Brev fra Marinemini-
steren, Herr Kawamura, som jeg fra Hotellet oversendte Guver-
nøren i Kioto, skaffede mig en Adjutant No. 2, en ung, mun-
ter og snaksom Embedsmand, Her Koba-Yaschi, hvis Øine
lyste af Forstand og freidigt Livsmod; man vilde før kunne
have tåget ham for en afgjort og elsket Studenterformand ved
et nordisk Universitet end for en japanesisk Embedsmand. Det
var allerede langt ud paa Dagen, saa at jeg inden Nattens Frem-
brud blot kunde tåge det Bad, som altid er færdigt for den rei-
sende i et ikke altfor usselt japanesisk Værtshus, samt ordne alt
til den Skrabningsudflugt, som jeg Dagen efter sammen med Løit-
nant Nordqvist agtede at foretage paa Bivasøen.
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Veien mellem Kioto og Biva blev den følgende Morgen tilbage-
lagt i Djinrikischa. Inden kort Tid vil disse Steder blive forbundne
med hverandre ved en Jernbane, der udelukkende er bygget af inden-
landske Arbeidere og indenlandske Ingeniører. len betydeligStræk-
ning gaar den gjennem en Tunnel, som dog, efter hvad enkelte Eu-
ropæere i Kobe paastaar, let kunde have været undgaaet, »hvis
ikke Japaneserne havde anseet det for at være i sin Orden, at

ogsaa Japan skulde have sin Jernbanetunnel, efterdi saadanne
findes baade i Europa og Amerika-*-. Det er dog ialfald rime-
ligt, at de Omveie, der vilde være bleven fornødne for at undgaa
Tunnelen, i Længden vilde have kostet mere end denne, og at

Japanesernes Fremgangsmaade har været mere vel betænkt, end
deres europæiske Avindsmænd vil tilstaa. Blandt de i Japan
boende Europæere synes der virkelig at herske en vis Misun-
delse over den Lethed, med hvilket det nys saa langt tilbage-
staaende Land har tilegnet sig Europæernes Kunstfærdighed og
Industri, og over den Hurtighed, hvormed Befolkningen paa
denne Maade gjør sig uafhængig af de fremmede Handelsmænds
Varer.

Da vi havde naaet Bivasøen, blev vi af Hr. Koba-Yaschi
førte til et lige ved Stranden liggende Værtshus med en herlig
Udsigt over den sydlige Del af Søen. Vi blev førte ind i smukke
japanesiske Værelser, som aabenbart var bleven indrettede til
Modtagelse af Europæere, og i hvilke der i den Hensigt var
bleven indsat Borde og Stole. Paa Bordene fandtes ved vor An-
komst Skaale med Frugter og Kager, japanesisk The og Fyr-
fade. Væggene bestod tildels af smagfuldt forgyldte Papir-
skjærmbrætter, udstyrede med Tankesprog, der tydede hen paa den
herlige Udsigt.

En hel Dag af den korte Tid, der var mig forundt til at
studere Kiotos Mærkværdigheder, ofrede jeg paa Bivasøen, da
Indsøer i Syden er meget sjeldne. De forekommer nemlig kun
i saadanne Lande, som i den sidste geologiske Periode har væ-
ret dækkede af Isbræer, eller ogsaa som en Følge af vulkanske
Kræfters Virkning har været Skuepladsen for voldsomme For-



BIVASØEN 363
skydninger i Jordens Høideforhold. Jeg troede, at Bivasøen
skulde danne en Undtagelse herfra, men vistnok med Urette.
Sagnet fortæller nemlig, at denne Sø er opstaaet paa en eneste
Nat paa samme Tid, som Fusijamas høie Vulkankegle blev dan-
net. Dette Sagn er i sine almindelige Træk saa overensstem-

mende med Geologiens Lærdomme, at neppe nogen Geolog vil
bestride dets Sandhed.

Efter Ankomsten til Værtshuset maatte vi vente meget
længe paa den Dampbaad, jeg havde bestilt. Jeg udbrød herved
übetænksomt nok i Bebreidelser ligeoverfor mine japanesiskeAd-
jutanter, som dog kun mødte mine haarde Ord med et venligt
Smil, der- endnu mere forøgede min Utaalmodighed over det
Tidstab, det voldte mig. F"ørst langt ud paa Dagen, efterat jeg
allerede var kommen ud og skrabede med en mindre Dampbaad,
fik jeg vide Aarsagen til Forsinkelsen. Efter Anmodning af Gu-
vernøren havde Bivas Dampskibsselskab villet stille en meget
stor og rigelig med Kul forsynet Baad til min Disposition; men
denne var efterat have faaet Kullene ombord kommen saa dybt
i Våndet, at den blev staaende fast i Havnens Mudder, og vi
var allerede komne langt ud med den lille Dampbaad, da den
endelig kom løs. Jeg blev nu nødsaget til at bytte Skib foråt
blive modtaget 2» paa en mere værdig Maade«. Først efterat
dette var skeet, fik jeg Underretning om, at jeg var Gjæst og
ikke Herre, hvorfor jeg blev nødt til at anvende Resten af Af-
tenen til at gjøre min tidligere heftige Optræden god igjen, hvil-
ket ved Hjælp af venlige Ord, 01 og Rødvin lykkedes ret godt,
at dømme efter den muntre Sindsstemning, som snart gjorde sig
gjældende blandt mine nu meget talrige japanesiske Ledsagere.

Paa den lille Dampbaad havde jeg ladet to af mit fra Vega
medtagne Mandskab gjøre en Middag istand for Japaneserne og
os selv. Herved blev den for os, mig uafvidende, paa den store

Dampbaad anrettede Middag overflødig, og istedet derfor maatte

jeg mod en formelig Kvittering som Gave modtage de til Mid-
dagen indkjøbte Levnetsmidler og Drikkevarer, bestaaende af
Høns, Æg, Potetes, Rødvin og 01.
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Paa Søen mødte vi flere med Søgræs lastede Baade. Dette
var bleven hentet op fra Søbunden for at anvendes til Gjødning
paa de omliggende Marker. Dels blandt Søgræsset, dels ved
Skrabning samlede Løitnant Nordqvist flere meget interessante
Ferskvandssnegle (Paludina, Melania, Unio, Planorbis o. fl.), endel
Rækearter (en Hippolyte), mindre Fiske o. s. v. Bivasøen er
meget fiskerig og beboes desuden af en stor, uformelig Sala-
manderart. For endnu at samle flere af de her forekommende
Dyrformer blev Nordqvist over ved Søen til næste Dag, hvori-
mod jeg straks reiste tilbage til Kioto, som jeg naaede om Af-
tenen, efterat det var bleven mørkt.

Efterat jeg sammen med mine to japanesiske Ledsagere
havde spist en upaaklagelig europæisk Middag i Stadens af Ja
panesere holdte, men efter europæisk Mønster indrettede Hotel,
afiagde vi et Besøg hos et Selskab af japanesiske Danserinder.

Kioto gjør Osaka den Ære stridig at have de smukkeste
Danserinder. De danner et særskilt Laug af unge Piger, der ud-
mærker sig ved en egen, broget Dragt. De bærer desuden en
egen Haarpynt, er stærkt sminkede og farver Læberne med sort
og Guid. Paa de mest anseede Dansesteder bliver Europæeren
ikke indladt, medmindre han har en indfødt Kjending med sig,
hvilken da maa være Borgen for hans høflige Optræden. Efterat
man har tåget Skotøiet af ved Indgangen, bliver man ført md i
et eget Værelse med Mattegulv og Vægge med japanesiske Teg-
ninger og Tankesprog, men forresten uden Møbler. Hver Gjæst
faar en liden firkantet Pude, og efterat man har sat sig paa disse
paa japanesisk Vis eller med underslagne Ben, bringes Piber og
The, hvorefter en hel Skare af unge Piger kommer md og ly-
stigt sladrende slaar sig ned omkring Gjæsterne, dog altid med
lagttagelse af Anstændighed endog efter det mest nøieregnende
europæiske Begreb. Man ser ikke noget Spor af den Frækhed
og Raahed, man som oftest møder paa lignende Steder i Eu-
ropa, og man fristes næsten til at tro, at man befinder sig mel-
lem en Flok fra en Pensionsbestyrerindes grætne moralske For-
maninger bortslupne Skolepiger, der ikke tænker paa andet end
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i al Uskyldighed at fordrive nogle Timer med Fjas og Snak.
Efter nogen Tids Forløb begynder Dansen, ledsaget af en mono-
ton Musik og Sang. Danserindernes langsomme Bevægelser med
Ben og Arme minder tildels om visse afmaalte, langtrukne Op-
trin i europæiske Balletter. Der findes intet anstødeligt i denne
Dans, men der skal ogsaa forekomme vildere, mindre sædelige
Danse.

Danserinderne rekrutteres udelukkende fra de lavere Klasser
med unge smukke Piger, som for at understøtte sine Forældre
eller for at fortjene nogle Skillinger for sig selv sælger sig paa
en vis Tid til Danselokalernes Værter, og som, nåar Tiden er
forbi, vender tilbage til Hjemmet og der uden Vanskelighed bli-
ver gifte. Alle Danserinder er derfor unge, mange af dem
smukke, endog efter europæisk Maalestok, tiltrods for at de
skjæmmer sig ved den Maade, hvorpaa de i vore Øine ødelæg-
ger sit Udseende ved Sminken og de farvede Læber. Uheldig-
vis fik jeg ikke Tid til at benytte den Leilighed, som Kioto by-
der den fremmede til med Sikkerhed at dømme om Japanesernes
Smag med Hensyn til kvindelig Skjønhed. Her som i flere an-
dre japanesiske Stæder findes der nemlig et Antal Piger, der of-
ficielt er udvalgte som de skjønneste blandt Stedets Terner. Ja-
paneserne kan besøge dem mod en vis Afgift; men for en Euro-
pæer viser de sig nødig og da kun for drøi Betaling. Sker det
en enkelt Gang, er det kun en stum Fremvisning i et Par Øie-

blik, og der veksles ikke et Ord.
Guvernøren havde lovet næste Dag at ledsage mig og vise

mig Stadens Mærkværdigheder. Jeg var just ikke saa særdeles
tilfreds dermed, da jeg frygtede for, at Dagen skulde blive op-
taget med at bese hel- eller halveuropæiske Indretninger og Sko-
ler, hvad der for mig slet ikke havde nogen Interesse. Min
Frygt var dog ugrundet. Guvernøren var en forstandig Mand
og efter mine Ledsageres Udsagn en af det nuværende Japans
fornemste Digtere. Han erklærede straks, at han antog, at de
nye Indretninger og Skoler vilde interessere mig langt mindre
end Stadens gamle Paladser, Templer, Porcellæns- og Fajance-
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fabriker, og at han derfor vilde benytte Dagen til at vise mig
saadanne Ting.

Vi begyndte med det gamle keiserlige Slot Gosho, det tid-
ligere Japans prægtigste Vaaningshus. Efter europæisk Maalestok
er det dog ikke synderlig storartet. En meget stor Flade er op-

Japanesisk Hofdragt.

tåget af en Mængde for Keiseren, den keiserlige Familie og de-
res Hof bestemte enetages Træhuse. Bygningerne er ligesom
alle andre japanesiske Huse med Skjærmbrætter afdelte i en
Mængde Værelser med rige Malerier og Forgyldninger, men el-
lers uden Spor af Bohave. Slottet staar nemlig nu øde, efterat
Mikadoen har styrtet Shogunvældet og er flyttet til Tokio. Det
afgiver allerede et anskueligt Billede af den i Landet indtraadte
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Forandring. Før maatte kun den keiserlige Familie og Landets
Stormænd betræde Goshos hellige Omraade. Nu kan enhver ny-
figen indfødt eller fremmed komme derind, og det har endog
maattet træde i Industriens Tjeneste som Utstillingsbygning,
Foruden de størreBygninger findes der mindre, af hvilke en var be-

Adelsmand i tidligere Dragt.

stemt til at beskytte Keiserguden under Jordskjælv, andre var Le-
gestuer for det Samfund af store Børn, der tidligere skulde lade,
som om de var Herskere i Landet.

Langt mærkeligere og mere lærerige end det nu ødestaaende
keiserlige Slot er Kiotos mange Templer, af hvilke vi besøgte
en hel Mængde. Vi blev af Præsteskabet som oftest modtagne
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i et stort Forværelse, hvis Gulv var dækket af en smuk ulden
Matte, og som var forsynet med Borde og Stole efter europæisk
Mønster. Først blev man af Præsterne buden The, Kager og
Cigarer; derefter besaaes de i Værelset opstillede Kostbarheder,
Arbeider af Bronce og ædle Metaller, prægtige gamle Lakarbeider

Buddhapræst.

og et Antal berømte Sværd, der var bleven ofrede til Templet.
Disse var det eneste, som vor fritænkeriske Guvernør viste nogen
Ærbødighed; ellers lod han til ikke at bryde sig synderlig hver-
ken om Præsterne eller deres Relikvier.

Nåar et kostbart japanesisk Sværd bliver fremvist, maa man
hverken berøre Hæftet eller Skeden og naturligvis endnu mindre
Klingen med den blottede Haand; men man griber det enten med
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Handske paa eller efterat have viklet et Lommetørklæde eller en Flig
afKlæderne om Haanden. Klingen bør helst kun trækkes halvt ud,
man lader Staalsætningen skinne mod Lyset og beundrer den. Paa
de ofte meget kostbare Klinger, som ikke er indfattede, men blot for-
synede med et Træfutteral til Beskyttelse mod Rust, undersøges

Samurai.

Fabrikmærket o. s. v. Ligesom hos os i tidligere Dage erVaa-
bensmedens det eneste Haandværk, der tidligere stod i stor An-
seelse i Japan, og der betaltes ofte uhyre Summer for Klinger
forfærdigede af berømte Mestere. Blandt ældre japanesiskeSkrif-
ter finder man mange, der handler om Vaabensmedning. Efter-
at det imidlertid er bleven Sværdmændene (Samurai) forbuden
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offentlig at vise sig bevæbnede, sælges gamle japanesiske Sværd
i hundrede- og tusendvis i alle Stæder, ofte for en Übetydelighed,
og ved vort Besøg i Landet fik jeg for en forholdsvis liden Sum
en meget smuk Samling af saadanne Vaaben. Selv den, der
ikke forstaar sig paa Klingens kunstmæssige Smedning, Staal-
sætning og Hærdning, maa beundre Sværdprydelsernes og navn-
lig Parerpladernes udmærkede smagfulde Støbning og Drivning.
De er ofte virkelige Kunststykker, uovertrufne i Stil og Ud-
førelse.

Det er ikke saa ret mange Aar siden, at en Samurai-Mand
aldrig viste sig uden at være bevæbnet med sine to Sværd.
Endog Skoleungdommen indfandt sig bevæbnet til de første euro-
pæiske Skoler, der blev oprettede. Denne Skik gav Anledning
til flere Voldsgjerninger, efterat Havnene var bleven aabnede, og
de europæiske Gesandter forlangte derfor efter nogle Aars Forløb,
at det skulde forbydes at bære Sværd i Fredstid. Den japane-
siske Regjering svarede, at det snart vilde være forbi med den
Minister, som vovede at udstede et saadant Forbud. Kort efter
gav man dog Tilladelse til, at enhver, som ønskede det, kunde
gaa uden Vaaben, og Skikken kom saa hurtigt ud af Mode, at

man tilsidst vovede at udstede et bestemt Forbud mod den. Un-
der vort Ophold i Japan saa vi derfor ingen, som bar de tidligere
brugelige to Sværd.

Efterat vi havde beseet og beundret Tempelskattene i For-
værelset, blev Templet selv besøgt. Dette er altid af Træ og
rigt udstyret med Træskjæreri og Forgyldning. Er det helliget
Sinto, findes der ingen Billeder i det og meget lidet Udstyr med
Undtagelse af et Speil og et stort aflaaset Skab med gjennem-
brudte Døre, der undertiden optager Væggen ligeoverfor Ind-
gangen, og i hvilket Guden siges at bo. Sintotemplerne er som
oftest fattige. Mange af dem er saa uanselige, at de ser ud som
Dueslag, og ofte staar de aldeles øde, saa at man har vanskeligt
for at se dem mellem de pragtfulde Træer, som omgiver dem.
Indgangen til Templet betegnes ved en Port (Torryi) af Træ,.
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Sten eller Kobber, og af og til er Touge, som bærer Afskrifter
af Bønner eller religiøse Løfter, strakte over Tempelveien.

Selv de, som længe har studeret Japan og dets Literatur,
synes at vide meget lidet om Sintoismens indre Væsen. Denne
Religion ansees af nogle som en ren Deisme, af andre for c;i med
politiske Hensigter stiftet Sekt, hvis F^ormaal er at dyrke Lan-

Port over Veien til et Sintotempel

dets afdøde Helte. En udviklet Sædelære skal den aldeles mangle.
Man synes ogsaa at være i Tvivl om, enten den er en Levning
af Landets oprindelige Gudelære eller indkommen udenfra.

Buddhismen er over Korea bleven indført fra China. Dens
Templer har et rigere Udstyr end Sinto-Templerne og indeholder
Afgudsbilleder, Klokker, Trommer, hellige Bøger og en Masse
Alterprydelser. Til Buddhismen hører Læren om Sjælevandringen
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og om Belønning og Straf i et Liv efter dette. Foruden de
egentlige Templer finder man oftere større og mindre Billeder i
Sten eller Bronce af Buddha-Guddommen. De største af dem er

kolossale Billeder i Bronce (Daibutsu), forestillende Buddha i sid-

Buddhatempel i Kioto.

dende Stilling og i sig selv dannende Bedækningen af et med mindre
Gudebilleder forsynet Tempel. Et saadant Billede findes i Kama-
kura, et andet i Tokio, et tredie i Nara i Nærheden af Kioto
osv. Enkelte af dem er i de senere Aar bleven solgte for Metal-
værdien; et af dem er paa denne Maade kommen til London og
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findes nu opstillet i Kensington-Muscet. Metallet skal beståa af
Kobber og Tin med lidt Guid, hvilket har givet Anledning til
det Rygte, at det skulde have en meget betydelig Værdi. For
at give et Begreb om Størrelstn af enkelte Daibutsu-Billeder kan
det nævnes, at det ved Nara er 53V- Fod hoit, og at man gjen-
nem Næseborene kan krybe md i Hovedet.

Saagodtsom alle Daibutsubilleder er udførte efter omtrent

samme Mønster, der i Aarhundredernes Løb er bleven forbedret
fra Slægt til Slægt, indtil Billedets Ansigtstræk har faaet et Præg
af Mildhed, Ro og Majestæt, som vistnok aldrig er bleven over-
truffet af den vestlige Kunsts Frembringelser. Daibutsubillederne
staar aabenbart i samme Forhold til Billedhuggernes øvrige Ar-
beider som Folkedigtningen til de navngivne Digteres.

Som tidligere antydet har Vestens Smag for det kjæmpe-
mæssige ikke været herskende i Japan. Det er paatageligt nok
det pyntelige, dukkeagtigt nette, ikke det storartede, der har
været Maalet for Kunstnerens, Bygmesterens og Gartnerens Stræ-
ben. Kun Daibutsubillederne, endel Klokker og andre Redska-
ber danner en Undtagelse herfra. Paa vore Ture paakryds og
paatværs i Kioto kjørte vi forbi en Indhegning, hvis Mure var
opførte af saa svære Stenblokke, at man har ondt for at fatte,
hvorledes Japaneserne kan have været istand til at hæve og flytte
dem med de Hjælpemidler, som tidligere stod til deres Raa-
dighed. I Nærheden af dette Sted findes en Grav, som sikkerlig
er den eneste i sit Slags. Den skildres i en af en Indfødt for-
fattet Beskrivelse over Kiotos Seværdigheder paa følgende Maade:
»Mimisuka eller Næsernes og Ørernes Grav er opført af Hide-
yoshi Taiko, som levede henved Aar 1590 efter den kristelige
Tidsregning. Da denne berømte Mands Hærførere gjorde Indfald
i Korea med 150,000 Soldater, befalede han, at man skulde sende
hjem og vise ham alle Øren og Næser af de dræbte Fiender,
eftersom det var en gammel Skik i Japan at afhugge de dræbte
Fienders Hoveder for at vise Kongen og Hærføreren dem; men
nu var det umuligt at bringe de dræbte Koreakrigeres Hoveder
til Japan, da Afstanden var for stor. Derfor gav Hideyoshi den



374 ATTENDE KAPITEL.

ovennævnte Befaling, og de Øren og Næser, som bragtes til Ja-
pan, blev alle begravede paa dette Sted. Graven har 730 Fod i
Omkreds og er 30 Fod høi.«

Kioto er et af Hovedstederne for Fabrikationen af Fajance,
Porcellæn og »Cloisonné«. Den japanesiske Keramiks Frem-
bringer udmærker sig som bekjendt baade ved smagfulde Former
og smukke Far\*er, og de skattes høit af Kjendere, hvorfor de i
stor Skala udføres til P2uropa og Amerika. Værkstederne er
mange og smaa samt eies fordetmeste af Familier, som i en
lang Række af Slægtsled har drevet denne Haandtering. God-
set brændes i meget smaa Ovne og sælges i Regelen i en Bod,
der staar i umiddelbar Forbindelse med Fabriken- Porcellæns-
tilvirkningen har derfor i Japan mere Præg af Haandværk, end
af Fabrikindustri. Varen vinder derved utrolig meget i kunst-
nerisk Henseende, og det japanesiske Porcellæn forholder sig til
de store europæiske Fabrikers som en Kunstners Tegning til et

smukt Farvetryk. Derfor er ogsaa Prisen derefter; det japane-
siske Porcellæn er for dyrt til Hverdagsbrug selv i dets eget Land,
og næsten alle de større Bordstel, jegsaa i Japan, var forskrevne
fra Udlandet. De Kopper, som de Indfødte benytter til Ris,
The og Saki er dog af indenlandsk Tilvirkning; men saa findes
der ogsaa, selv i en velforsynet japanesisk Husholdning, neppe nok
saamange Porcellænskar, som der behøves til et ordentligt Kaffe-
selskab hjemme hos os.

Om Aftenen gav Guvernøren os en Middag i et Lokale,
som tilhørte et litterært Selskab i Staden. Værelserne var til-
dels møblerede paa europæisk med Borde, Stole, Briisseler-
tepper o. s. v. Ved Middagen iagttoges europæiske Spise-, Vin-
og Takregler. Mad og Vin blev ombuden i stor Overflod og
med mange Vekslinger. Stemningen var meget oprømt, og Vær-
ten lod til at blive særdeles vel fornøiet, da jeg traf til at om-
tale, at jeg i Løbet af Dagen paa et af de Steder, vi havde be-
søgt, havde seet en Væg, prydet med et af ham forfattet Tanke-
sprog. Han lovede straks at forfatte et lignende til mig ianled-
ning af mit Besøg i Staden, og da han kort efter havde den første
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Linie færdig, opfordrede han sine japanesiske Gjæster til at skrive
den anden. De forsøgte nu under lystigt Spøg en god Stund at

finde en passende Slutning, men forgjæves. Tilsidst blev For-
søget opgivet, men Guvernøren lovede inden min Afreise selv at

gjøre det. Tidlig næste Morgen kom ogsaa Hr. Koba-Yashi til
mig og havde en bred Silkestrimmel med, paa hvilken følgende
Strofer var maiede med raske, smukt formede Træk:

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

hvilket i Oversættelse lyder:
jSaalangt som Havet gaar,
Spreder Høstmaanen sit velgjørende Skin.«

Efter den Forklaring jeg fik, skulde dette være en Hentyd-
ning til, at Høstmaanen spreder sit lykkebringende Skin helt hen
til det Sted i Norden, hvor vi havde overvintret. Efter Verset
var der paa japanesisk tilføiet: »Skrevet af Machimura Masa-

navo, Guvernør i Kioto-Fu, til Professor Nordenskiold i Anled-
ning af en for ham givet Middag, Høsten iB7Q.« Det hele var
desuden undertegnet saavel med Forfatterens almindelige, som
med hans poetiske Navn og hans Segl. Det sidste Navn var
Rio-Sax, hvilket ordret oversat betyder Dragefjeld og saaledes
svarer til det svensk-norske Navn »Drakenberg«.

Japanesernes Poesi er saa forskjellig fra Vestens, at vi har
meget vanskeligt for at sætte os md i den japanesiske Digte-
kunsts Frembringelser. De spiller en stor Rolle i Japanesernes
aandelige Liv. Deres Forfattere er meget anseede, og selv i
mindre bemidlede Huse finder man ofte Væggene prydede med
Silke- eller Papirstrimler, hvorpaa der er skrevet Digte med
tykke, sikre Penselstrøg. Blandt de af mig medbragte Bøger
findes der mange, der indeholder Samlinger af de forskjellige
Digteres og Digterinders Frembringelser paa dette Gebet. En
meget ofte forekommende Rulle med Tegninger fremstiller en
berømt Digterindes sørgelige Skjæbne. Øverst fremstilles hun,
en japanesisk Skjønhed, blomstrende af Ungdom og Ynde, sid-
dende med en Pensel i Haanden for at nedskrive en af sine Ind-
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skydelser, derefter fremstilles hun i forskjellige Grader af Hen-
sygnen, siden som død, som et halvforraadnet af Ravne sønder-
slidt Lig og tilsidst som en Benrad. Billedet slutter med et her-
ligt blomstrende Kirsebærtræ, hvortil Heltinden, efterat Legemet
havde gjennemgaaet alle Tilintetgjørelsens Grader, blev forvandlet.
Det blomstrende Kirsebærtræ ansees af Japaneserne som Plante-
rigets Skjønhedsideal, og i dets Blomstringstid foretages ofte Ud-
fiugter til berømte Kirsebærlunde, hvor Time efter Time til-
bringes i stille Beundring af Træernes Blomsterpragt. Uheldigvis

Rio-Sans Signet.

fik jeg saa sent en Forklaring over den smukke poetiske Tanke,
der gik igjennem denne tildels med vederstyggeligt Naturtro-
skab udførte Billedrække, at jeg forsømte Anledningen til at
kjøbe den.

Jeg blev kun altfor snart nødt til at forlade Kioto for at

være tilstede ved en Fest, som blev given for os i Kobe af de
der boende Japanesere, Europæere og Chinesere. Festen blev
holdt i et Buddhatempel udenfor Byen og var meget munter og
behagelig. Japaneserne synes aldeles ikke at anse et Tempel for
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vanhelliget ved en saadan Adfærd. I Løbet af Aftenen kom der
saaledes flere Pillegrime til Templet. Jeg iagttog dem nøie, men
kunde ikke opdage Spor af Utilfredshed med, at en Mængde Ud-
lændinger holdt sig lystige i den smukke Tempellund, til hvilken
de havde foretaget sin Valfart. De syntes meget mere at anse
sig for at have naaet Maalet for sin Vandring i en heldig Time
og modtog med Glæde de Forfriskninger, man bød dem.

Den 1 8 Oktober om Morgenen lettede Vega igjen Anker
for at seile videre. Veien blev lagt gjennem Japans Indhav til
Nagasaki. Da jeg anmodede Guvernøren i Kobe om Tilladelse
til at gaa iland et Par Steder underveis, opfyldte han ikke alene
straks min Anmodning, men sendte ogsaa den samme engelsk-
talende Kontor-Embedsmand med, som allerede havde fulgt mig
til Kioto. Veiret var klart og smukt, saa at vi fik god Anled-
ning til at beundre Indhavets herlige Omgivelser. De ligner me-
get Landskaberne i en nordisk Skjærgaard; men Udsigterne er
dog paa Grund af Fjeldenes mindre vekslende Skikkelse mere
ensformige. Her som ved Kobe er Bergslaget fornemmelig en
Granitart, der i saa stærk Grad er udsat for at forvitre, at den
haarde Fjeldbund næsten overalt er gaaet op til en gul ufrugt-
bar Sand. Nordens smukke, vildt formede Granitklipper savnes
derfor her. Alle Toppe er jævnt afrundede og overalt, hvor der
ikke har dannet sig Sandras, dækkede af en frodig Plantevækst,
der som en Følge af Træernes ligestore Høide giver liden Af-
veksling i Landskabet, som ellers vilde have været et af de
smukkeste paa Jorden.

Vi gik iland paa to Steder, første Gang ved Hirosami.
Nogle Fiskerhytter og Bondegaarde danner her en liden By ved
Foden af en høi, forvitret Granitaas. Ved et af Husene lige ved
Stranden laa Begravelsespladsen. Paa et Stykke af nogle hun-
drede Kvadratalens Størrelse fandtes en Mængde dels staaende,
dels omstyrtede Gravstene. Nogle var pyntede med friske Blom-
ster, ved en var der opført et lidet Sintotempel af Pinde, ved et

andet stod der en Skaal med Ris og en liden Sakiflaske. Zoo-
logerne gjorde her en temmelig rig Høst af Kystdyr, hvoriblandt



maa nævnes en i den vaade Sand nedkrøben Blæksprut, et Dyr,
som forøvrigt med Iver opsøges og spises af de Indfødte. Af
dyrkede Yækster saa vi her, som mange Gange før paa mere
høilændte Steder af Landet, en gammel BL-kjendt fra Hjemmet,
nemlig Boghveden

Anden Gang ankrede Vega ved en Landsby ligeoverfor Shi-
monoseki. Da vi var komne iland, indfandt der sig øieblikkelig
en Embedsmand paa Skibet og erklærede meget hofligt, at vi
ikke havde Lov til at gaa iland paa dette Sted. Han gav sig
imidlertid straks tilfreds, og gjorde ingen Vanskeligheder, da han
fik Besked om, at vi havde Tilladelse af Guvernøren, og at en
Embedsmand fra Kobe fulgte med istedetfor det ellers brugelige
Pas. I den europæisk-japanesiske Historie har Shimonoseki faaet
en sørgelig Berømthed paa Grund af de Voldshandlinger, som en

forenet engelsk-fransk Flaade af 17 Skibe her udførte den 4 og
5 Sept. 1864 for at tvinge Japaneserne til at aabne Sundet for
fremmede og den uforholdsmæssig store Skadeserstatning, som
de efter den vundne Seier forlangte af de beseirede. Skjønt der
kun er hengaaet 15 Aar siden denne Begivenhed, synes dog en-
hver Følelse af Uvillie ligeoverfor Europæerne at være forsvun-
den hos Egnens Indbyggere. Idetmindste blev vi i den af os
besøgte By overalt modtagne med udsøgt Forekommenhed.
Byen laa ved Foden af en langs Havet løbende Aas og bestod
af en eneste lang Gade, i hvis Huse den mod Gaden vendende
Side som sædvanligt var optaget af Udsalgsboder, Saki-Udsalgs-
steder og Værksteder for simplere Sager. Byens eneste Mærk-
værdighed var et af smukke Træer omgivet Sintotempel samt et

betydeligt Saltværk, bestaaende af store, grunde, vel nivellerede,
men nu næsten tørre Lerdamme, i hvilke Havvandet blev slup-
pet md, og fra hvilke den forstærkede Saltlage senere blev tap-

pet af i Saltpander, for der at afdampes til fuldstændig Tørhed.
Det var mærkeligt at se, hvorledes flere Snegle trivedes meget
godt i den stærke Saltlage.

Paa de omliggende Høider saaes Klynger af det japanesiske
Vokstræ (Rhus succedaneus). Vokset presses ud af Buskens Bær
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ved Hjælp af Varme. Det anvendes i stor Udstrækning til Fa-
brikationen af de af de Indfødte benyttede Lys, og det udføres
ogsaa bleget og forædlet til Europa, hvor det undertiden bliver
benyttet i Lysfabrikerne. Nu fortrænges dog disse Vokslys mere
og mere af den amerikanske Kerosinolie, og derved er Prisen

Indløbet til Nagasaki.

falden saa betydeligt, at Tilberedningen af Plantevoks neppe
lønner sig længere 1).

Næste Morgen reiste vi videre, og den 21 Oktober ankrede
Vega i Nagasakis Havn. Min Hovedhensigt med at besøge
dette Sted var at samle Planteforsteninger, hvilke som jeg antog

x) Nærmere Oplysninger herom giver Henry Gribble i The preparation of ve-
gttable wax (Transactions of the Asiatic Society of Japan, Vol. 111 Part J
S. 94, Yokohama 1875).
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vilde være at finde ved Takasima Kulgruben eller i Nærheden af
Kulfeltet. For hurtigt at faa Rede paa Findestedet gjorde jeg
Regning paa Japanesernes Lyst til at samle allehaande mærke-
lige Gjenstande af Dyr-, Plante- og Stenriget. Jeg haabede der-
for i en eller anden at de Butiker, i hvilke gamle Broncesager,
Porcellænsvarer, Vaaben o. s. v. falbødes, ogsaa at finde Plante-
forsteninger fra Egnen med angivet Findested. Den første Dag
løb jeg derfor flittig om til Kuriositetshandlerne, men uden Held.
Tilsidst fortalte en Japaneser mig, at man stod i Begreb med
at istandbringe en Udstilling af Egnens Natur- og Kunstproduk-
ter, og at jeg blandt Udstillingsgjenstandene muligens vilde finde,
hvad jeg søgte.

Naturligvis benyttede jeg straks Anledningen til at se en af
de mange japanesiske Lokaludstillinger, om hvilke jeg havde
hørt saamegen Tale. Udstillingen var endnu ikke ordnet, men
jeg blev dog velvillig modtaget og indladt og fik derved Anled-
ning til at se meget for mig lærerigt, deriblandt en Samling
Stenarter fra de omliggende Strøg. Mellem disse opdagede jeg
endelig til min store Glæde ogsaa endel smukke Forsteninger
fra Mogi, et ikke langt fra Nagasaki liggende Sted. Paa Kan-
ten af den Høide, paa hvilken Udstillingen skulde holdes, havde
man reist mægtige Monumenter af Stenkul til et Vidnesbyrd om
de japanesiske Kulfelters Beskaffenhed, og efter hvad jeg her
saa, lod deres Mægtighed til at være meget tilfredsstillende.

Allerede næste Morgen reiste jeg til Mogi ledsaget foruden
af min japanesiske Ledsager fra Kobe af nok en Adjutant, som
den særdeles forekommende Guvernør i Nagasaki gav mig. Vi
skulde ride over Bjergene. Jeg ledsagedes foruden af mine to

japanesiske Ledsagere og en Mand fra Vega, alle tilhest, af en
Mængde Kulier, som bar Provianten og anden Forsyning. Gu-
vernøren havde laant mig sin egen Hest, der af Japaneserne an-
saaes for et aldeles udmærket Dyr. Den var en ikke meget
stor, men overmaade smuk, gulbrun Hingst omtrent som en
norsk Hest, meget rolig og sikker paa Foden. Det sidste var
ogsaa nødvendigt; thi Reisen begyndte med et Ridt opover hun-
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drede, ikke meget bekvemme, glatte Stentrappetrin. Ogsaa læn-
gere henne gik den overmaade smale, ofte med glatte Stene be-
lagte Vei saavel opover som nedover lignende, ikke just for
Ryttere hensigtsmæssige Trapper og det umiddelbart langs Ran-
den af flere hundrede Fod dybe Styrtninger, hvor et eneste Feil-
trin kunde have kostet baade Hest og Rytter Livet. Men som
sagt havde vore Heste baade sikker Fod og sikkert Oie, og Ryt-
terne vogtede sig vel for paa saadanne Steder at røre ved Tøilen.

Intet af de Bjerglandskaber, jeg har seet i Japan, er saa vel-
dyrket som Nagasakis Omgivelser. Enhver nogenlunde jævn
Plads af nogle hundrede Kvadratalens Størrelse anvendes til Dyrk-
ning af en af Landets utallige Kulturvækster, især til Ris; men
da saadanne let dyrkbare Steder kun forekommer i liden Mængde,
har Beboerne ved Flid og vedholdende Arbeide forvandlet Bjer-
genes bratte Skraaninger til en Række af vandrette, over hver-
andre liggende Haver, der alle omhyggelig vandes gjennem Vand-
ledninger.

Mogi er et anseligt Fiskerleie, beliggende ved Havet 20 Ki-
lometer i ret Linie søndenfor Nagas; ki paa den anden Side af
en af Lavaleier og vulkansk Tuf bestaaende Klippehalvø, der
skyder ud fra det paa denne Kant af dybe Fjorde næsten søn-
derlemmede Kiusin. Der bor ikke nogen Europæer og findes
naturligvis heller ikke noget europæisk Værtshus. Vi fik imid-
lertid Logis hos en af Byens fornemste eller mest velstaaende
Mænd, en Sakifabrikant og Sakiudsælger, eller som vi vilde kalde
det en Brændevinsbrænder og Skjænkevært. Her blev vi mod-
tagne med megen Forekommenhed i rene, pyntelige Værelser og
opvartede af Værtens meget tækkelige Datter i Spidsen for en
Skare andre Tjenestepiger. Man maa dog ikke forestille sig, at

vort Herberge havde nogensomhelst Lighed med en svensk Kro.
Vi saa ikke noget til mere eller mindre forfaldne Personers Ud-
skeielser og heller ikke andet, der kunde minde en om Værtshus-
livet i Europa. Alt saavel i Brænderiet som i Udsalget gik
sin rolige jævne Gang omtrent som hos en formuende, ikke ban-
dende eller skjændende Landbrugsbesiddder hos os.
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Saki er en Drik, som tilberedes ved Gjæring og Brænding
af Ris. Den er overmaade forskjellig af Smag og Styrke, under-
tiden lig simpel Rhinskvin, undertiden som svagt Kornbrændevin.
Foruden Saki fabrikerede vor Vært ogsaa Eddike af Ris og
Sakislumper, hvilket med Tilsætning af andre PlantestofTer under-
gik en sur Gjæring i store Krukker, som stod opstillede i Ræk-
ker ude paa Gaarden.

Efterat min Ankomst var bleven bekjendt, fik jeg Besøg af
de fornemste Mænd i Byen. Ved Hjælp af Venlighed, Cigarer
og Rødvin blev vi snart overmaade gode Venner, og blandt dem
høstede jeg især af Byens Læge stor Nytte. Da han havde faaet
at vide Grunden til min Reise, sagde han, at der virkelig fandtes
saadanne Forsteninger som dem, jeg søgte, i denne Egn, men at

de kun var tilgjængelige ved lavt Vand. Jeg besøgte straks
Stedet sammen med Lægen og mine japanesiske Ledsagere fra
Nagasaki og fandt snart flere Leier, som indeholdt de smukkeste
Planteforsteninger, man kunde ønske sig. Paa denne og den
næste Dag skaftede jeg mig en rig Samling tildels ved Hjælp af
en talng Flok af Børn, der med megen Iver hjalp mig med at

samle. Mine Medhjælpere bestod saavel af Gutter som af Piger,
de sidste altid med en liden Unge paa Ryggen. De mindre Børn
havde somoftest aldeles nøgne Hoveder, men desuagtet sov de
med Issen udsat for det stærkeste Solskin paa Ryggen af stoiende,
over Stok og Sten let og sikkert hoppende Søstre, som slet ikke
syntes at tænke paa, at Byrden paa deres Ryg kunde være dem
til Besvær.

Efter Undersøgelse af Dr. A. G. Nathorst hører disse
Planteforsteninger til den yngre Tertiærtid. Denne vor ud-
mærkede og skarpsindige Plantepalæontolog gjør opmærksom
paa, at man her skulde have ventet at finde en den nuvæ-
rende sydjapanesiske nærstaaende Flora, da denne har været

anset for at stamme fra en med den næsten overensstem-

mende Tertiærflora. Dette er imidlertid ikke Tilfældet. Af-
tryk af Bregner mangler nemlig aldeles ved Mogi, og selv
efter Naaletræer findes kun en eneste bladbærende Gren meget





Planteforsteninger fra Mogi.

I, 2. Blade af Bog (Fagus ferruginea Ait., var. pliocena Nath.) 3. Blad af Len (Åcer. Mono
Max., var pliocenum Nath.
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lig Spitsbergensformen af Sequoia Langsdorffii Brogn. Overmaade
hyppige er derimod Bladene af en Bøgeart, nærbeslægtet med
Amerikas Rødbøg (Fagus ferruginea Ait.), men ikke lig de nu-
værende japanesiske Arter af samme Slægt. Desuden findes
Blade af Quercus, Juglans, Populus, Myrica, Salix, Zelkova, Li-
quidambar, Acer, Primus, Tilia o. s. v., der ligner Blade af Nu-
fidsformer fra Japans Skovgebct, fra Amerikas Skovflora eller fra
den tempererede Flora paa Himalaia. Da imidlertid Findestedet

Planteforstening fra Mogi.

Blad afZelkova Keakii SIEB., var. pliocena Nath.

er lige ved Havfladen og ganske nær Japans Sydspids, er det
eicndommeligt, at de tropiske og subtropiske Elementer af Lan-
dets Flora savnes. Dr. Nathorst slutter heraf, at disse ikke er
Levninger af en i Japan oprindelig Flora, men at de er indvan-
drede fra et Fortids længere mod Syd liggende, men nu forsvu il-

det Fastland. Endnu er Dr. Nathorsts Undersøgelser ikke afslut-

tede, og selv om dette var Tilfældct, vilde Rummct dog ikke
tillade mig at opholde mig længere ved denne Sag. Jeg kan
dog ikke afholde mig fra at ytre, at det var mig overmaade
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kjærkomment til Mindet om Vegas Ekspedition at kunne knytte
idetmindste et lidet Bidrag fra sydlige Egne til Plantepalæonto-
logien, en Videnskabsgren, til hvilken vore tidligere arktiske Eks-
peditioner har givet saa vigtige nye Oplysningcr gjennem de
Levninger fra frodige Urtidsskove, som de har bragt for Dagen
fra Spitsbergens isdækkede Klipper og fra den nu saa nøgne
Noursoak-Halvøs basaltdækkede Sand- og Skiferlag i Grønland.

Efter Tilbagekomsten fra Mogi gjorde jeg en Udflugt til
Kulgruben ved Takasima, der ligger paa en 0 nogle Mile fra
Byen. Ogsaa her lykkedes det mig at samle nogle flere Bidrag
til Egnens Fortidsflora.

Efterat ogsaa Nagasakis Beboere havde givet os en stor-

artet Afskedsfest, ved hvilken der holdtes Taler paa japanesisk,
chinesisk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, hollandsk, russisk, dansk
og svensk, et Tegn paa den Blanding af forskjellige Nationali-
teter, som her findes, lettede Vega den 27 Oktober igjen Anker
for at seile videre. Vi forlod nu Japan for at tåge fat paa Hjem-
reisen for Alvor og hilsedes ved Afseilingen med Vant- og Rei-
lingsbcmanding af de to i Havnen liggende engelske Kanonbaade,
»Hornet« og »Sylvia«. Det er uaturligt nok, at Afreisens Time
efter femten Maaneders Skilsmisse fra Hjemmet imødesaacs med
Glæde; men der blandede sig dog dermed en vemodig Følelse
over saa snart at være nødt til at skilles og det rimeligvis for
altid fra dette herlige Land og det ædle Folk, hvor der nu fore-
gaar en Udvikling, der sandsynligvis ikke blot vil give Ostasias
gamle Kulturfolk en Vækkelse, men ogsaa forberede en ny Jord-
bund for europæisk Industri, Videnskab og Kunst. Det er endnu
vanskcligt at forudse, hvilken ny uanet Blomstring og Frugt, der
her vil komme til at spire; men den Europæer vil vistnok tåge

meget Feil, som tror, at det her kun gjælder om at iføre en
asiatisk Feudalstat en ny europæisk Dragt. Snarere synes det
mig at være Daggry for en Tid, da Landene rundt Ostasias Mid-
delhav vil komme til at spille en meget stor Rolle i Menneske-
slægtens fortsatte Udvikling.
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IN ogleDage efter vor Ankomst til Jokohama blev Vega bragt
hen til Værftet ved Jokosuka for der at faa Kobberhud til Be-
skyttelse mod de i de varme Have for Skibenes Skrog saa far-
lige Boremuslinger, hvorhos man benyttede Anledningen til at
udføre endel mindre Reparationcr og Forandringer af Indredniti-
gen, der var ønskelige paa Grund af, at vi nu ikke længere skulde
færdes i kolde, men i varme Luftstrøg. Arbeidet tog noget læn-
gere Tid end paaregnet, saa at Vega først den 21 September
kunde forlade Værftet og komme tilbage til Jokohama, hvor Na-
turforskerne under Størstedelen af Reparationstiden havde slaact
sig ned. Det havde oprindelig været min Hensigt kun at blive
saalænge i Japan, som der behøvedes til Afslutning af disse Ar-
beider, hvorved Vegas Officerer og Mandskab kunde faa Tid til
at hvile ud efter den lange Vinters Viderværdigheder, til at mod-
tage og afsende Breve fra og til Hjemmet, samt til af Aviserne at

gjøre sig bckjendt med de vigtigste af Begivenheder, der var forcgaa-
cde i den Tid af fjorten Maaneder, som vi havde været udenfor alt
Samkvem med Strøg, der berøres af Verdenslivets Strøm -, men, som
man har seet, blev Opholdct længere end paatænkt. Dette kom gan-
ske vist ogsaa af Vanskelighedernc ved allerede etter nogle faa Dages
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Ophold at rive sig løs fra et saa mærk^ligt, saa clskværdigt og
gjæstfrit Folk som Japans og fra et Land med en saa herlig Na-
tur ; men vi var desuden, da Vega atter var seilklar, allerede saa
nær Tiden for Monsunvekslingen, at det vilde have været uklogt
og forenet med liden Tidsbesparelse straks at seile sydover. Der
pleier da i disse Have at rase voldsomme Storme, og Vinden at

være saa ugunstig for Seilads fra Japar sydover, at et Skib med
Vega; svag-; Dampkraft under Krydsning mellem Japan og Hong-
kong let vilde blive udsat for at tabe de ved en tidligere Afreise
indsparede Dage. Derimod kunde vi i Slutningen af Oktober og
i Begyndelsen af November gjøre Regning paa stadig Medbør
under Reisen til Hongkong. Dette slog ogsaa til, saa at vi ef-
ter at have forladt Nagasaki om Formiddagen den 27 Oktober
allerede kunde ankre i Hongkongs Havn om Ettermiddagen den
2 November.

Der var naturligvis ingen Udsigt til, at man under et Par
Dages Ophold paa et Sted, som utallige Gange før var ble vet

undersøgt af Naturforskere, skulde kunne udrette noget for Vi-
denskaben, men jeg anløb dog denne Havn for at imødekomme
et af Ekspeditionens Deltagere udtalt Ønske om, at man ikke
skulde forlade Østasia, uden at Vega paa sin Reise havde givet
Anledning til at se en Smule af det saameget omtalte, fra alle
andre Lande saa forskjellige »Himmelske Rige«.

For dette Øiemed er dog Hongkong selv et lidet skikket
Sted. Denne rige og blomstrende Handelsstad, der er bleven
skabt af Englands chinesiske Politik og Opiumshandel, er en bri-
tisk Koloni med europæisk Præg, der kun har lidet at byde af
det oprindelige chinesiske Folkeliv, om end Mængden af Bebo-
erne er Chinesere. Men nogle Timers Reise med Dampbaad fra
Hongkong ligger den gamle, store Handelsstad Kanton, der, skjønt
den længe har været aabnet for Europæerne, endnu er aldeles
chinesisk med sin myretueligncnde Bygningsmaade, sin talløse
Befolkning, sine Templer, Fængsler, Blomsterdjunker, Mandariner,
piskebærende Gadegutter o. s. v. De fleste af Ekspeditionens
Deltagere gjorde en Udflugt derhen og belønnedes med utallige
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Indtryk af det chinesiske Byliv, umulige at gjengive i en Be-
skrivelse. Overalt blev vi venligt modtagne af de Indfødte 1), og
saa kort, som vort Besøg var, tilintetgjorde det dog fuldstændigt
elet Vrængbillede, som en Mængde europæiske Forfattere har be-
haget sig iat give af dette Verdens talrigste Folk. Man fineler
snart, at man har at gjøre med et alvorligt og stræbsomt Folk,
der vistnok opfatter meget, Dyd og Last, Sorg og N)"deise, paa
en ganske anden Maade end vi, men ligeoverfor hvilket vi dog
paa ingen Maade har Ret til at vise det Overmod, hvormed
Europæerne saa gjerne behandler farvede Racer.

Størsteparten af mit korte Ophold i Kanton anvendte jeg til,
baaret i en Bærestol — Heste kan ikke benyttes incle i selve
Staden —, at streife om i de trange, af aabne Udsalgsboder om-
givne og tildels overdækkede Gader, hvilke sikkerlig hører tii elet
mærkværdigste af de mange Mærkværdigheder, som her er at se.
Mindet om elisse Timer danner, som det saa ofte sker, nåar man
ser formeget paa engang, en broget Masse, hvoraf jeg nu kun
med Vanskelighed kan udskiile et eller andet sammenhængende
Billede. Men selv om Indtrykkcne havde været mere klare og
bestemte, kan eler ikke her være Tale om at fylde Rummet med
en Skildring af mine egne overfladiske lagttagelser. Den, som
ønsker Underretning om Sæder og Skikke i China, mangler ikke
Skrifter om Landet; snarere vil Mængden af dem og eieres ofte
nok ikke synderljg gedigne Indhold være ham til Besvær, Kun
en Ting skal jeg berøre, da den særskilt interesserede mig som
Mineralog, nemlig Kantons Stensliberier.

Det er rimeligt, at i et saa tæt befolket og saa rigt Lanel
som China, og hvor Hjem og Husliv spiller en saa stor Rolle,

l) Dog med en ganske snurrig Undtagelse ! For Zoologiens Skyld vilde jeg

gjerne luve fat paa. en almindelig chines'sk Rotte, og lod derfor min Tolk sporge
efter i et ved Gaden liggende Skur, i hvilket Rotter ■■kulde lindes anrettede for
chinesiske Lækkcrmumk. Neppe var imidlertid S: ■org-maulet gjort, for Stedets,
gamle, alvorlige Vært brød ml i en Stroin af Skjæhlsord, hvorved især Tolken
overøstes med bitre Bebreidelser, fordi lian hjalp en • udeuLuidsk Djæveb til at
gjore Nar af sine egne LandsmAnd. Alle mine Modlorcßliilinger var forgjæves,
og jeg niaatte fjerne mig med uforrettet Sag.
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mange Penge vilde blive nedlagte i Prydelser. Man skulde der-
for vente at se slebne Ædelstene anvendte efter en stor Maale-
stok, men, efter hvad jeg saa, synes Chineseren at sætte mindre
Pris paa dem end baade Hindueren og Europæeren. Det lod og-
saa til, at man i China fremdeles skattede Stene med gammel
»orientalsk Slibning«, d. e. med polerede afrundede Flader, høiere
end Stene med den nu i Europa brugelige Slibning med plane
Facetter. I Stedet derfor holder Chineseren med stor Forkjær-
lighed mest af eiendommelige, ofte meget godt udførte Udskjæ-
ringer i en Mængde forskjellige Slags Stenarter, blandt hvilke de
sætter Nefriten eller, som de kalder den, »Yii« høiest. Den for-
arbeides til Ringe, Armbaand og alslags Prydelser, Vaser, mindre
Bordkar o. s. v. I Kanton findes der talrige Stensliberier og
Handlende, der især sysselsætter sig med Forfærdigelse og Salg
af Smykker, gjorte af denne Stenart, og man skatter den ofte
høiere end virkelige Ædelstene. Den var i lang Tid en saa vig-
tig Handelsvare, at dens Findested var Maalet for egne Karavan-
veie, der kom inel i China gjennem Yii-Porten. Ogsaa Rav skat-
tes høit, især Stykker med indesluttede Insekter. Ravet findes
ikke i China, men indføres fra Europa, ofte forfalsket og indeslut-
tende store chinesiske Biller med Mærke efter Naalen, paa hvil-
ken de har været stukne. Ogsaa andre, mindre ædle, indenland-
ske eller fra fremmede Steder indførte Stenarter benyttes, blandt
andre tætte Varieteter dels af Talk eller Speksten, dels af Pyro-
fyllit; dog staar Arbeider af disse Stenarter ikke i nogen høi
Pris ved Siden af Nefritsagerne. I den Bod, i hvilken man solgte
mig Stykker af Nefrit, fandt jeg paa Bunden af en Skrabskuffe
blandt Stumper af Kvarts og alslags andet gammelt Skrammel
store, tildels særdeles vel uddannede Krystaller af klar, gjennem-
sigtig Topas. Den blev solgt som Kvarts for en Übetyde-
lighed. Desuden kjøbte jeg et Par udskaarne Topasstykker ,

hvoraf det ene var en stor, meget smuk naturlig Krystal, paa
hvis Endeflade eler var gråveret en chinesisk Indskrift, som i
Oversættelse lød: »Boglige Studier medfører Hæder og Ære og
gjør Manden skikket for Hoffet «. Den anden var en lidt blåa-
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agtig, tommelang Topaskrystal, paa hvis ene Side en menneske-
lig Figur, maaske en Buddhahelgen, var udskaaret. Stenslibnin-
gen drives som Husflid, fornemmelig i en egen Del af Staden.
Sønderskjæringen og Slibningen af Stenene foregaar som hos os
ved Hjælp af Metalskiver og Smergel eller stødt Korund, som i
stor Mængde skal findes i Nærheden af Kanton.

Man reiser nu mellem Hongkong og Kanton i store, be-
kvemme og velindrettede, men klodset udseende Dampbaade byg-
gede efter amerikansk Mønster-, de føres af Europæere. Restau-
rationcn ombord er europæisk og udmærket god. Overalt paa
Agterdækket og i Agtersalonen hænger der Vaaben, foråt de
kan være ved Haanden, hvis Skibet skulde blive angrebet af Sø-

røvere, eller hvis, som det hændte for nogle Aar siden, disse
skulde have indsneget sig blandt de chinesiske Passagerer i den
Hen sigt at plyndre Baaden.

Hongkong blev afstaaet til England efter Krigen i 1842. Det
dcngang uanselige Fiskerleie er nu en af Verdens betydeligste Han-
delsstander. Havnen er rummelig, med god Holdebund samt vel
beskyttet af en Mængde større og mindre Granitholmer. Paa
den største af disse er Staden bygget i Afsatser, som fra Stran-
den hæver sig op til det indre af Øen. Øverst oppe paa denne
har de rigeste europæiske Beboere bygget sine af smukke Haver
omgivne Sommerboliger. Om Vinteren bor de i den egentlige
By. Vi blev udmærket vel modtagne saavel af Guvernøren, Mr.
Pope Hennessy, som af Stedets øvrige Beboere. Den første ind-
bød Kaptein Palander og mig til at bo hos sig i det smukke
Rcgjeringspalads, gav en Middag, anordnede en stadselig officiel
Modtagelse til vor Ære og forærede Ekspeditionen ensmuk Sam-
ling af tørrede Planter fra Stadens vel udstyrede botaniske Have,
der staar under Mr. Charles Fords Opsyn. De sidste overrakte
mig en Lykønskningsadresse paa et i dette Øiemed særskilt istand-
bragt og af Byens mest fremragende Mænd talrigt besøgt Møde
i City Hall. Mødet aabnedes af Formanden, Mr. Keswick,
med en Velkomsttale, hvorefter Mr. J. B. Coughtrie oplæste og
overrakte den i rødt Silke indbundne med sort, rødt og Guid
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trykte Adresse, som var forsynet med 414 Underskrifter, deri-
blandt mange Chinesercs. Adressen sluttede med en hjertelig*;
Lykønskning til os alle og et Løfte om senere at ville over-
levere endnu et Minde om Besøget i Hongkong og om den Værd,
man der satte paa Vegaekspeditionen. Nogen Tid efter vor
Hjemkomst fik Palander og jeg oversendt hver vor pragtfulde
Sølvvase fra Hongkongs Kommune.

jeg greb med stor Interesse den Anledning, som min Om-
gang med Stedets fornemste Mænd gav, til at faa et Indblik i
ele politiske Forhold i denne aabenbart baade livskraftige og
fremtidsrige Koloni. Ved første Øiekast syntes de ingenlunde at

være tilfredsstillende; der var aabenbart Mangel paa Freel og
Enighed, og mange i Hongkong bosatte Europæere ytrede uden
Sky sin Misfornøielse med Guvernøren. Han foretrak, sagde
man, paa en yderst ensidig Maade Chineserne og formildede
Straffebestemmelserne mod dem i den Grad, at Hongkong snart

vilde komme til at blive et Tilflugtssted for alle Kantons Tyve
og Røvere. Netop medens vi laa der, foregik der en meget
lærerig Parlamentsdebat i det smaa i Stadens Legislative Coun-
cil. Striden blev ført med en vis Bitterhed, men med fuldstæn-
dig lagttagelse af Moderlandets hævdede parlamentariske Takt.
Oppositionens veltalende Formand havde, som der ved saadanne
Anledninger pleier at være Tilfældet, klarligen den almindelige
Mening for sig blandt Europæerne. Disse lod nemlig til at

være enige om, at det eneste Middel til at beskytte sig mod
Voldshandlinger af det store himmelske Riges Beboere var uden
Ophold at lade dem offentlig undergaa en umenneskelig Straf,
nåar de grebes paa frisk Gjerning.

En Udenforstaaende forekom elet clog, som om Guvernøren
ikke alene havde Menneskekjærligheden og Retten paa sin Side,
men at han ogsaa handlede med et sikkert Fremtidsblik. Ved hans
Ankomst til Kolonien var de legemlige Straffe, som man idømte

Chineserne, yderst barbariske om end milde nok i Sammenligning*
med de i China anvendte, noget, som Oppositionen anførte til
Forsvar for strengere Straffebestemmelser. Fangerne fik gjen-
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tagne Gange >T*vat<' ofte med den Følge, at elet forvoldte ulægc-
lige Lungesygdomme; de blev forberedte til Avstraffelsen ved
nogen Tids Sultekur paa Vand og Ris; ele brændemærkedes,
nåar ele forlod Fængselet o. s. v. Idet han gik ud fra den An-
skuelse, at den største Sikkerhed for en Koloni som Hongkong
ligger i den Kjærlighed, hvormed den omfattes af den talrige
indfødte Befolkning, havde Guvernøren søgt at beskytte denne
mod uretfærdige Overgreb fra Europæernes Side. I den Over-
bevisning, at altfor barbariske Straffe snarere befordrer Forbry-
delser, end afskrækker fra dem, paa Grund af den Beskyttelse,
Forbryeieren isaafald kan gjøre Regning paa hos medlidende
Medmennesker, og at milde Straffebestemmelser er den første
Betingelse for et virksomt Beskyttelsespoliti, havde Guvernøren
indskrænket Kablingen, forbudet den offentlige Afstraffelse, og
med Alvor moelsat sig, at der >.-af en Feiltagelse», eller ved Om-
gaaen af Lovens Bogstav tildeltes Forbryderne Ekstraslag, om-
byttet »the Regulation-Cat« med Rotting, afskaffet den forbere-
dende Sultekur og Brændemærkningen, forbedret Fængslernc o.
s. v. Alt dette blev med Skarphed dadlet af de europæiske
liandelsmænd, men bifaldt af Koloniens chinesiske Undersaatter,
hvem man dog gav det Raael at afholde sig fra Moddemon-
strationer.

Da vi senerehen kom til andre engelske Besiddelser, fandt
vi, at Beboerne ofte laa i en mere eller mindre skarp Striel med
den styrende Øvrighed ; men intetsteds fandt vi nogen Hindring
for, at Oppositioncn kunde gjore sine Anskuelser gjælelencle paa
offentlige Møder eller ved Adresser i Aviser og Strøskrifter.
Herved opstaar der meget snart et friskt politisk Liv, og netop
heri ligger formodentlig en af Hovedbetingelsernc for de engelske
Koloniers Evne til «Selfgovernment?, for deres Livskraft og deres
Indflydelse paa elet omliggende Land.

Det vil sandelig blive overmaade mærkeligt at iagttagc, hvil-
ken Indflydelse elet vil komme til at øve paa det store Nabo.
land, hvis den af Mr. Hennessy forsvarede Politik med Hensyn
til de i Hongkong bosatte Chinesere bliver gjennemført, og disse
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derved uddannede til Medborgere, der er sig bevidste, at eieres
Person og Eiendom beskyttes af Loven, at de ikke behøver at

krybe i Støvet for sin Øvrighed, og at ele, saalænge ele selv
holder sig indenfor Lovens Grændser, er fuldt ud beskyttede
ligeoverfor alle Overordnedes Udpresninger samt i Besiddelse af
alle de Friheder og Rettigheder, som den engelske Lov giver
Medborgeren.

Mange af de i Hongkong bosatte Europæere syntes at være
overbeviste om, at man i China endnu i et Aartusende med fulel
Ret skal kunne udtale Ordene : »Du er, hvad du var, og du
bliver hvad du er». Men andre paastod, at Samferdselen med
Europæerne i Schanghai, Hongkong og Singapore, saavelsom
Beretningerne af de i tusendvis fra Kalifornia og Australia til-
bagevendende Udvandrere efterhaanden er iferd med at forandre
Verdensanskuelserne i »det Himmelske Rige« og forberede en
Forandring, vel ikke saa hovedkulds, men ligesaa gjennemgri-
bendc som den, der er foregaaet i Japan. Sker dette, bliver
China en Stat, der maa tåges meei i Regningen, nåar Verdens-
anliggender skal opgjøres, og hvis Magt da kommer til at tynge
stærkt i Vægtskaalen, ialfald nåar det gjælder Asias Skjæbne.
I Hongkong og Kanton viste Rygtet allerede nu at fortællc, at

Tysklands fjerntskuende Rigskansler havde tåget denne Faktor
med i Beregning ved Opgjøret af sine Fremtidsplaner.

Allerede nu deltog Chineserne i elet europæiske Liv. Som
allerede fortalt læstes der en Mængde chinesiske Navne under
den mig tilstillede Adresse ; paa Guvernørens Modtagelse saaes
mange fede, smilende, med Haarpisk forsynede Hoveder, og
Chinesere havde tåget Del i de Møder, paa hvilke Guvernørens
Reformforslag havde været behandlede. Allerede fra umindelige
Tider findes der desuden i Landet en Mængde hemmelige Sel-
skaber, der siges kun at vente paa et bekvemt Øieblik for at
styre dets Skjæbne ind paa nye Baner 1). De af mig gjorte

x) Se herom: W- A. Pickering, Chinest secret societics (Journal of the
Straits Branch of the R- Asiatic Society, 1878 No, 1 S. 63—64)-
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lagttagelser i Hongkong og Kanton er dog altfor overfladiske
til, at jeg længere skal opholde mine Læsere med disse Betragt-
ninger. Jeg skal derfor henvise til de talrige Værker om disse
Stæder, som er bleven udgivne af Forfattere, der har opholdt
sig paa dem ligesaamangc Maaneder og Aar, som jeg var der i
Dage, og skal gaa over til at skildre Fortsættelsen af Vegas
Reise.

Fulgte af mange nyvundne Venners gode Ønsker forlod vi
Hongkongs Havn den 9 November om Morgenen. Oprindelig
havde jeg tænkt paa at sætte Kursen derfra til Manila; men
den Tid, eler tabtes ved det lange Ophold i Japan, tvang mig
til at opgive denne Plan. Dog sattes Kursen ikke lige til Singa-
pore, men ti! Labuan, en liden engelsk Besiddelse paa Nordsiden
af Borneo. Dens Nordende (Kulgruben) ligger paa 5 0 23' n. B.
og 115° 12' L. 0. Gr. England har tåget Labuan i Besiddelse
paa Grund af de derværende Kulleier, der er af stor Betyd-
ning formedelst Øens Beliggenhed næsten lige midtveis mellem
Sydostasias store, talrige og frugtbare Øer. Det var ogsaa Kul-
lagene, som lokkede mig derhen. Jeg vilde nemlig undersøge,
om jeg ikke der, i Nærheden af Ækvator selv, kunde blive istand
til at samle værdifulde Bidrag til Oplysning om Fortidens Ækva-
torialklimas Beskaffenhed.

Det gik i Begyndelsen raskt fremover, takket være den
friske og gunstige Monsun ; men, ela vi havde naaet det saa-
kalelte Stillebelte, lagde Vinden sig aldeles, og vi maatte ty til
Dampen, som paa Grund af Vegas svage Maskine og en stærk
Modstrøm bragte os saa langsomt afsted, at vi først den 17 No-
vember kunde kaste Anker i Labuans Havn.

Den største af de til Kolonien hørende Øer har med en temme-

lig betydelig Bredde en Længdeudstrækning af 10 Kvartmile fra
Nordost til Sydvest. Den er beboet af nogle tusende (i 1863 af
3300) Chinesere og Malaier samt af et ganske lidet Antal En-
gelskmænd, enten Regjeringsembedsmænd eller ansatte ved Kul-
grubcrne. Den nordlige Del af Øen har en Høide af 140 Meter
over Havet; men mod Syd sænker Landet sig til en stor med



398 NITTENDE KAPITEL

tæt Kratskov bcvokset Sandslette gjcnnemskaaret af side Sump-
strækninger. De fleste af Indbyggcrne bor langs Bredderne af
Havnen, der ligger ved den sydlige Del af Øen og bærer det
nu, dog muligens blot for nærværende Tid for engelske Kolonier
mindgaaelige og derfor lidet betegnende Navn Victoria. Guver-
nørens bekvemme Bolig ligger et Stykke fra Havnestaden i det
indre af Øen, Kulgruben paa Nordsiden. Nylig for vort Besøg
havde Kulkompagnict gjort Konkurs, og Arbeidet ved Gruben
var derfor standset, men man haabccle, at det snart igjen vilde
blive optaget. Sandsletten selv er i Forhold til de nærliggende
tropiske Lande lidet frugtbar. Den var nylig brændt og af den
Grund fordetmcste kun dækket med Smaaskov, over hvilken
der reiste sig hoie, tørre og halvforbrændtc Stammer, som gav
Landskabct Lighcd med en nordisk, af Skadeild hjemsøgt Skov-
bygel. Paa Grund af den »Svidning«, der saaledes havde hærjet
over Sletten, kunde man opdagc, at denne, der i Frastand saa
aldeles jævn ud, var fuld af kraterformigc Fordybningcr i San-
den, hvilke fuldstændig lignede Aashullerne i Skandinavicns Sand-
aascr 1). Paa Nordsiden saaes Sandstensbjerge, eler med en 6 til
15 Meter høi Skrænt faldt brat af mod Havet. Her viste den
tropiske Natur sig i al sin Fylde fornemmelig i de Dale, som
Smaabækkene havde skaarct md i Sanclstenslagenc.

Kulgruben er sænket i Leier som skydcr frem i Dagen paa
Nordsiden af Øen. Fløtscrne er, efter de Oplysningcr jeg fik
paa Stedet, fire i Tallet med en Mægtighed af 3,3, 0,9, 0,4 og
1,0 Meter. De har en Hældning af 30 0 og adskilles fra hveran-
dre af Lag af Ler og haard Sandsten, eler tilsammen har en Mæg-
tighed af henved 50 Meter. Ovenpaa elet øverste Kullag finder
man desuden meget mægtige Lag af sort Lerskifer, hviel haard
Sandsten med Lerbaand, løs Sandsten, Sandsten blandet med Kul
og tilsidst betydelige Leier af Ler og Sandsten, der indeholder
Forsteningcr af Havsneglc meget lig Nutidens. De Lag, eler lig-

x) Om disses Bygning og Oprindelse se en Afhnndling nf K. Nordenshii.il
Ofver.-igt af Vet.-Ahad. f''rh, IS7O S. 29,
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ger mellem eller lige op til Kulfløtserne, indeholder derimod in-
gen andre Forsteninger end de Plantelevninger, som senere skal
blive omtalte. Tretten Kilometre søndenfor Gruben staar der i
Nærheden af Havnen et næsten iodret Kullag i Dagen, hvilket
formodentlig tilhører en meget ældre Tid end de føromtalte, og
18 Kilometre uelfra Kysten trænger der nordenfor Gruben Sten-

olic frem af Havbunden. Grubeforstanderen antog derfor, at Kul-
leierne paa dette Sted atter naaede Overfladen. Labuans Kulleier
er forresten tiltrods for deres Bciiggenhed næsten midt inde i en
uhyre kredsformig Vulkankjæde mærkværdig frie for Spring, hvil-
ket viser, at Egnen i hele dæn umaadclige Tid, der er hengaacn,
siden disse Lag blev afsatte, har været forskaanet for Jordskjælv.
Pmdog nu kjender man efter Wallace neppe noget til Jordskjælv
paa denne Kant af Borneo.

Af hvad her er anført, kan man slutte, at de herværende
Kul-, Sand- og Lcrlag har afsat sig i en fra Havet afstængt, med
yppig Sumpvcgctation bevokset Lavning paa den store Sandmassc,
som i Fortiden optog betydelige Strækninger af Havet mellem
Australias og Asias Fastlande. Der maa forøvrigt have fundet
det samme Steel over en stor Del af Borneo, cftersom man paa
flere Kanter af denne 0 stoder paa Kulleier under omtrent lig-
nende I^orhold som paa Labuan. Disse er dog, efter hvad jeg
ved, endnu ikke bleven undersøgte i plantepalæontologisk Hen-
seende.

Paa Labuan findes Planteforsteninger, men meget sparsomt,
liggende i Boller af Jernicrsten fra Lagene over de to laveste
Kulfløtscr. Desuden er de øvre Kullag overmaade rige paa har-
piksagtigc Stoffer, .som i større Aarcr sættcr gjennem Kullene.
Af ele mellem og over Kulfløtserne liggende Sandlags Mægtighed
og Forvandling til en haard Sandsten kan man drage den Slut-
ning, at meget lang Tid, vistnok hundredetusender eller Millioner
af Aar, er henrunden, siden disse Leier dannedes. De hører dog
til en aldeles ny Tidsperiode, i hvilken Plantevæksten i disse
Egne vistnok kun har været lidet forskjellig fra Nutidens. Herom
er det dog for tidiigt at ytre nogen Mening, ialfald før de med-
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bragte Forsteninger er bleven fuldstændigt undersøgte af Dr. Nat-
horst.

For Øieblikket var Kulgruben nedlagt, men man ventede med
hver Post Befaling til igjen at optage Arbeidet. Veien mellem
Gruben og Havnestaden var ialfald temmelig vel vedligeholdt, og
et Medlem af Selskabets Bestyrelse, Mr. Cooke, boede fremdeles
paa Stedet. Han viste mig al mulig Gjæst fri hed i den Tid, jeg
opholdt mig paa Nordsiden af Øen for at samle Forsteninger.
Under Resten af den Tid, jeg opholdt mig der, var jeg Gjæst
hos den tjenstgjørende Guvernør, Mr. Treacher, en ung, elskvær-
dig Mand, hos hvem jeg saa adskillige naturhistoriske Samlinger
fra Labuan og de tilstødende Dele af Borneo, og som efter vor
Tilbagekomst til Europa sendte mig en Samling Blade og Frug-
ter af de Træsorter, der nu vokser paa Øen. Jeg antager, at

denne Samling vil blive meget oplysende for Studiet af de hjem-
bragte Planteforsteninger.

I de bratte Kystterrasser paa Nordkysten ser man meget
smukke Gjennemskjæringer af de Sandstenslag, der ligger under
og over Kullene. Medens jeg gik langs Stranden for at bese
disse, besøgte jeg nogle paa Pæle byggede Malaihytter. De var
ved Flodtid omgivne af Vand, ved Ebben af den tørre, for al
Plantevækst blottede Kystfjære. For at komme ind i Hytternc
maatte man klatre opover en mod Havet vendende, 2 til 2 1/2
Meter høi Stige. Huset saa ud som en af vore Søboder og var
overmaade let bygget. Gulvet bestod af aabne, løst liggende,
raslende Bambusspildrer, saa tynde, at jeg frygtede for, at de
skulele knækkes, nåar jeg traadte paa dem. Husgeraadet bestod
kun af nogle Rørmatter og et Par Kogekar. Ildsted saa jeg ikke
noget til; formodentlig gjorde de Ild op paa Stranden. Jeg er
ikke istand til at inclse nogen Grund til, at man havde valgt dette
Sted til Bolig fremfor den nærliggende grønne, men ingenlunde
sumpige Strandbred, forsaavidt som elet ikke skulde være den
Kjølighed, som den luftige Beliggenheel ude i Fjæren medfører,
og den Beskyttelse, Pælene afgiver mod den Vrimmel af Kryb,
hvoraf Græsvolden er opfyldt i tropiske Egne. Rimeligvis er
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ogsaa Myggene mindre besværlige ude i Havbrynet end længere
inde i Landet.

Lignende Huse saa nogle af mine Ledsagere paa en Udflugt,
som de foretog med Dampsluppen til Mundingen af en større Elv
paa den nærliggende Kyst af Borneo. Herom fortæller Dr. Stux-
berg følgende :

»Den 19 November foretog Palander, Bove og jeg samt to

Mand en Udflugt i Vegas Dampslup til den ligeoverfor Labuan
udløbende Fil v, Kalias. Vi begav os afsted i Dagbrækningen straks
efter Kl. 6 og tog først Veien nordenom Pappan Island, derefter
mellem de mange Grunde mellem denne 0 og den betydelig
større Daat Island og tilsidst søndenom denne 0.

Pappan Island er en liden vakker Holme, der lige ned til
Høivandsmærket er dækket med mørkegrøn, tropisk Urskov. Paa
Daat Island er derimod UJrskoven bleven ryddet paa Østsiden og
har givet Plads for en Kokosplantning, et Værk af den tidligere
Læge paa Labuan, og som yder sin nuværende Eier et betyde
ligt Udbytte.

Vi havde ikke liden Vanskelighed ved at søge os en Vei
over den Sandbarre, der ligger foran Elvemundingen i halvanden
til tre nautiske Miles Afstand fra Borneos Kyst. Efter gjentagne
Forsøg i en Times Tid lykkedes det os endelig at finde den dybe
Rende, som fører ind i Floden. Den gaar langs elet faste Land
tæt inde ved dette paa Nordsiden fra Kalias Point til den egent-
lige Flodmunding. Paa Barren var Dybden kun en Meter, i den
dybe Rende vekslede den mellem 3,5 og 7 Meter; i Mundingen
selv var der 14 til 18 Meter og derover.

Paa Sydsiden af den Landtunge, som skyder ud nordenfor
Kalias' Munding, fandtes der to Malaibyer, hvis Beboere lod til
at betragte vor Fart med nysgjerrige Blikke. En Skare halv-
nøgne eller aldeles nøgne Børn begyndte et Kapløb langs Bred-
den saasnart de fik Øie paa den hurtiggaaende Dampslup, aaben-
bart for at kunne se os saa længe som muligt. Vi havde nu
dybt Vand og dampede uden Ophold opover Floden. Det med
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Længsel imødeseede Besøg i en af Malaibyerne opsatte vi til
Tilbageturen.

Vi reiste omtrent halvanden eller to svenske Mile opover en
af de mange i Slyngninger gaaende Flodarme, indtil den ringe
Dybde tvang os til at vende. Vegetationen paa Fastlandet .^aa-

velsom paa de i Flodmundingen liggende Øers Bredder var over-
alt saa tæt, at det næsten var umuligt at finde et Sted, hvor vi
kunde gaa iland, overalt en næsten ugjennemtrængelig Urskov.
Nærmest Flodmundingen dannedes den af svære, skyggefulde
Løvtræer, allesammen med mørkegrønne, glindsende, helrandede
Blade. Nogle stod i Blomst, andre bar Frugt. Hovedmassen af
dem bestod af Figentræer, hvis talrige, tæt sammenslyngede Luft-
rødder dannede en ugjennemtrængelig Hindring lige ved Elve-
bredden. Med Hensyn til Landjordens Tilvækst og Indgreb i
Våndets Omraade spiller disse Træer med sine Luftrødder en
meget vigtig Rolle. De sender fra Grenene og Stammen sine
kraftige Luftrødder langt ud i Våndet, og, nåar Rødderne har
naaet Bunden og er trængte ned i Mudderet, afgiver de ved de
tætfe Fletninger, som de danner, et udmærket Bindemiddel for
al den nye Dynd, som Floden fører med nedover fra det høiere
liggende Indland. Det forekommer mig, at de luftrodbærende
Træer maa være en af de kraftigste Aarsager til Alluviallandets
hurtige Tilvækst paa Borneo. Længere opover Elven kom der
store Strækninger af en Palmeart, som med sine noget lysere
og lange skedeformede Blade stak skarpt af mod den øvrige
Skov. Imellem var Bredderne paa den ene Side udelukkende
dækkede af Palmer, paa den anden ligesaa udelukkende af Figen-
træer; de sidste foretrak den mere sumpige Jordbund, hvorimod
Palmerne mest holdt sig til de mere sandige, mindre vandsyge
Steder. Af Urter og Lnderskov saaes ikke Spor.

Under Flodfarten saa vi af og til enkelte grønfarvede Isfugle
samt en og anden Honningfugl, men de var langtfra saa talrige,
som man kunde have ventet det i den tropiske Zone. Af Aber
saa vi endel, som parvis hoppede om i Træerne, og af hvilke det
lykkedes Palander at skyde en Han. Alligatorer af 1 til i xfi
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Meters Længde styrtede sig hist og her med et Plask ud i Vån-
det opskræmte af Propellens Lyd. Smaa Landøgler med Svøm-
mefinner mellem Tæerne hoppede med en forbausende Hurtighed
om paa Våndet i Nærheden af Bredderne. Det var alt, hvad vi
saa af helere Dyr.

Efter to Timers Reise, hvorved vi nøie undersøgte Bred-
derne for at finde en Landingsplads, lagde vi til paa det bedst
mulige Sted for at se, hvad den lavere Fauna havde at byde
paa. Det var ingen let Sag at komme iland. Jorden var saa
blød, at vi sank i til Knæerne og kun ved at træde paa et Lag
af Palmeblade og nedfaldne Grene var vi istand til at arbeide os
indover i Skoven. Søgningen efter lavere hvirvellese Dyr gav
ikke synderligt Udbytte. En halv Snes Mollusker, deriblandt en
mærkelig nøgen Snegl med akkurat samme P\arvetegning og Ru-
heder som de Træers Bark, paa hvilke den levede, var alt, hvad
der fandtes. Det forekom mig ganske eget, at vi ikke fandt en
eneste Insektgruppe repræsenteret. Denne mærkelige Fattigdom
paa Dyr tror jeg bør tilskrives den fuldstændige Mangel af urte-

agtige Planter og Underskov. Dyrlivet var ligesaa fattigt som
Plantevæksten var frodig og afvekslende efter Stedet. Over
Landskabet hvilede der en eiendommelig Taushed og Ro.

Paa Tilbageveien besøgte vi en af de to omtalte Malaibyer.
Den bestod af omtrent ti forskjellige Huse, der var byggede paa
svære, stærke Pæle ude i Våndet ved Elvemundingen omtrent 6
til 10 Meter fra Bredden. De var allesammen opførte paa en
fælleds stor Platform af tykkere Bambusrør, der laa i omtrent
Mandshøide over Vandfladen. Lodret ud fra Bredden laa der
lange flydende Stokke, hvis ene Ende hang fast iland, medens
den anden var fortøiet lige i Nærheden af Platformen, fra hvil-
ken der gik en kort Stok brat hældende ned til den flydende
Stoks fortøiede Ende. Herved underholdtes Forbindelsen med
Land. Husene var allesammen næsten kvadratiske og indeholdt
kun et eneste Rum; de havde brudt, ikke fladt Tag og var paa
en af de kortere Sider forsynede med en lang rektangulær Dør
aabning lige ved Hjørnet, hvilken vistnok ikke var til at lukke,
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og paa en af Langsiderne med en Glugge eller firkantet Aab-
ning. Bygningstømmeret var Bambus af 8 til 11 Centimeters
Tykkelse, fordetmeste helt, dog undertidenkløvet. Tåget var be-
lagt med et tyndt Lag af Palmeblade for at holde Regnet ude.
Huset lignede i det hele et Pindebur, som den svageste Vindpust
uhindret kunde trænge igjennem paa alle Kanter, Gulvet var me-
get bøieligt og elastisk, og til samme Tid saa svagt, at man
ikke kunde gaa paa det uden at frygte for at falde igjennem.
Den ene Halvdel ligeimod Døraabningen var belagt med en tynd
Matte af et eller andet Plantestof ; dette var aabenbart Familiens
Sovested. Endel fillede Tøistumper var alt, hvad vi kunde op-
dage af Klæder. Af Husgeraad saa vi neppe Spor ; hellerikke
fandtes der Vaaben, Buer eller Pile. Ildstedet laa i det ene
Hjørne og bestod af en vældig Askehoug paa endel flade Stene.
Ved Siden af stod der en smudsig Gryde. Alt Affald fra Maal-
tiderne, Ben og Skaller af Mollusker, var bleven kastet ned i
Våndet under Gulvet, og der laa nu et ordentligt Kulturlag, et

Par Fod høiere end Havbunden omkring og fornemmelig bestaa-
ende af store Muslingskaller. Rummets Gulv var i høi Grad
smudsigt og sort; det saa ud som om det aldrig havde været i
Berørelse med en Draabe Vand. Hele Husets indre saa ligesaa
fattigt og elendigt ud som det indre af et Tschuktschertelt. Be-
boerne syntes ikke at eie mere, end hvad de stod og gik i, eller
med andre Ord et Stykke Tøi om Livet for hver Person. Smaa
Baade laa fortøiede ved Platformen. De bestod kun af en ud-
hulet Træstamme uden Sidebord, var i det høieste 2 til 2xj Me-
ter lange og kunde ikke bære mere end to Mand. Vi havde
mødt en saadan Baad et Stykke opover Floden, roet af to unge
Mænd og lastet med Palmeblade. Den laa ikke mere end 5 til 8
Centimeter over Våndet, og saa ud til at kunne kantre ved den
mindste Bevægelse af Baadfolkene. Paa Platformen gik der
nogle løse Hunde af Middelsstørrelse ; de var i Begyndelsen sky
og mistroiske og knurrede lidt, men lod sig snart klappe.

Af de Indfødte, Malaierne, fik vi desværre ikke se andre,
end nogle Mænel af Middelalder. Da vi nærmede os til en af ele
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lange flydende Stokke, der førte til Platformen, flygtede Kvinder
og Børn over Hals og Hoved ud af de nærmeste Huse, og da
vi betraadte Platformen, havde de forskandset sig i et afsides
liggende Hus, hvor de urolige og nysgjerrige tittede ud paa os
gjennem en Glugge. Børnene gav hele Tiden sin Frygt tilkjende
ved høirøstede Klagelyd. Søgte vi at nærme os de flygtende,
løb de hurtigt endnu længere bort. Der blev imidlertid nogle af
Mændene staaende, og vi vandt deres Yndest ved Hjælp af nogle
Cigaretter, som Palander uddelte mellem dem, og hvormed de var
synlig tilfredse. De havde et alvorligt, indesluttet eller maaske sna-
rere ligegyldigt Udtryk. En Fysiognomiker vilde have havt ondt
for at sige, om deres Ansigter udtrykte mest Grusomhed, Energi
eller Ligegyldighed. De saa ud, som om det vilde være vanskeligt
at fremlokke en Mine af Munterhed eller Glæde i deres Ansigter.

Ved den Malaiby, som vi besøgte, havde nogle Chinesere en
Sagoplantage. Med nogle Malaier i sin Tjeneste som Arbeidere
var de nu iferd med at laste et grundgaaende Fartøi med Sago-
mel, hvoraf de lod til at have havt et stort Oplag. Et andet
Fartøi var netop bleven lastet og laa nu for Udgaaende. De
herværende Chinesere gjorde samme gode Indtryk paa mig som
deres Landsmænd tidligere i Japan og Hongkong og senerehen
i Singapore, nemlig Indtrykket af et yderst arbeidsomt, velstaa-
ende, tilfreds og renligt Folk«.

Labuan forekom mig at være et meget bekvemt Udgangs-
punkt for en Naturforsker, der vil udforske Borneo. Han vilde
her have Leilighed til, omgivet af Europæer, men uforstyrret at
en stor Stads Adspredelser, at vænne sig til det ingenlunde
usunde, skjønt for Nordboen vel varme Klima, til at gjøre sig
bekjendt med de Indfødtes Sæder og Sprog, til at blive fortrolig
med de almindeligste Former af den rige Natur, som ellers vil
overvælde en nordisk Forsker aldeles, med et Ord til at gjøre
de Forberedelser til Reisen, der er fornødne til at sikre den Held.
Dette Strøg af Borneo synes at være en af de mindst kjendte
Dele af Sundaøerne, og man behøver her ikke at komme langt
ind fra Kysten for at komme til Egne, som endnu aldrig har
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været besøgte af Europæere. Labuan selv og dens nærmeste

Omgivelser har overordentlig meget af Interesse at byde For-
skeren, og mindre Udflugter kan herfra med Lethed og uden
store Bekostninger foretages til den mod Fremmede venligt sin-
dede Brunisultans Land og til det 4175 Meter høie, fra Labuan
synlige Kinibalu-Fjeld tæt ved Nordenden af Borneo. Da jeg
før Ankomsten til Japan opgjorde Planen for Hjemreisen, tog jeg
med et Besøg til dette Fjeld, paa hvis Top der maa herske et

forholdsvis strengt Klima, og hvis Dyr- og Planteverden derfor,
trods Beliggenheden i Nærheden af Ækvator, maa frembyde
mange mærkværdige Sammenligningspunkter med de nordiske
Landes Flora og Fauna. Da det imidlertid viste sig, at der
vilde gaa Uger med til Udflugten, maatte Planen opgives.

Den 21 November lettede Vega igjen Anker for over Sin-
gapore at fortsætte Reisen til Point de Galle paa Ceilon. Mel-
lem Labuan og Singapore gik det kun langsomt paa Grund af
den Vindstille, der som man kunde vente, herskede i Havet ve-
stenfor Borneo.

Singapore ligger netop halvveis, nåar man fra Sverige af om-
seiler Asia og Europa. Her opholdt vi os fra 28 November tii
4 December, meget gjæstfrit modtagne saavel af Stadens eu-
ropæiske, som af dens asiatiske Medborgere, hvilke sidste syn-
tes at kappes med Hongkongs i Begeistring over Vegas Reise.
I Staden er der en babylonisk Sprogforvirring paa Grund af den
Mængde forskjellige Nationer, som her mødes: Chinesere, Ma-
laier, Klings, Bengalesere, Persere, Singalesere, Negere, Arabere
o. s. v. Vort Ophold var dog altfor kort for et selvstændigt Stu-
dium over disse Folkeslags Sæder og Levevis eller over den rige
Plante- og Dyrverden i Stadens Omgivelser. Jeg maa henvise
dem, der interesserer sig herfor, til tidligere Beskrivelser over
Egnen og til de righoldige Bidrag, der er bleven offentliggjorte
af det herværende Straits branch of the Asiatic society, stiftet
den 4 November 1877.

Til Galle kom vi den 15 December efter paa Overreisen fra
Singapore at have været begunstigede af en temmelig vedholdende,
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god Monsunvind. Paa Reisen gjennem Malakkastrædet saaes ofte
nogen Tid efter Solens Nedgang stærk Kornmod. De elektriske
Udladninger syntes især at finde Sted omkring de paa begge Si-
der af Strædet liggende Fjeldhøider.

Jeg lod Vega blive liggende i Point de Galles Havn til den
22 December, dels foråt afvente Post, dels foråt give Dr. Alm-
qvist Tid til at samle Lavarter fra en af de høie Fjeldtoppe i
det indre af Øen, Dr. Kjellman Anledning tii at undersøge dens
Algeflora, og for selv at faa Leilighed til at besøge Ceilons be-
rømte Ædelstensgruber. Udbyttet blev saa tilfredsstillende som
man kunde vente det efter vort korte Ophold. Almqvist gjorde
en rig Høst af Lavarter fra Ceilons høieste Fjeld, det 2500 Meter
høie Pedrotalagalla. Kjellman fik ved Hjælp at Dykkere en ikke
übetydelig Algesamling fra Havnens Omgivelser, og fra en Ud-
flugt, som jeg tilligemed Mr. Alexander C. Dixon i Colombo
foretog til Ratnapora, Ædelstenenes Stad, hvor vi blev mod-
tagne med megen Velvilie af Mr. Colin Murray (Assistent Go-
vernment Agent), bragte jeg en smuk Samling af ceiloniske
Stenarter med tilbage.

Ædelstenene paa Ceilon forekommer især i Sandlagene, især
paa de Steder, hvor der har løbet Vandstrømme, som har rullet,
knust og bortskyllet Sandens mindre haarde Bestanddele, saale-
des at der er blevet et Grus tilbage, som indeholder meget mere
af de haardere, ædle Stenlag end det oprindelige Sandlag eller
dettes Moderfjeld. Hvor Naturens Udrensning er ophørt, tager
Ædelstenssamleren fat. Han opsøger en passende Dal, graver
sig ned til en større eller mindre Dybde under Overfladen indtil
det nærmest det faste Fjeld liggende Lag af Ler blandet med
grov Sand, hvilket Lag Erfaringen har lært ham at være ædel-
stenførende x). Ved de Vaskninger, jeg fik se, blev det lerblan-

x) Herom siger Emerson Tennent : Ædelstenssamlerne trænger ned til en

Dybde af ti til tyve Fod for at naa et dybere Jordlag, som kaldes Nellan, i hvil-
ket Ædelstenene findes. Dette er saa gammelt, at det ligger under de nuværende
Flodleier, og skilles fra det overliggende Grus af en Skorpe af nogle faa Tom-
mers Tykkelse, men saa haard, at den ligner Laterit eller solbrændt Mursten. Den



408
NITTENDE kapitel.

dede Grus tåget op af dette Lag og henlagt ved Siden af Gru-
ben, indtil der var bleven samlet tre til fire Kubikmeter. Der-
efter blev det i flade skaalformede Kurve af V 2 fil x Meters
Tværmaal bragt ned til nærmeste Elv, hvor det vaskedes, indtil
alt Ler var bleven skyllet ud af Sanden. Siden plukkes Ædel-
stenene ud af denne paa den Maade, at en Person med et Øie-
kast undersøger Overfladen af den vaade Sand og plukker ud,
hvad der mere eller mindre ser ud som en Ædelsten. Derefter
stryger han med den flade Haand det øverste Lag bort at San-
den og bliver ved paa samme Maade, indtil den hele Masse er
gjennemforsket. Den Sikkerhed, hvormed han ved et eneste
Øiekast bedømte, om der fandtes noget brugbart blandt de mange
tusende Gruskorn, var beundringsværdig. Forgjæves undersøgte
jeg en meget stor Houg af paa denne Maade hurtig gjennem-
forsket Grus, uden at kunne finde en eneste liden Ædelstens-
stump, der var undgaaet Granskerens Blik.

Udbyttet er meget forskjelligt, undertiden rigt, undertiden
meget lidet, og skjønt man aarlig samler Ædelstene paa Ceilon
for meget betydelige Summer, er dog Driften i sin Helhed lidet
lønnende, selv om ogsaa en eller anden Lykkens Yndling derved
erhverver sig en Formue. De engelske Autoriteter anser den
derfor med fuld Ret for demoraliserende og til Hinder for Ud-
nyttelse af Egnens ogsaa i andre Henseender rige Naturtilgange.
Den talrige løse Befolkning hengiver sig nemlig hellere til den
lette, med den Sjælsspænding, som Spil medfører, forenede Sø-
gen efter Ædelstene end til det tungere, men sikrere Jordarbeide,
og gjør man af og til en rig Høst, bliver den hastig bortødslet
uden Tanke om at spare for Tider, i hvilke Udbyttet bliver li-
det eller intet. En stor Del af Ædelstenene slibes i Ratnapora

kaldes Kadua. Nellanlagene ligger som oftest horisontalt, dog undertiden noget
reiste i Nærheden af Fjeldsiderne. De bestaar af rullet Smaasten, der er fast
indleiret i Jorden. Undertiden finder man store Stykker af Granit og Gneis i dem.
Under dem og i særskilte Sække i Leren, hvilke de Indfødte kalder Elefantspor,
findes Ædelstene, ofte samlede paa et Sted og ligesom skyllede derhen af Vand-
strømme. (E. Tennent, Ceylon, London 1860, I S. 34).
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af egne Stenslibere; men Bearbeidelsen er saa slet, at de Stene,
som kommer i Handelen, ofte er uregelmæssige og har ujævne,
bugtede, slet polerede Flader. Hovedmassen bliver vistnok solgt
paa den østlige og vestlige indiske Halvø eller andre Steder i
Asia, men meget udføres ogsaa til Europa. De Ædelstene, som
især vindes ved Ratnapora, er Safirer, fordetmeste blåa, men en-
keltvis ogsaa gule, fiolette, ja endog fuldkommen ufarvede. I
det sidste Tilfælde har de en Glans næsten som Diamantens 1).
Rubiner saa jeg her kun i liden Mængde.

De ædle Stene forekommer næsten i enhverFloddal, som fra
Fjeldene i det indre af Øen strækker sig ned til Lavlandet. Efter
Mr. Tennents Opgave (I S. 33) indeholder Flodsanden paa mange
Steder saa meget af haardere Mineralier, at den uden videre kan
anvendes til Slibning af andre Stene. Den samme Forfatter eller
snarere Dr. Gvgax, der synes at have leveret de (temmelig dåar
lige) mineralogiske Bidrag til Tennents berømte Værk, antyder,
at man ved Arbeide i fast Fjeld burde kunne faa et rigere Ud-
bytte end med den nuværende Arbeidsmaade. Denne Anskuelse
er fuldstændig stridende mod Mineralogernes Erfaring. De smuk-
keste Ædelstene, de største Guldklumper findes som bekjendt al-
drig eller næsten aldrig i fast Fjeld, men i løse Jordlag. I disse
er paa Ceilon Rigdommen paa ædle Stene, d. e. paa Stene, som
er håarde, gjennem sigtige og har stærk Glans, meget stor, og man
vilde komme til utrolige Summer, kunde man lægge Værdierne sam-
men af alle de Stene, der i Aartusender er bleven samlede paa Øen.
Allerede Marco Polo siger om Ceilon: »In ista insula nascuntur
boni et nobiles rubini et non nascuntur in aliquo loco plus. Et
hie nascuntur zafiri et topazii, ametisti et aliquæ aliæ petræ
pretiosæ, et rex istius insulæ habet pulcriorem rubinum de
mundo« etc.

Men, kan mangen en spørge, hvor findes Moderfjeldet til
alle disse Skatte i Ceilons Jord? Spørgsmaalet er let at be-

1) Diamanter findes ikke paa Ceilon. Hellerikke findes Guid eller Platina i
nævneværdig Mængde i Ædelstensgruset.
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svare. Alle disse Mineralier har engang været indleiede i den
Granit-Gneis, som danner Egnens fornemste Bergart.

Nåar der er Tale om Granit eller Gneis i sydlige Lande
eller idetmindste i de af os besøgte sydlige Lande, maa jeg først
og fremst gjøre opmærksom paa, at disse Bergslag i Syden nær-
mest Overfladen mere ligner Sand-, Grus- eller Lerlag end vore
Granit- og Gneismasser, der er Typer for elet bestandige, haarde,
uforgjængelige. De høie Kystfjelde, som omgiver Japans Indhav,
ligner, nåar man ser dem fra Havet, mere Sandaaser med tildels
skovklædte Sider, tildels danner de uhyre, af ingen Plantevækst
dækkede Sandbakker af lysegul Farve. Ved nærmere Under-
søgelse finder man imidlertid, at det, man har antaget for Sand-
aaser, bestaar af forvitrede Granitmasser, paa hvilke man kan
iagttage alle mulige Overgange, fra den løse Sand til det faste
Fjeld. Sanden er ikke laget og indeholder store, løse, afrundede
Blokke »in situ«, fuldkommen lig vore erratiske Blokke, dog med
en mere ru Overflade. Ofte er Grændsen mellem den ufor-
vitrede og den til Sand forvandlede Granit saa skarp, at et Slag
af Hammeren skiller Granitsandskorpen fra Granitblokken. Disse
har et næsten friskt Ydre, og et Par Millimeter indenfor Grændsen
mod Sanden er Bergarten aldeles uforandret. Lerdannelse finder
ikke Sted, og den Forandring, som Fjeldmassen underkastes, bestaar
derfor i en Bristning eller Sanddannelse og ikke eller ialfald kun
i meget liden Maalestok ien kemisk Omdannelse. Ogsaa ved
Hongkong var Granit Hovedbergarten, og her var ligeledes Gra-
nitmasserne forandrede til en meget betydelig Dybde, dog ikke til
Sand, men til et fint, som oftest rødagtigt Ler, altsaa omdannet
paa en ganske anden Maade end ved Kysterne af Japans Indhav.
Ogsaa her kunde man paa flere Steder fuldstændig følge den
haarde Granitmasses Omdannelse til en Lermasse, der fremdeles
laa ilt situ, men uden at der kunde trækkes en saa skarp Grændse
mellem det oprindelige Fjeld og de nydannede løse Jordlag som
paa det førstnævnte Sted. En lignende Sønderdeling af den haarde
Granit har man Anledning til at iagttage næsten ved enhver
Veiskjæring mellem Galle, Colombo og Ratnapora, men med
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den Forskjel, at Granit og Gneis her falder istykker til en grov
Sand, der atter af nydannet Jernoksydhydrat bliver sammenkittet
til en eiendommelig, porøs Sandsten, som de Indfødte kalder
«Kabook«. Denne Sandsten danner det nærmest Auren liggende
Lag i næsten alle Fjeldhøider paa den Del af Øen, som jeg
har besøgt. Den stammer aabenbart fra en ældre geologisk Pe-
riode end Kvartærtiden, da den er ældre end Nutidens Dal- og
Floddannelser. Ofte indeholder Kabooken store, afrundede, ikke
forvitrede Granitblokke, fuldkommen lig vore Rullestensblokke.
Herved opstaar der paa de Steder, hvor Kabooklaget igjen er
opgaaet og bortskyllet af Vandstrømme, Dannelser, der er saa
forvildende lige Sveriges og Finlands Aaser og Høider med erra-
tiske Blokke, at jeg blev aldeles betagen, da jeg saa dem. Jeg
blev nødt til at tåge Palmerne tilhjælp som Bevis for, at det ikke
var en Synsforblindelse, der pludselig oprullede bekjendte Minder
fra Hjemmets Moer for mit Syn. Et omhyggeligt Studium af
Sandbjergene ved Japans Indhav, Hongkongs Lerklipper og Cei-
lons Kabook vilde ganske vist komme til at give uventede Bi-
drag til Oplysning om, hvorledes Sand- og Rullestensåaserne i
Skandinavien fra forst af er opstaaede. Det kunde komme til at

vise sig, at meget af, hvad svenske Geologer endnu antager for
af Vand og Is flyttet Glacialgrus, kun er et Produkt af en og-
saa hos os i stor Skala foregaaet Forvitrings- eller snarere Op-
smuldringsproces. Endog endel af vore kvartære Lerlag tør

maaske have en lignende Oprindelse, og man faar herved en
simpel Forklaring af den vigtige, men af vore Geologer ikke nok
paaagtede Kjendsgjering, at de erratiske Blokke paa et Sted ofte
allesammen er af samme Slags og i sin Beskaffenhed ligner det
underliggende eller nærliggende faste Fjeld.

Det er denne Forvitringsproces, som har været Oprindelsen
til Ceilons Ædelstenssand. Ædelstenene har i liden Mængde
været indsprængte i den til Kabook forvandlede Granit. Ved
Forvitringen er de tungt angribelige Ædelstene ikke bleven søn-
dermalede og kun ganske lidet afslidte, hvorfor de ogsaa har
beholdt sin oprindelige F^orm og Haardhed. Efterat saa senere
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Vandflommen i Aartusender har strømmet hen over Kabook-
leierne, er disses blødere, allerede iforveien halvt forvitrede Be-
standele bleven forvandlede til et fint Slam, medens de haarde
Ædelstene kun er bleven übetydeligt afrundede eller formindskede
i Størrelse. Vandstrømmen har derfor ikke kunnet skylle dem
langt bort fra det Sted, hvor de oprindelig har ligget indleiede i
Fjeldet, og vi finder dem nu samlede i det fordetmeste paa
Grundfjeldet hvilende Grusleie, som Strømmen har efterladt sig,
og som senere, da Våndet tog et andet Løb, igjen blev dækket
af nye Dynd-, Ler- og Sandlag. Det er dette Grusleie, som de
Indfødte kalder »Nellan«, og fra hvilket de fornemmelig henter
sine Ædelstensskatte.

Af alle de Stenarter, som anvendes til Smykker, forekom-
mer der baade ædle og uædle Varieteter, uden at der med Hen-
syn til den kemiske Sammenssetning er nogen væsentlig Forskjel
mellem dem. Selv den dygtigste Kemiker vil vanskelig kunne
finde den ringeste Ulighed mellem Korund og Safir eller Ru-
bin, mellem uædel Beryl og Smaragd, mellem ædel og uædel
Topas, mellem Hyacinten og den almindelige Zirkon , mel-
lem ædel og uædel Spinel, og enhver Mineralog ved, at der
findes utallige Overgange mellem disse i Sammenssetning saa
fuldkommen lige og dog saa ulige Stenarter. Dette bragte de
gamle Naturforskere til at tale om modne og umodne Ædel-
stene ; man sagde, at Ædelstenene for at modnes behøvede Sy-
dens Varme. Denne Overføring til Mineralriget af velbekjendte
Forhold i Planteverdenen er sikkert nok aldeles übeføiet, men
den peger dog hen paa et mærkværdigt og hidtil uforklaret For-
hold, det nemlig, at Forekomst paa faa Undtagel-
ser nær indskrænker sig til sydlige Egne 1). Diamanter i nævne-
værdig Mængde findes kun i Indien, paa Borneo, i Brasilien og
Transvaal -, det tropiske Amerika er Smaragdernes, Brasilien To-

x) De eneste Undtagelser af nogen Betydning er et Par Findesteder for

Ædelstene i Sydsibirien og den ædle Opals Forekomst i Ungarn. Den sidste kan
dog paa Grund af Mangel paa Haardhed og Gjennemsigtighed nepperegnes blandt
de virkelige Ædelstene.
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pasernes, Ceilon Safirernes og Hyacinternes, Peru Rubinernes,
Persien Turkisernes Hjemland. Med Undtagelse af Diamanten
forekommer dog disse Stenarter ogsaa i Norden, men kun i uæ-
del Form. Uædel Safir (Korund) findes saaledes i Gellivaras
Jernmalm i saa stor Mængde, at Malmen fra visse Skjærp bli-
ver tungsmeltelig; uædel Topas findes i centnersvære Masser i
Nærheden af Falun ; uædel Smaragd i tykke, flere Fod lange
Krystaller i Feldspatbruddene i Roslagen saavelsom i Tammela
og Kisko Sogne i Finland; uædel Spinel forekommer rigeligt i
Åkers Kalkbrud; uædel Zirkon ved Brevik i Norge og turkis-
agtige Stenarter, men med urene, stygge Farver ved Vestanå i
Skåne. Virkelig ædle Stenarter findes derimod ikke paa noget
af disse Steder. Et andet i Forbindelse hermed staaende mær-
keligt Forhold er det, at Størsteparten af de Ædelstene, som
kommer i Handelen, ikke paatræffes i fast Fjeld, men som løse
Korn i Sandlagene. Virkelige Ædelstensgruber er faa i Tallet,
lidet rige og lidet udholdende. Af disse Grunde kunde man
saaledes næsten blive fristet til at tro, at Ædelstenene i Aar-
tusendernes Løb virkelig undergaar en Forædlingsproces i Sydens
varme Jord.

Paa den Reise jeg foretog fra Galle til Ratnopora, besøgte
jeg en Mængde Templer for at skaffe mig Pali-, Singaleser-, eller
Sanskrit-Manuskripter, og i samme Hensigt traadte jeg i For-
bindelse med adskillige Indfødte, der antoges at være i Besid-
delse af saadanne. Den Slags Manuskripter er nu temmelig van-
skelige at faa fat paa, og det Udbytte, jeg erholdt, var heller
ikke synderlig stort. De Bøger, som Templerne havde villet af-
hsende, var enten for længesiden med Begjærlighed bleven kjøbte

af private Samlere eller afleverede til offentlige Museer, f. Eks. til
det i Colombo oprettede Ceylon Government Oriental Library 1).

x) Catalogue of Pali, Singhalese & Sanscrit manuscripts in the Ceylon Go-
vernment Oriental Library, Colombo 1876, omfatter:

41 buddhistiske kanoniske Boger.
71 andre religiøse Skrifter.
25 historiske Arbeider, Sagaer.
29 sprogvidenskabelige Værker-
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Den Samler, som vilde opholde sig længere Tid i Landet, kunde
dog maaske endnu komme til at gjøre en rig Efterhøst, dog
ikke saameget blandt de i Templerne opbevarede klassiske Ar-
beider end af mindre Folkeskrifter i Privatmænds Eie.

Vistnok ser man paa Ceilon en Mængde Etterkommere af
de Folkeslag, som fra Tid til anden har underlagt sig større

eller mindre Dele af Øen eller drevet Handel paa den, saasom
»Morer<* (Arabere), Hinduer, Jøder, Portugisere, Hollændere, En-
gelskmænd o. s. v., men Hovedmassen af Befolkningen er dog
fuldkommen ensartet og bestaar fremdeles af de to nærbeslæg-
tede Folk, Tamiler og Singalesere der siden Aartusender har
boet paa Øen. Hudfarven er meget mørk, næsten sort ; Haaret
er ikke uldent, Ansigtstrækkene regelmæssige, og Legemet ud-
mærket velbygget. Især er Børnene, der, saalænge de er smaa,
gaar næsten aldeles nøgne, virkelige Skjønhedstyper med sine
regelmæssige Træk, store Øine og friske, fyldige Legemer, og
det samme gjælder om Ynglingerne. Istedetfor at Kunstneren i
Europas Hovedsteder maa kjøbe sig Retten til at afbilde en eller
anden »Modell, ofte nok med Former, som lader meget tilbage
at ønske, og som uden Forskjel maa anvendes baade til.
græske og til nordiske Guder, til Fortids som til Nutids Helte
og Vismænd, burde han gjøre Studiereiser til Sydens Lande,
hvor Mennesket ikke behøver Klæder til at beskytte sig mod
Kulden, og hvor derfor en større eller mindre Grad af Nøgenhed
hører til Dagens Orden, idetmindste blandt de übemidlede. Den
her baarne Dragt er ialmindelighed baade bekvem og smagfuld.
Hos Singaleserne bestaar den af et om Livet slynget Tøistykke,
som hænger ned til Knæerne. Mændene, selv de formuende,
foretrækker fremdeles den bekvemme Nationaldragt for den euro-

16 tilhørende Skjønliteraturen.
6 Værker i Mediein. Astronomi o. s.

Efter Emerson Tennf.nt (I 3. 515) har Rev. R. Spence Hardy i Journal
of the Ceylon Branch of the Asiatic Society for 184S meddelt Titlerne paa 467
Pali-, Sanskrit- cg Elu-Værker, sem han har samlet under sit Ophold paa Ceilon.
Af disse er 80 paa Sanskrit. 150 pr a Elu eller Singalesisk. Resten paa Pali.
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pæiske og gaar med blottet Overkrop. Det lange Håar holdes
sammen af en Kam, der gaar tværs over Hovedet, og hos de
mere fornemme har et stort, firkantet, over Issen liggende Frem-
spring. Kvinderne skjuler Overkroppen med en tynd Bomulds-
trøie. Præsterne bærer et gult Stykke Tøi skråas over den ene
Skulder. De nøgne Børn er pyntede med Armringe af Metal og
med en Metalkjæde rundt Livet, fra hvilken der hænger en liden
Plade ned mellem Benene. Denne Plade er ofte af Guid eller
Sølv og ansees som en Amulet.

Arbeidernes Hytter er somoftest meget smaa, opførte af Jord-
eller Kabook-Teglsten og mere at betragte som Skur til Beskyttelse
mod Regn og Solskin end som Huse i europæisk Forstand. De
rigere Singalesere bor i vidtløftige, næsten aabne, kun af tynde
Skjærme i Værelser afdelte «Verandaer«, næsten som Husene i
Japan. Man savner dog Japanesernes Pyntelighedssans, udmær-
kede Smag og Arbeidsdygtighed; men det maa ogsaa erkjendes,
at Japaneserne i denne Henseende staar høiest af alle Jordens
Folkeslag.

I Havnestæderne er Singaleserne kjedelige paa Grund af
deres Tiggeri, deres Snakkesalighed og den ufordragelige Skik,
nåar det gjælder en Handel, først at forlange ti Gange saameget,
som de tilsidst lader sig nøie med. I det indre af Landet er
Forholdet i denne Henseende langt bedre.

Blandt de Templer, som jeg besøgte for at skaffe mig Pali-
Bøger, var ogsaa det saakaldte »Djævletempel« ved Ratnapora,
det anseligste Gudehus jeg saa paa Ceilon. De fleste Templer
var byggede af Træ; alle var de yderst uanselige og opførte uden
Spor af Stil. De talrige Præster og Tempeltjenere boede i tem-

melig smudsige og uordentlige Boliger i Nærheden af Templerne.
De modtog mig med Venlighed og viste mig sine Bøger, af
hvilke de undertiden solgte nogle. Flere Gange sluttede min
Underhandling med, at Præsten forærede mig den Bog, som jeg
ønskede at kjøbe, og derved med Bestemthed vægrede sig for at

modtage Betaling i nogensomhelst Form. Ved en Leilighed lod
Præsten sig forlyde med, at Religionen forbød ham selv at mocl-
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tåge den omakkorderede Kjøbesum, men at jeg kunde give den
til en af de omstaaende. Ved et Par af Præstehusene vrimlede
der af Skolebørn, som løb gjeskjæftigt frem og tilbage med sine
Palmebladsskrivebøger og sin Skrivestift.

Billeder i et Tempel paa Ceilon

Med Hensyn til Indredning var Templerne meget forskjel-
lige, formodentlig paa Grund af særegne religiøse Skikke for
de forskjellige Buddhasekter, de tilhørte. Et Tempel i Nær-
heden af Colombo indeholdt en stor Mængde Træbilleder og
Malerier af Guder eller Mennesker i mere end Legemsstørrelse.
De fleste stod, ligesom paa Vagt, omkring en siddende Buddha
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og havde et paafaldende ægyptisk Præg. Jeg kunde ikke hos
Præsterne opdage nogen Uvillie mod at vise fremmede om i
deres Templer; dog savnedes undertiden Nøgelen til et eller
andet Gjemme, hvis Indhold man maaske ikke vilde vanhellige
ved at fremvise det for den vantro. Dette var f. Eks. Tilfældet
med det Skab, som indeholdt Djævelens Bue og Pile i Ratna-
poratemplet. Tempelkarrene var forresten baade stygge, smag-
løse og slet vedligeholdte. Sjelden saa jeg noget, der vidnede
om Smag, Kunst eller Ordenssans. Hvor forskjelligt fra Japan,
hvor alle de i de bedre Templer opbevarede Sværd, lakerede
Sager, Fyrfade, Thekopper o. s. v. vilde have fortjent en Plads
i et af Europas Museer.

I Beskrivelsen over den første Reise fra Novaja Semlja til
Ceilon bør man vel for Lidners Landsmænd ikke undlade at give
en Skildring af » Ceilons brændte Dale*. I den Henseende kan
følgende Udtog af et Brev fra Dr. Almqvist, hvori han skildrer
sin Reise til det indre af Øen, være oplysende og lærerigt.

«Tre Timer efter vor Ankomst til Point de Galle sad jeg
ordentlig indstuvet i Postdiligencen paa Veien til Colombo.
Mit Reiseselskab bestod af en Europæer og to Singalesere. Da
det allerede var temmelig sent paa Aftenen, saa vi ikke meget
af det omliggende Landskab. Hele Natten gik Reisen gjennem
en Skov af mægtige Kokostræer, der tegnede sine mørke Kroner
høit oppe i Luften mod den lidt lysere Himmelhvælving. Et
eiendommeligt Syn var den Mængde af Ildfluer, der fløi om i
alle Retninger og ved hvert Vingeslag spredte et stærkt Lys
omkring sig. Natteluften havde den lumre Fugtighed, der er
saa behagelig i Troperne. Af og til naaede Lyden af Bræn-
dinger vore Ører, idet vi fulgte Øens Vestkyst nordover. Mere
var ikke at se i Nattens Mørke, og snart var hele Selskabet
sænket i en dyb Søvn.

Efter syv Timers raskt Trav kom vi til en Jernbanestation
og forsatte nu med Banetoget Reisen til Ceilons Hovedstad, Co-
lombo. Da der paa dette Sted intet var at se eller bestille,
fortsatte jeg uden Ophold Reisen paa Jernbanen, som her bøier
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af ind i Landet til Kandy og andre Steder. Nu vårede det ikke
længe, før Landskabet blev prægtigere og prægtigere. Vi havde
rigtignok paa flere Steder forud seet tropisk Plantevækst, men
om en saadan Fylde som den, der her slog Øiet, havde vi ingen
Forestilling. Skade kun, at Mennesker var komne til, havde ryd-
det og plantet.

I Lavlandet saa jeg endel Kanelplantager. Ceilonsk Kanel
er meget kostbar; i Europa forbruges næsten udelukkende bil-
ligere og simplere Kanelsorter, der kommer fra andre Egne, og
de fleste Plantager paa Ceilon er bleven nedlagte for mange Aar
siden. Snart havde Banetoget forladt Lavlandet, og vi begyndte
at stige stærkt opover. Det flade Kystland, hvor Kokostræerne
var forherskende, skiftede med et stærkt kuperet Landskab, først
Bakker med mellemliggende aabne Dale, saa stedse høiere, sam-
menhængende Aaser og Fjelde med smaa, dybe, kjedelformige
Dale eller aabne Høisletter. I Dalerne dyrkedes fordetmeste Ris.
Aaser og Fjeldsider havde vel oprindelig været dækkede med
den frodigste Urskov, men nu er alle Bakkehæld ryddede lige op
til Toppene og dækkede med Kaffeplantninger. Kaffebusken er
ingenlunde uden Skjønhed, men den vokser saa spredt, at Jorden
overalt stikker frem, og dette giver en ussel Beklædning for det
frugtbare Ceilon.

Klokken to om Middagen naaede vi Stationen Peradeniya,
den nærmeste til Kandy. I Nærheden af den ligger den berømte
botaniske Have, og her skulde jeg søge Havens Overbestyrer,
Dr. Thwaites. Den aldrende, men endnu livlige og ivrige Na-
turforsker interesserer sig til det yderste for botanisk Forskning
og er overmaade forekommende mod enhver, som arbeider paa
dette Felt. Han modtog mig med særdeles Venlighed, og det
var ved hans Medvirken, at Programmet for mit Besøg paa dette
Sted blev saa rigt.

En botanisk Have paa Ceilon maa naturligvis være noget gan-
ske overordentligt. Man kan hellerikke nogensinde faa se en mere
storartet og yppig Plantevækst end her. Haven er især bleven
berømt for den Mængde forskjellige Træsorter med de vældigste
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Dimensioner, som den har at paavise. Desuden findes der alle

mulige mere bekjendte Planter dyrkede i de smukkeste Eksem-

plarer. Hist slyngede lange Ranker af Sortpeberplanten sig op-
over tykke Træstammer, her voksede frodigt Kardemomme og

Ingefær, der prunkede pyntelige Kanel-, Kamfer-, China-, Muskat-

og Kakaotræer, og paa et andet Sted saa jeg en nyplukket Høst

af Vanilje. Utrolig meget var der altsaa at se, lære og nyde;
dog besluttede jeg efter Dr. Thwaites Raad allerede næste Dag
at gjøre en Tur op til den egentlige Fjeldbygd for der bedre at

kunne iagttage Ceilons Lavflora.
Dels paa Jernbane, dels i Diligence reise jeg nu sydover og

fandt mig om Aftenen indkvarteret iet »Rest house « ved Ram-
bodde i tusende Meters Høide over Havet, altsaa omtrent paa en

Høide, hvor Trævæksten ophører i det sydlige Norge. Dette
tropiske Bjergland minder en med Hensyn til Landskabet lidt
om Strøg af Norges Fjeldbygder. Ogsaa her findes milelange
dybe Dale omgivne af høie Toppe og Rygge, der med skarpe
Konturer tegner sig mod Horisonten. Her var dog alt dækket
af Kaffebuske eller vel ogsaa af Cinchona-Planter. Skraaningerne
var fra øvetst til nederst saaledes ryddede, at der saalangt Øiet
kunde naa, ikke fandtes et eneste Træ, kun Kaffe!

Tidligt om Morgenen den følgende Dag gik, eller rettere
sagt, klatrede jeg fulgt af en Singaleser opover de bratte Kaffe-
plantager. I 1300 Meters Høide hørte Kaffeen op at vokse og vi;

kom til nogle, ikke meget store Theplantninger, ovenfor hvilke
Urskoven tog fat. Paa 1900 Meters Høide, er der en vid, aaben
Høislette. Her findes en ikke saa uanselig By, Novara Elliya,
hvor Guvernøren har sin Bolig, og endel Tropper kaserneres.
under Sommerheden. En af de Toppe, der omringer denne Høi-
slette, er Pedrotalegalla, Ceilons høieste Top, som nåar en Høide
af 2500 Meter over Havet.

Jeg har besteget ikke saa faa Fjelde, men intet har været
saa let at komme op paa som dette ; thi der gik en bred Gangsti:
helt op til Toppen. Uden denne Vei vilde det have været umu-
ligt at komme frem, da man vilde have behovet en Time for
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hver Fod, man trængte frem gjennem Djungelen; saa tæt er

Jorden under de høie Træer lige op til Toppen dækket afBuske,

Høilandsbillede fra Ceilons Indre
Kaffeplantager ; Adams-Piggen i Baggrunden.

.Slyngplanter og Bambus. Om Aftenen vendte jeg tilbage til
■mit forrige Nattekvarter, hvor jeg sov godt efter en vakker Fod-
xvandring paa 36 engelske Mile.
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Da jeg næste Dag følte mig aldeles ude af Stand til at fore-
tage en yderligere Ekskursion tilfods, satte jeg mig atter i Post-
vognen og reiste tilbage til Peradeniya. Paa denne Reise var jeg
sammen med en Singaleser, som det var meget fornøieligt at

iagttage paa nærmere Hold. Hans ene Stortåa var pyntet med
en bred Sølvring; begge Øren var oventil gjennemborede og for-
synede med endel Dingeldangel; den ene Næeefløi var ligeledes
gjennemboret, for at han ogsaa der kunde anbringe Stads. Paa
Hovedet havde han som alle Singaleser en Kam, hvormed det
ret opstrøgne Håar blev holdt tilbage, akkurat som Smaapigerne
bruger det hos os. Da Manden ikke lod til at forståa et eneste

Ord engelsk , var det ikke muligt at indlede nærmere Be-
kjendtskab.

Næste Dags Middag blev jeg paa Grund af en aldeles upaa-
regnet Hændelse nødt til over Hals og Hoved at vende tilbage
til Kysten. Dr. Twaites og jeg blev nemlig af hans Excellence
Guvernøren indbudne til Middag. Da jeg endnu gik og hinkede
efter min lange Fodvandring og desuden ikke havde været for-
synlig nok til at tåge sorte Klæder med, troede jeg, ihvormeget
det end kostede mig, ikke at burde modtage denne ærefulde Ind-
bydelse, og reiste derfor straks tilbage. Paa denne Maade kom
jeg efter seks overmaade behagelige Dage igjen tilbage til Point
de Galle og Vega.«
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Hjemreise. — Julen 1879. — Aden. — Sues. — Kairo. — Udflugt til Pyrami-
derne og Mokattam-Bjergene. — Forstenede Træstammer. — Sues-Kanalen. —

Natlig Landgang paa Sicilien. — Napoli. — Roma. — Ekspeditionens Deltagere
skilles ad. — Lisboa. — England. *

— Paris. — Kjøbenhavn. — Høitideligt Ind-
tog i Stockholm. — Fester. —- Slutningsord.

-LLndnu under Besøget i Japan og paa Reisen derfra til
Ceilon havde jeg søgt at bevare, idetmindste til en vis Grad,
Vegareisen i Egenskab af en videnskabelig Ekspedition, et For-
søg, som i Betragtning af den korte Tid, vi tilbragte paa hvert
enkelt Sted, ikke kunde yde noget særdeles betydeligt Udbytte,
og som desuden, om end paa en for os meget smigrende og be-
hagelig Maade, vanskeliggjordes ved den, jeg kan næsten sige
stormende, Gjæstfrihed, hvormed Vegamændene overalt blev mod-
tagne paa deres Besøg i Japans og Østasias Havne. Et nyt,
überørt Forskningsfelt var forøvrigt vanskeligt at finde i Strøg,
der havde været Gjenstand for Dyrkning og Kultur længe før
den Tid, da Skov begyndte at blive ryddet og Sæd at saaes i
det skandinaviske Norden, og som i Aarhundreder har været

Maalet for Forskningsreiser fra alle Europas Lande. Jeg har dog
det Haab, at Vega ogsaa for denne Del af sin Reise skal efter-
lade et varigt Minde gjennem Stuxbergs, Nordqvists, Kjellmans
og Almqvists Bidrag til den østasiatiske Evertebratfauna, Alge-,
og Lavflora, saavelsom ved mine Samlinger af japanesiske Bøger,
af Planteforsteninger fra Mogi og Labuan o. s. v.

Ligeoverfor det nye, overvældende Indtryk, som Natur og
Folk øvede paa dem af os, som nu for første Gang besøgte
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Japan, China, Indien, Borneo og Ceilon, var det dog overmaade
vanskeligt under nogle faa Dages Ophold at fastholde denne
Side af Vega-Ekspeditionen. Jeg besluttede derfor efter Afreisen
fra Ceilon fuldkommen at opgive den eller med andre Ord fra
nu af blot at reise hjem. Angaaende denne Del af Vegas Reise
vilde jeg derfor ikke have meget at anføre, hvis ikke skyldig
Taknemmelighed opfordrede mig til med nogle Ord at frembære
Vegamændenes Erkjendtlighed for al den Hæder og al den Vel-
vilie, der er bleven dem tildel ogsaa paa denne sidste Del af
Reisen. For mange af mine Læsere vil maaske denne Skildring
være af Interesse som en Erindring om forbigangne glade Dage,
som de selv har oplevet, og det kan maaske endog hænde, at

det ikke vil være uvelkomment for Geografiens Venner i den
kommende Tid at læse en Beskrivelse over den Maade, hvorpaa
Asias og Europas første Omseilere blev modtagne i Kulturlande-
nes Havne og Hovedstæder. I denne Skildring er jeg dog nødt
til at fatte mig saa kort som muligt, og jeg maa derfor allerede
nu bede om Undskyldning for, at ikke enhver Gjæstevenlighed,
der blev os tildel, her kan omtales.

Vi forlod Point de Galle den 22 December og ankom til
Aden den 7 Januar. Overreisen gik langsomt paa Grund af svag
Vind eller Stille. Julaften feirede vi dennegang, mætte som vi
var af Gjæstebud, ikke saa høitideligt som ved Pitlekaj, men kun
med nogle faa Julegaver og lidt Ekstraforpleining. Nytaarsaften
derimod blev Officererne overraskede i Messen af en i tykke
Pæsker som Tschuktschere forklædt Deputation fra Fordækket,
der kom for paa godt svensk, blandet med en og anden endnu
ikke glemt Pitlekaj-Glose, at overbringe en Hilsen fra vore Ven-
ner blandt Nordens Is, en Tak for det gamle og gode Ønsker
for det kommende Aar, altsammen blandet med tschuktschiske
Klagesange over den stærke Hede her nede i Ækvators Nabo-
skab, der for pelsklædte Mænd erklæredes at være aldeles uucl-
holdelig.

I Aden stoppede vi kun et Par Dage, hvorunder vi blev
særdeles venligt modtagne af den derværende forrettende svensk-
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norske Konsul, som førte os om til de mærkeligste Steder i denne
vigtige Havns øde Omegn, blandt andet til de storartede, men
netop nu og som oftest ellers aldeles tomme Vandbassiner^ som
Engelskmændene har anlagt i Nærheden af Staden. Intet Sted i
Høi norden, hverken Syvøernes Granitklipper eller Low-Islands
løse Stenheller paa Spitsbergen, Fjeldsiderne paa Novaja Semljas
Østkyst eller Kap Tscheljuskins Stenruder er saa blottede for
Planteliv som Adens Omgivelser og de Stykker af det Røde
Havs Østkyst, som vi saa. Der kan hellerikke være Spørgsmaal
om nogen Sammenligning med Hensyn til Dyrlivets Rigdom
mellem disse Ækvatoriallande og de ovennævnte Polaregne.
Overhovedet synes Dyrlivet ved det høieste Nordens Kyster,
hvor Fjeldene er høie og omgivne af dybt Vand, at være rigere
paa Individer end Sydens, og dette kommer ikke blot af Fugle-
koloniernes Talrighed og af Mængden af store Jagtdyr, men og-
saa af Havets Rigdom paa Evertebrater. Idetmindste gav de
Skrabninger, som foretoges fra Vega paa Reisen mellem Japan
og Ceilon, et overmaade lidet Udbytte i Sammenligning med vore
Skrabninger nordenfor Kap Tscheljuskin.

Aden er nu et vigtigt Anløbssted for de Skibe, som gjen-
nem Sueskanalen seiler fra europæiske Farvande til det Indiske
Hav, og det er tillige et af de vigtigste Udførselssteder for Je-
mens eller det Lykkelige Arabiens Produkter. I denne Henseende
var Stedet af Vigtighed allerede for næsten fire hundrede Aar
siden, dengang Italieneren Ludovico de Varthema en lang Tid
blev holdt tilbage som Fange af de der boende Araberstammer.

I Adens Havn hilsedes Vega med 21 Kanonskud og med
det svenske Flag heist paa Stortoppen af et italiensk Orlogsskib,
Avisodampskibet Esploratore, under Kommando af Kaptein Ame-
zaga. Esploratore var med i en af de tre Orlogsfartøier bestaa-
ende Ekspedition, der havde den Opgave at anlægge en italiensk
Koloni ved den nordenfor Bab-el-Mandeb paa Afrikas Østkyst
indskydende Assab-Bugt paa en Landstrækning, som til den Ende
var bleven indkjøbt af et italiensk Handelsselskab, Rubbatino.
Ombord var Professor Sapetto, en ældre Mand, der havde afslut-
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tet Handelen og i firti Aar havde opholdt sig i Egnen. Han
var udseet til Bestyrer af Kolonien. Med Esploratore fulgte des-
uden de af sine vidtløftige Reiser i de tropiske Lande og af stor-

artede videnskabelige Værker berømte Forskere Beccari og Mar-
kis Doria. Officererne paa det italienske Skib indbød os til
Middag, og den blev en af de lystigste og fornøieligste af al den
Mængde Festligheder, vi var med paa under Hjemreisen. Da vi
efter sluttet Fest havde tåget Afsked fra vore Værter og roede
tilbage over Adenbugtens stille Vande, oplyste de Veien for os
med Blinklys, og den arabiske Kysts øde Fjeldsider gjenlød af
de Hurraraab, som i den klare stille Nat veksledes mellem Syd-
og Nordeuropas Repræsentanter.

Vega forlod Aden eller rettere Byens Havnestad, Steamer
Point, den 9 Januar og seilede Dagen efter gjennem Bab-el-Man-
deb md i det Røde Hav. Reisen opover dette smale, men 2200

Kilometer lange Hav gik langsomt, især i den nordlige Del, hvor
der blæste en stærk Modvind. Denne frembragte et saa stærkt
Temperaturfald, at der dannede sig Is paa Ferskvandsdammene
i Kairo, og at vi, tiltrods for at vi var Polarfarere, maatte tåge
Vinterklæder paa i selve Ægypten.

Ankeret faldt den 27 Januar udenfor den ved Sueskanalens
sydlige Munding liggende, nu übetydelige Havnestad Sues. De
fleste af Vegaekspeditionens Videnskabsmænd og Officerer gjorde
derfra en Udflugt til Kairo og Pyramiderne og blev overalt mod-
tagne paa en meget forekommende Maade. Blandt andet sendte
Ægyptens geografiske Selskab os en Deputation imøde under
Anførsel af Selskabets Præsident, Amerikaneren Stone Pascha,
for at hilse paa os. Han havde i sin Ungdom besøgt Sverige
og syntes at have det i kjær Erindring. Det geografiske Selskab
foranstaltede en prægtig Banket til Ære for Vega-Ekspeditionen.
Der blev gjort en Udflugt til de store Pyramider og, saavidt
den korte Tid vilde tillade, til andre mærkelige Steder i og om-
kring den Masse Ruiner af alle Slags og fra alle Tider, som
danner det nuværende Ægyptens Hovedstad. Under Besøget til
Pyramiderne havde den svensk-norske Generalkonsul, Bødtker,
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gjort en Middag istand for os paa det derliggende europæiske
Hotel, og samme Aften gav den italienske Generalkonsul, de

Martino, os et Bal i Kairo. En Dag benyttede desuden nogle
af os til i Selskab med Mr. Giuseppe Haimann at gjøre en kort
Udflugt til Mokattambjergene. berømte af de der forekommende,
til Kisel forvandlede Træstammer. Jeg haabede foruden forstenet
Træ at kunne faa Tag i Ler- eller Skiferafleiringer med Blad-
aftryk. Dette lykkedes dog ikke, men jeg læssede et af to

Heste trukket Kjøretøi med større og mindre, til haard Flint
forvandlede Træstammer. Disse ligger i utrolige Masser om-
strøede i Ørkenen, dels splintrede i mindre Stykker, dels som
lange, omstyrtede, rod- og grenløse, vidunderligt vel vedligeholdte
Stammer.. Rimeligvis har de været indleiede i et over den nu-
værende Ørkenflade liggende Sandlag, der er bleven bortført af
Stormene, hvorved de tunge Stenmasser er bleven liggende til-
bage som et eget Lag paa den af ingen Græsvækst dækkede
Ørkensand. Rodstubber fandt vi ikke, og det lader derfor til, at

Vandstrømme har ført Stammerne til det Sted, hvor de blev
nedlagte i Sandleierne og forkislede. I det Ydre ligner alle de
forekommende Forsteninger hverandre, og hidtil har man ved de
anstillede mikroskopiske Undersøgelser kun været istand til at

bestemme et Par Arter, tilhørende Slægten Nicolia, samt en
Palme, et Naaletræ og en Leguminose, allesammen nu uddøde.
Der er muligt, at man blandt det rige Materiale, som jeg har
bragt hjem, efter Slibning og mikroskopisk Undersøgelse vil
kunne paavise endnu nogle flere Former. Dette var idetmindste
min Hensigt med den store Stenmasse, jeg tog med herfra, og
hvis Transport foraarsagede drøie Omkostninger.

Fra Kairo vendte vi den 2 Februar tilbage til Sues, og
næste Dag lettede Vega igjen for gjennem Sueskanalen at

dampe ind i Middelhavet. Dette Kjæmpeværk, som Lesseps
Geni og Udholdenhed har skabt, ser ikke synderlig storartet ud.
Den berømte Kanal løber nemlig, mest lig en mindre, af lave
Bredder omgivet Flod, gjennem Ørkenens ensformigt gule Sletter.
Der er ingen dristige Fjeldsprængninger, der staar som Minder
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om beseirede Vanskeligheder. Men stolt maa dog ethvert Barn
af vort Aarhundrede føle sig ved Synet af dette Bevis paa, at

privat Foretagelsesaand i vore Dage har kunnet udføre, hvad
Verdensmagten i ældre Tider ikke har magtet. I Port Said
stoppedes nogle Timer den 5 Februar, hvorefter Reisen fort-
sattes til Napoli, den første europæiske Havn, vi skulde besøge.

I Aden og Ægypten havde jeg modtaget flere Breve og
Telegrammer, hvorved jeg blev underrettet om, at man i Neapel
havde gjort store Forberedelser for at modtage os, og at man
gjentagne Gange havde forhørt sig hos den svenske General-
konsul om Dagen for vor Ankomst, et Spørgsmaal, som det ikke
var saa let at besvare, da vort Skib med sin svage Dampkraft i
høi Grad var afhængigt af Vind og Veir. Man haabede at kunne
signalisere Vega fra Strædet ved Messina, men vi naaede først
ved Solnedgang Indløbet til dette Stræde. Jeg lod derfor Vega
lægge bi for nogle Timer, medens jeg og Løitnant Bove roede
iland for til Sverige, Napoli, Rom og flere Steder at sende Tele-
grammer om vor Ankomst til Europa. Kysten var dog længere
borte, end vi havde beregnet, og det blev ganske mørkt, inden
vi naaede frem. Det var ikke uden Vanskelighed, at vi under
saadanne Forhold kunde komme iland gjennem Brændingen paa
den os aldeles übekjendte aabne Red og derefter i Kulmørke
uden Lygte famle os frem fra Stranden gjennem Tornekrat til
den Jernbane, som løber langs Kysten. Vi maatte derefter følge
denne et godt Stykke, inden vi naaede en Station, hvor vi kunde
aflevere vore Telegrammer. Neppe var vi komne ind i Stations-
huset, før vi blev omgivne af mistænksomme Bane- og Kystvogtere,
og vi priste os lykkelige fordi de ikke havde lagt Mærke til os
paa Veien, da de ganske vist vilde have tåget os for Smuglere,
hvem Kystvagten har Ret til at hilse med skarpe Skud. Endog
nu blev vi i Begyndelsen overdængede med skarpe i befalende
Tone fremsatte Spørgsmaal; men da de saa, til hvilke høie Per-
soner vore Telegrammer var adresserede, og af deres i Uniform
klædte Landsmand, Bove, fik Besked om det Skib, vi tilhørte,
blev de meget forekommende. En af dem fulgte os tilbage til
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vor Baad, efterat have forsynet os med udmærkede Fakler, der
kastede et klart Lys ud over vor Vei. Det kunde nok trænges;.
thi vi maatte nu dele Veiviserens Forbauselse over, at vi i Mør-
ket heldig var komne frem over de med Kaktusplanter og Krat
oversaaede ulændte Bakker mellem Jernbanen og Kysten og over
en Jernbaneviadukt, som vi havde krydset, uden at have nogen
Anelse om den. Dette var Vegareisens sidste Eventyr og min
første Landgang paa Italiens herlige Jord.

Den 14 Februar Klokken 1 Efterm. ankom Vega til Napoli.
Ved Capri mødtes vi af en med Flag pyntet Dampbaad fra Sor-
rento, og lidt senere af en anden fra Napoli, hvilke begge fulgte os
ind til Havnen. Her blev den svenske Ekspedition saluteret med
21 Skud fra et amerikansk Krigsskib, Wyoming. Havnen vrim-
lede af flagpyntede Baade. Neppe laa Vega for Anker, eller
rettere fortøiet til en Bøie, før Gesandten, Lindstrand, den
svensk-norske Konsul Clausen, Præsidenten for det geografiske
Selskab, Prins Teano, den kommanderende Admiral, Martin
Franklin, Comm. Negri o. fl. kom ombord. Den sidste, som
for næsten to Aar siden særskilt var reist til Sverige for at være
nærværende ved Vegas Afreise, kom nu fra Torino for paa den
italienske Regjerings Vegne og som Deputeret for Firenzes og
Venezias Municipalraad, Videnskabsakademiet i Torino og flere
italienske og udenlandske geografiske Selskaber at ønske Ekspe-
ditionen tillykke med vel afsluttet Hverv.

Efterat Herr Lindstrand paa Kong Oscars Vegne havde
ønsket Ekspeditionen velkommen til Europa og offentlig over-
leveret mig og Palander svenske Ordener, samt to Adjutanter
hos den italienske Marineminister ligeledes havde uddelt ita-
lienske Ordener til endel af Vegamændene, veksledes nogle korte
Hilsningstaler, hvorefter Ekspeditionens Medlemmer blev land-
satte i Admiralens Dampslup under 21 Kanonskud fra det ita-
lienske Vagtskib. Paa Landgangsbroen, hvor en talrig Skare af
Stadens Indbyggere havde samlet sig, modtoges de svenske Sø-
mænd af Napolis Syndikus, Grev Giusso, Deputerede fra Muni-
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cipalitetet o. a. Herfra førtes vi mellem en Række af enthu-
siastiske Studenter i Municipalitetets Gallavogne til Hotel Royal
des Etrangers, hvor en smuk Bekvemmelighed, Ekvipager og en
talrig Betjening var stillet til vor Disposition. Vi blev her mod-
tagne af Festkommitterede, Prins Belmonte og Cavaliere Riccio,
hvilke siden under vort Ophold i Staden paa den mest forekom-
mende Maade ordnede alt for at gjøre Opholdet festligt og
behageligt.

Søndag den 15 modtoges flere Deputationer, hvoraf en fra
Universitetet. Fra »Ateneo Benjamino Franklin« overraktes en
smukt indbunden Adresse, hvorhos der aflagdes og modtoges en
Mængde officielle Besøg. Middag blev indtaget hos den svensk-
norske Konsul Clausen. — Mandag den 16 overraktes en Adresse
fra »Scuola dApplicazione per gl'lngenieri«, og fra »Neapolitana
Archæologiæ, Litterarum et Artium Aacademia« en latinsk Vel-
komstsang, forfattet af Professor Antonio Mirabelli. Derefter
kom en stor, af Stadens Municipalitet anrettet Middag i Hotel-
lets med Kongernes Navnesifre, svenske og italienske Flag o. s.
v. pyntede Festsal, som derved blev indviet og fik Navnet
»Vegasalen«. Om Aftenen var der Gallaforestilling i San Carlo,
hvorved Ekspeditionens i forskjellige Loger spredte Deltagere
hilsedes med gjentagne levende Bravoraab. — Tirsdag den 17
havde Festkommitteen ordnet en Udflugt til de Phlegræiske
Marker, Arvernersøen, Serapistemplet og flere i geologisk eller
historisk Henseende berømte Steder i Nordvest for Napoli. Mid-
dag for endel af Ekspeditionens Medlemmer hos Fyrst Urusow.
Musikalsk Aftenunderholdning i »Societå Filarmonica«, hvor Sta-
dens fornemste Selskabskreds var samlet. — Onsdag den 18. Reise
i Følge med Festkommitteen til Pompeji, hvor de svenske Gjæster
modtoges af den berømte Forstander for Udgravningerne, Di-
rektør Ruggieri. Der blev spist Frokost under munter Spøg og
lystige Taler i et pragtfuldt, vel vedligeholdt romersk Bad; der
foretoges Udgravninger o. s. v. Om Aftenen stor Gallamiddag,
Modtagelse hos den kommanderende Admiral og Festforestilling
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i Bellini-Theatret. — Thorsdag den 19 ankom en Deputeret fra
Wien, Dr. Franz Kuhn, med en Velkomsthilsen fra det der-
værende geografiske Selskab. Udflugt med Professor Palmieri
og Festkommitteen til Vesuv, der under vort Besøg udsendte
tykke Røgsøiler, udspyede en Lavastrøm og udkastede en Mængde
glødende Stenblokke. Kraterranden besteges, ikke uden Besvær
paa Grund af Varmen fra de halvstørknede Lavastrømme, over
hvilke man gik, de udstrømmende Gasarter og de udslyngede
Stene. Den nye, endnu ikke færdige Jernbane besaaes, og Ob-
servatoriet besøgtes. Middag spistes i Hotellet med Festkom-
mitteen. — Fredag den 20. Reise til Roma, hvorhen Ekspedi-
tionen kom Kl. 2 Efterm., og hvor den som i Napoli blev festlig
modtaget af Stadens Syndikus, Prins Ruspoli, Formand og Be-
fuldmægtigede fra det geografiske Selskab, Medlemmer af Univer-
sitetet, den skandinaviske Forening og andre. De svenske Gjæ-
ster optoges af Vogne, der kjørte dem forbi den svensk-norske
Ministers med utallige Flag udstyrede Hotel til det ved Corsoen
liggende »Albergo di Roma«, hvis Beletage tilligemed Ekvipager
stilledes til Ekspeditionens Disposition. Om Aftenen Middag
hos den svenske Minister og senere Modtagelse hos Prins Pal-
lavicini i hans storartede Palads. — Lørdag den 21. Besøg i
de Deputeredes Kammer; private Ture; Middag hos Hertug
Nicolaus af Leuchtenberg for Nordenskiold og Nordqvist. —

Søndag den 22. OfTentligt Møde i det geografiske Selskab,
hvorved dets store Guldmedalje blev overrakt Nordenskiold.
Om Aftenen stor Festmiddag givet af det geografiske Selskab
i Continental Hotel. Blandt Skaalerne maa nævnes en for Sve-
riges og Norges Konge, foreslaaet i et særdeles varmt og klang-
fuldt Sprog af Ministerpræsident Cairoli, for Nordenskiold af
Prins Teano, for Palander af Marineminister, Admiral Acton,
for Ekspeditionens øvrige Medlemmer, for dets saa gavmilde
Mæcener Oscar Dickson og Alexander Sibiriakoff, for den i
Ekspeditionen deltagende italienske Officer Bove o. fl. —• Man-
dag den 23. Audiens hos Kongen. Om Aftenen stor Mod-
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tagelse i Palazzo Teano, hvor næsten alt, hvad det romerske Selskab
havde af Fornemhed og Glans, syntes at være samlet. — Tirs-
dag den 24. Middag i Qvirinalet hos Kong Umberto. Tilstede
var, foruden Kongen og hans P^ølge, den svenske Minister, Vega-
Ekspeditionens Medlemmer, det geografiske Selskabs Præsident,
Prins Teano, Commendatore, Negri, Ministerpræsident Cairoli,
Marineminister Acton, Kabinetssekretær Malvano, Major Bara-
tieri, samt Deltageren i den svenske Ishavsekspedition i 1872—73,
den italienske Søofficer Eugenio Parent o. fl. Om Aftenen
Modtagelse hos den engelske Minister Sir A. B. Paget og en
smukt ordnet Fest i den Skandinaviske Forening, hvor der hold-
tes en Mængde enthusiastiske Taler og uddeltes Blomster og
trykte Sange. — Onsdag den 25. Afskedsvisiter. Endel af Eks-
peditionens Medlemmer reiste videre nordover med Jernbanen.
Kaptein Palander gjorde en Udflugt til Spezzia for at være med
paa en Tur med det store Panserskib Duilio. De andre blev endnu
nogle Dage i Rom for uforstyrrede af officielle Fester at bese
dets Mærkværdigheder.

Medens Vega laa i Napolis Havn, var den i bogstavelig
Forstand udsat for Stormløb af Besøgende. Mandskabet fik un-
der Opholdet gjentagne Gange Indbydelser til Theatrene af disses
Bestyrelser. Desuden foranstaltedes Udflugter for dem til Pom-
peji af de forenede Rigers Konsul Clausen, som overhovedet ikke
sparede nogen Umage for at gjøre Ekspeditionens Besøg i Nea-
pel ærefuldt for Fædrenelandet og saa behageligt som muligt for
Gjæsterne, eller med at ordne for dem Besøgets mere formelle
Del. I Italien havde vi desuden den Glæde at møde vor Kam-
merat fra den vanskelige Overvintring i 1872— 71, Eugenio Pa-
rent, der kort efter havde det Uheld at befinde sig i Duilios
Pansertaarn, da den deri liggende store Armstrongkanon sprang,
og det mærkværdige Held at slippe fra det med Livet og uden
større Skade. Den eneste Ulykkeshændelse ombord paa Vega
paa den sidste Del af den lange Reise indtraf forøvrigt i Napolis
Havn, idet en af Matroserne, som skulde holde igjen mod en
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enthusiastisk Folkemasse, der stormede ombord paa Vega, blev
kastet ned af Reilingen med den Følge, at han brak Armen 1).

Den 29 Februar forlod Vega Napolis Havn, men ikke med
fuldtallig Stab. Doktorerne Kjellman, Almqvist og Stuxberg
samt Løitnant Nordqvist havde foretrukket Landeveien fra Italien
til Kjøbenhavn for den lange Omvei tilsøs, og Løitnant Bove
blev paa Grund af Familieforhold nødt til her at forlade Vega.
Alle mødtes vi dog igjen i Stockholm. Ved Afreisen fra Napoli
bestod Messen saaledes kun af mig, Kaptein Palander og Løit-
nanterne Brusewitz og Hovgaard.

Gjennem Mr. A. Rabaut, Præsident for Marseilles unge, men
allerede saa velbekjendte geografiske Selskab, havde jeg faaet
gjentagne Indbydelser til med mine Kammerater at gjæste Py-
theas', den første Polarfarers og den Skandinaviske Halvøs Op-
dagers Fødested. Saa ærgerligt det end var, blev jeg dog nødt
til at afslaa denne Indbydelse. Vi maatte skynde os hjem, og
nogle Dage vilde jeg gjerne spare til et Besøg i Henrik Navi-
gators og Vasco da Gamas Fædreneland.

Vi passerede Gibraltarstrædet den 9 Marts ogankrede i Lis-
boas Havn den 11 Marts Kl. 2 E. M. Den næste Dag anvendtes
til en Udflugt til det smukke Slot Cintra. Om Lørdagen blev
vi modtagne i Audiens hos Kongen Don Luiz af Portugal, der,
selv Sømand, lod til at omfatte Vegas Reise med varm Interesse.
Senere paa Dagen gav den svenske Minister i Lisboa en Middag,
hvortil var indbudne den portugisiske Konseilspræsident, Uden-
rigsministeren, Medlemmerne af Corps Diplomatique o. fl., hvor-
til der om Aftenen knyttede sig en større Modtagelse. Mandagen
den 15 overvar vi efter særskilt Indbydelse et af det geografiske
Selskab i Lisboa foranstaltet Møde, i hvilket de fra Afrika netop
hjemkomne Opdagelsesreisende Brito Capello og Iyens holdt
Foredrag. Her havde jeg desuden den store Glæde at træfife

x) Et Ulykkestilfælde hændtes ogsaa under Ekspeditionens første Halvdel,
nemlig at Rorgjængeren under Bakning mellem Drivisen blev kastet over Rattet
og meget alvorlig kvæstet.
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den udmærkede Afrikareisende Major Serpa Pinto. Dertil be-
ærede Kongen os med Ordensdekorationer, og i sit Møde den
12 Marts besluttede Portugals Deputeretkammer efter Forslag af
Medlemmerne, Herrer Ennes og Alfredo, i en Adresse til Vega-
mændene at udtale sin Velkomsthilsen og Lykønskning.

Ankeret lettedes igjen den 11 Marts. Begunstiget af føielig
Vind gik det i Begyndelsen raskt videre, men i Indløbet til Ka-
nalen fik vi vedholdende Modvind, saa at vi først den 25 Marts
om Aftenen eller langt senere end beregnet kunde kaste Anker i
Falmouths Havn, ikke, som fra først af bestemt, i Portsmouths.
Herved gik vi Glip af endel Tilstelninger, som havde været paa-
tænkte paa dst sidste Sted for at hilse os velkomne til det Land,
som har staaet forrest i Polarfarernes Række. Desuden gik vi
Glip af en Banket, som Royal Geografical Society havde paa-
tænkt til Ære for Vega-Ekspeditionen, og hvorved Prinsen af
Wales skulde have præsideret, men som nu, midt under Paaske-
festen og de brændende Parlamentsvalg, ikke kunde blive af-
holdt 1). Vort Besøg i England var dog -overmaade behageligt.
Palander og jeg reiste Langfredagsnat til London, hvor vi paa
Banegaarden modtoges af den svenske Minister, Grev Piper, og
et stort Antal af vore i London boende Landsmænd. Grev Piper
bragte mig til min Vært, den udmærkede Sekretær i Geografical
Society, berømte Arktiker og geografiske Forfatter Clements R.
Markham, som opbød alt for at gjøre mit Besøg i London saa
behageligt og lærerigt som muligt. Lørdagen blev anvendt til
Visiter. Paaskedag gav Generalkonsul Richter en Lunch i Con-
tinental Hotel, hvortil en stor Mængde Skandinaver og Engelsk-
mænd var indbudne. Samme Aften var der Middag hos den be-
rømte Arktiker, Sir Allen Young. Mandagen Indbydelse fra
Præsidenten for Geographical Society 1), Earl af Northbrook, til

x) Nærmere Meddelelser herom er at finde i »The annual Address of the
Progress of Geography by the Right Hon. the Earl of Northbrook« (Proceedings
of the Royal Geograph. Society 1880, S. 401).

x) Vi fik under vort Besøg i London ikke Anledning til at overvære noget
Møde af Selskabet, men nogen Tid efter tildelte Selskabtt Palander ;-the founders
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hans Landsted Stratton ved Winchester. Her fik jeg se, hvorledes
det gik til ved et forresten meget fredeligt Parlamentsvalg. Samme
Dag Besøg hos Præsidenten for Royal Society, Mr. Spottiswood,
paa hans prægtige Landsted i Nærheden af London. Her fik
jeg se Forsøg med flere, overmaade storartede og lærerige Ma-
skiner bestemte til at fremstille de Lysfenomener, der opstaar
ved elektriske Udladninger i stærkt fortyndet Luft. — Onsdag den
31 stor Middag hos den svenske Minister, og samme Dags Af-
ten skandinavisk Fest i Freemason's Hall, hvor Glæden paa gammel
nordisk Vis stod høit i Tag.

Nat til den 1 April reiste vi til Paris. Veien blev lagt over
Boulogne-sur-Mer, hvis Handelskammer havde indbudt os til en
Fest for at feire Vegamændenes første Landgang paa Frankriges
Jord efter fuldbragt Nordostpassage. Modtagelsen var overmaade
hjertelig. Flere af Byens Embedsmænd og en Repræsentant for
det geografiske Selskab i Paris, Dr. Hamy, mødte os i Stations-
husets Venteværelse. Her havde man anrettet en Frokost, under
hvilken vi blev forestillede for en Mængde fremragende Personer
paa Stedet, og med dem tilbragte vi siden Størstedelen afDagen
paa en særdeles behagelig Maade. Efterat vi derefter havde gjort
nogle Udflugter i Omegnen og aflagt de fornødne officielle Be-
søg, indtoges en af Municipalraadet istandbragt Middag. Herfra
reiste vi om Natten til Paris, hvor vi ankom den 2 April Kl.
7 F. M.

Skjønt det var saa tidlig paa Morgenen, blev vi dog festligt
modtagne paa Banegaarden af den svensk-norske Minister og
Gesandtskabspersonalet, en Deputation fra det geografiske Selskab
i Paris og en stor Mængde Medlemmer af den skandinaviske
Koloni i Frankriges Hovedstad. Den berømte Madagaskar-Rei-
sende, Grandidier, Præsident for det geografiske Selskabs Cen-
tralkomite, ønskede os velkommen under levende Bifaldsraab fra
den omstaaende Folkemængde. Vi fik Indbydelse til under vort

gold-medal« (jeg havde nydt den samme Udmærkelse i 1869) og udnævnte mig
til «honorary corresponding member«.
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Ophold i Staden at bo hos vor Landsmand A. Nobel paa en
ham tilhørende særdeles komfortabelt indrettet Villa, Rue Malakoft
No. 53, og jeg kan ikke noksom rose den storartede Maade, paa
hvilken han opfyldte en Værts Pligter og lettede os vort baade
behagelige og hædrende, men yderst anstrængende Pariserbesøg.

Modtagelsen i Paris var storartet, og det saa ud som vilde
Verdensstaden ved den Maade, paa hvilken den hyldede en fre-
delig Søbedrift, vise, at den ikke uden Grund førte et af brusende
Bølger omgivet Skib i sit Vaaben. Det er mig en kjær Pligt
her at frembære min Tak for al den Velvilie. der i disse minde-
værdige Dage blev os tildel af Republikens Præsident, af Under-
visningsministeren, Mr. Jules Ferry, af det geologiske Selskabs
Præsident, Admiral La Ronciére de Noury, hans Medhjælper,
Mr. Hecht, Selskabets Sekretær, Mr. Maunoir, Institutsmedlem-
merne, Mr. de Quatrefage og Mr. Daubrée, mange andre Fransk-
mænd og Skandinaver ikke at forglemme. Af de her holdte
Fester nødes jeg til at indskrænke mig til kun at opregne de
fornemste.

Fredag den 2 April. Offentlig Séance de réception af det
geografiske Selskab i Cirque des Champs Elysées i Overvær af
en meget stor og udvalgt Forsamling af Tilhørere. Admiral
La Ronciére holdt Festtalen, som af mig blev besvaret med et læn-
gere Foredrag om de svenske arktiske Ekspeditioner, hvorefter
Præsidenten overrakte mig Selskabets Guldmedalje, »som et Be-
vis paa den Interesse, hvormed Almenheden og Frankriges Geo-
grafer omfatter Vegas Reise«. Samme Dag Middag hos den
svensk-norske Minister Sibbern. — Lørdag den 3. Indbydelse til
et Festmøde i Sorbonnes Amfitheater af Delegerede fra 28 lærde
Selskaber i Frankrige 1). Vi hilsedes af Undervisningsministeren
med en mesterlig og varm Tale, hvorefter han paa Republikens
Vegne overrakte os den franske Æreslegions Kommandørs- og

x) Disse findes opregnede i Bulletin de la Société de Géographie, Mai 1880
S. 463. I samme Bind (S. 450) findes ogsaa en Beretning om de i «Séance de
réception» holdte Taler.
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Officerstegn, »en Belønning*, som han som Republikens Minister
udtrykte sig, »for de tapres Blod og de lærdes søvnløse Nætter«.
Derefter officiel Middag og Modtagelse hos Mr. Jules Ferry. —

Søndag den 4 overraktes en Adresse fra den skandinaviske For
ening ved Herr Fortmeijer som Ordførende. Om Aftenen stor

og straalende Festmiddag givet af den skandinaviske Forening i
Hotel Continental. Af de tilstedeværende maa nævnes Prins
Oscar af Sverige, Festkomiteens Formand Hr. Jensen, Fru
Kristina Nilsson-Rouzeaud, den danske Minister, det svenske
Gesandtskab, Medlemmer af det russiske, en talrig Forsamling af
skandinaviske Artister, mange af den franske og den udenlandske
Presses første Repræsentanter, og tilsidst hvad der maaske burde
have været nævnt først, et Blomsterbed af Damer, hvoraf enhver
Nordbo kunde føle sig stolt. — Mandag den 5. Møde med Vel-
komsttale paa Institutet i dets velbekjendte Forsamlingssal. Her-
fra blev vi afhentede for at deltage i en stor og i sine mindste
Enkeltheder paa Forhaand ordnet Festmodtagelse af Conseil
municipal i »la Salle des Etats «, der ligger i den Del af Tuile-
rierne, hvor i 1878 den geografiske Kongres blev holdt. Opgang
og Sal var rigt udstyrede med franske Trikolorer og svenske
Flag, smukke Gobeliner og levende Planter. Der holdtes en Mængde
Taler, hvorefter Municipalraadets Formand paa Staden Paris'
Vegne til Minde om Vega-Reisen overrakte mig en kunstnerisk
udført Guldmedalje 1). Om Aftenen Festmiddag, givet af Société
de Géographie, med flere glimrende Taler: for Kong Oscar (Ge-
neral Pittie), for Præsident Grevy, for Frankriges Held (Prins
Oscar), for Vegaekspeditionen (Mr. de Quatrefage) o. s. v. —

Tirsdag den 6. Middag hos Præsident Mr. Grevy for Prins Os-
car og de i Paris værende Vegamænd. — Onsdag den 7. Mid-
dag for et talrigt og udsøgt Selskab af franske Forskere hos den

v) Medaljen ledsagedes af en «Extrait du registre des proces-verbaux du
conseil municipal de la ville de Paris* , et i flere Farver og Guid trykt kalligra-
fisk Mesterstykke. Desforuden lod Conceil municipal trykke en udførlig Beskri-
velse over Festen under Titel «Relation officielle de la réception de M. le profes-
seur Nordenskiold par le conseil municipal de Paris le lundi 5 Avril i88o«.
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tidligere Præsident for det geografiske Selskab og for Institutet,
Mr. A. Daubrée. — Torsdag den 8. Middag for en mindre
Kreds i Victor Hugos Hjem, hvorunder den gamle Digter og
ungdomsfriske Enthusiast i særdeles varme, og hvad jeg ikke
behøver at fortælle, veltalende Ord ønskede mig tillykke med
fuldendt Værk. Modtagelse hos ham samme Aften.

Hermed sluttede vort Besøg i Frankriges Hovedstad. Over-
maade medtagne, men medtagende Minder, som aldrig vil for-
gaa, reiste vi nemlig næste Dag med Jernbanen til Vliss'ngen,
hvorhen Vega under Kommando af Løitnant Brusewitz havde
begivet sig fra Falmouth. Varme og hjertelige Indbydelser fra
Holland og Belgien blev vi tvungne til at afslaa af Mangel paa
Tid og Kræfter til at holde ud at ture længere. Ankeret lette-
des straks efterat vi vare komne ombord, og Kursen blev sat for
Kjøbenhavn. Den 5 April om Middagen passerede vi Helsing-
borg, der for Leiligheden var rigt pyntet med Flag. Allerede
ved Kullaberg havde vi mødt Dampbaaden »H. P. Prior« med
Lunds Studenter ombord samt otte andre Dampere med Vel-
komstdeputationer og Enthusiaster for Vegareisen fra Kjøben-
havn, Malmø, Helsingborg og Helsingør. Antallet af Passagerer
opgaves til 1500, deriblandt en Mængde Damer. Der blev af-
sunget Sange, holdt Taler, afbrændt Fyrværkerier o. s. v. Om
Natten laa vi tilankers paa Kjøbenhavns ydre Red, saa at vi først,
da vi den følgende Dagkom md i Havnen, hilsede Fæstningen med
ni Skud af vor lille Kanon og fik ligesaa mange tilbage. Under
Indseilingen og efterat Ankeret var faldet, kom den svenske Mi-
nister, Friherre Beck Friis, den svenske Generalkonsul Everlof,
Repræsentanter for Kjøbenhavns Universitet og Handelsstand
samt for det geografiske Selskab med den tidligere Konseilspræ-
sident Grev Holstein Holsteinborg som Ordførende, ombord for
at bringe os en Velkomsthilsen fra de Korporationer, de repræ-
senterede, og ledsage os til Toldboden, hvor vi blev modtagne
af Overpræsidenten, Kommunalstyrelsens og Børsens Formænd,
samt Kjøbenhavns svenske Foreninger. Derefter kjørte vi gjen-
nem den festsmykkede Stad, hilsede af en talløs Menneskeskares
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rungende Hurraraab til Hotel d'Angleterre, hvor der var indrettet
Boliger for os. Den 17 April var det geografiske Selskabs Fest
i Casinosalen i Overvær af Kongen, Kronprinsen og Prins Hans
af Gliicksburg samt næsten alt, hvad Kjøbenhavn besidder af
Udmærkelser paa Videnskabernes, Forretningslivets og Politikens
Felt. Festtalen holdtes af Professor Erslev. Derefter blev der
givet en munter og belivet Banket, ved hvilken Danmarks Kron-
prins præsiderede.

Den 18 April. Stort Taffel hos Kongen. — Den 19 April.
Grosserersocietetets glimrende Banket for Vegaekspeditionens
Medlemmer paa Børsen, hvis Lokaler var rigt udstyrede med
Blomster og Faner, Buster og Malerier, udførte for Anledningen
af fremragende Kunstnere. Ved Festen præsiderede Etatsraad
Melchior og blandt Deltagerne saaes Kronprinsen, Ministrene,
Folke- og Landsthingspræsidenterne og Vicepræsidenterne samt en
Mængde fremragende Videnskabsmænd, Embedsmænd og Mili-
tære. Festtaler holdtes af Kronprinsen, Direktøren for det store

nordiske Telegrafselskab, Etatsraad Tietgen, Admiral Bille, Pro-
fessor Madvig, Etatsraad Melchior o. fl. Samtidig hermed gaves
i et andet Lokale en Fest for Mandskabet af den Svenske Natio-
nalforening og den Norske Forening.

En Indbydelse til Lund saa jeg mig ikke istand til at imøde-
komme, da Hs. Maj. Kong Oscar havde ytret det Ønske, at vi
først ved Stockholms Slot skulde sætte Foden paa Sveriges Jord.

Det var bleven afgjort, at vort Indtog i Stockholm først
skulde finde Sted den 24 April om Aftenen, men vi forlod Kjø-
benhavn allerede Nat til den 20 for at være visse paa, at ikke
Modvind eller anden uforudseet Modgang skulde hindre os fra
at komme tidsnok til Festerne i Sveriges Hovedstad. Som en
Følge af denne Forsigtighed naaede vi allerede den 23 Stock-
holms Skjærgaard og blev nødte til Natten over at stoppe ved
Dalarø. Her mødte den kommanderende Admiral Lagercrantz

os med Dampbaaden »Skoldmbn«, der efter Kongens Befaling
bragte vore Familier ud til os.

Den 24 Klokken 8 om Morgenen lettede Vega igjen Anker
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for langsomt at dampe videre forbi Vaxholm ind til Stockholm.
Vi mødte utallige flagsmykkede Dampbaade paa vor Vei, fuldt
besatte med bekjendte og übekjendte Venner, der med Jubelraab
hilsede Vegamændene velkomne hjem. Jo nærmere vi kom Stock-
holm, desto større blev Antallet af Dampbaade, der ordnede i
to Rækker med Vega i Spidsen langsomt nærmede sig Havnen.
Laterner i brogede Farver tændtes paa Fartøierne, Fyrværkerier
atbrændtes, og Kanonernes Drøn blandede sig med rungende
Hurraraab fra Tusender af Tilskuere. Efterat vi end yderligere
fra Kastelholmen var bleven hilsede med Salut, faldt Ankeret
paa Stockholms Strøm Kl. 10 om Aftenen.

Målarens Dronning havde for Leiligheden iført sig en Pest-
dragt af uforlignelig Pragt. Staden var illumineret, fremfor alt
de Bygninger, der omgav Havnen. Især havde Hs. Majestæt
Kongen opbudt alt for at gjøre den af ham fra første Stund af
med saamegen Varme omfattede Vegaekspeditions Modtagelse
saa storartet som muligt. Hele det kongelige Slot straalede ved
vor Ankomst i et Hav af Lys og Flammer og var udstyret med
Sindbilleder og Navnesiffere, hvorved ikke engang Navnet paa
Vegas yngste Matros var bleven glemt.

Fra Logården var en Estrade bleven opført ned mod Land-
gangsstedet. Her modtoges vi af Stadsfuldmægtige, hvis Ord-
fører, Overstatholderen, med en kort Tale ønskede os velkomne;
derefter førtes vi op paa Slottet, hvor vi i Overvær af hendes
Majestæt Dronningen, det kongelige Huses Medlemmer, Statens
og Hoffets høieste Embedsmænd o. fl. paa den mest storslagne
Maade i Fosterlandets Navn hilsedes velkomne af Sveriges Konge,
hvorhos han tildelte os yderligere Bevis paa sin Naade og sin
Tilfredshed 1). Det var ogsaa paa det kongelige Slot, at Ræk-

-) Blandt andet til samtlige Deliagere i Ekspeditionen en særskilt præget
Yega-Medabe til at bære i blaat og- gult Baand paa Brystet. Det kan for Numis-
matikere maaske være a f Interesse at vide, at de i Anledning af Vegaekspeditionen
uddelte Medal;er vindts aftegnede i No. 8 og o af * svenska Familj-Journalen" for
iSSo. Til den der aftegnecle er senere kommet en Medalje slaaet af det fir ske
Yidenskabssebkab og det antropclogisk-geologiske Selskabs Yegamedalje,
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ken af Festerne begyndte med en stor Gallamiddag den 25 April,
hvorved Kongen i nogle høisindede Od prisede Vegas Bedrift.
Derefter fulgte Fest paa Pest i en Række af flere Uger.

Den 26 den svenske Seilklubs Fest i Grand Hotel under
Forsæde af Admiral Lagercrantz. Som tilstedeværende maa
nævnes H. Maj. Kongen, Kronprinsen, Prins Oscar, Oscar Dick-
son, Marineminister, Friherre von Otter o. fl. Samme Dags Aften
et Fakkeltog af Ele verne ved den Tekniske Hoiskole. — Den 27
Gallaforestilling paa Theatret, hvortil samtlige Vegamænd vare
indbudne. — Den 28 Festmøde af Videnskabs-Akademiet, hvor
en i Anledning af Vegareisen præget Medalje blev uddelt, hvor-
efter fulgte en af Akademiet given Middag paa Hotel Phønix
under Kronprinsens Forsæde. — Den 30 April og 5 Mai Banket-
ter af Publicistklubben og Selskabet Idun, af Søofficersselskabet for
Vegas Officerer, og af Stockholms Arbeiderforening for Mandskabet.
— Den 7 og 8 Mai Festligheder i Upsala, hvis Glandspunkt be-
stod af overgivne, med Liv og Dygtighed udtænkte Karnevals-
forestillingér, hvori vi modtog lystige Adresser og Hyldninger
fra fantastisk udstyrede Repræsentanter for forskjellige Landes
og Tidsaldres Folk.

I hele denne Tid modtoges daglig Lykønsknings-Deputatio-
ner, Adresser og Telegramhilsener, blandt andre fra Sveriges
Rigsdag, Norges Storthing, Norges og Finlands vigtigste Byer,
fra Studenterkorporationerne i Upsala og Helsingfors, fra det
geologiske i Selskab i St. Petersburg, fra Kvinder i det nord-
lige Rusland (Adressen ledsagedes af en smuk Laurbærkrands i
Sølv) o. s. v. Med et Ord, Festerne i Stockholm dannede Glands-
punktet i det mærkværdige og i Festernes Historie enestaaende
Triumftog, vi havde gjort fra Japan til Stockholm. Endog efterat
Ekspeditionen var bleven opløst i Stockholm, og Vega den

9 Mai var afgaaet til Karlskrona og Goteborg, hvor den atter

blev overtaget af det P^angstbolag, som tidligere havde eiet den,
fortsattes Festerne i disse Steder. De begyndte paanyt, da
Vegaudstillingen den 7 Juli høitideligt aabnedes af Hans Majestæt
Kongen i en af det kongelige Slots Fløie, saavelsom da jeg nogle
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Maaneder efter besøgte Berlin, St. Petersburg og mit gamle kjære
Fædrenehjem Finland.

Men jeg skal ikke trætte mine Læsere med nye Festforteg-
nelser. Jeg vil kun endnu engang frembære mine Kammeraters
og min egen Tak for al den Hyldest og for alle de Hæders-
bevisninger, vi har modtaget saavel i fremmede Lande som i det
skandinaviske Norden. Og tilsidst vil jeg udtale som mit Haab,
at den Maade, paa hvilken Efterretningen om Vegas heldige
Reise i alle Lande er bleven modtaget, maa opfordre til nye
Felttog i Forskningens Tjeneste, indtil det sibiriske Ishavs Natur-
forhold er bleven fuldstændig undersøgte, dg indtil de Slør, der
endnu dækker de umaadelige Strækninger af Land og Hav ved
Nord- og Sydpolen er bleven aldeles bortdragne, indtil Mennesket
endelig er bleven kjendt med idetmindste Hovedtrækkene af den
Planet, som er bleven det anvist til Bolig i Verdensrummet.

Tilsidst en hjertelig Tak til mine Ledsagere paa Vegas
Reise: Vegas udmærkede Chef Louis Palander, dens Videnskabs-
mænd og Officerer, dens Underofficerer og Mandskab. Uden
deres Mod og den opofrende Iver, de har vist for den Opgave,
der var sat os, vilde Nordostpassagen maaske endnu vente paa
sin Løsning.





Oversigt over Vegas Reise.

Tilbagelagt Distance.
i

Kvartmile
e []er semile

_ _ Minuter. :'1 4 Minuter
I SjS.

Karlskrona—Kjøbenhavn .... Juni 22 —24 ... 144 ; 36
Kjøbenhavn—Goteborg Juni 26—27 . . . 134 ! 34
Goteborg—Tromsø Juli 4—17 . . . 1040 260
Tromsø—Chabarowa Juli 21 —30 . , . 930 2^^
Chabarowa—Dicksons Havn . . . Aug. 1— 6 ... 580 145
Dicksons Havn—Kap Tscheljuskin . Aug. 10 —19 . . 510 128
KapTscheljuskin—Preobraschenie-Øen Aug. 20 —24 . . 385! 96
Preobraschenie-Øen —Lenamundingen Aug. 24—27 . . : 380 95
Lenamundingen—lrkaipij ....Aug. 27 — Sept. 12. 1260 315
Irkaipij—Pitlekaj Sept. 18—28 . . , 235 59
Overvintringen 28 Sept. 1878—184

Juli 1879. I 1
i87 9. !

Pitlekaj—St. Lawrence Bai
.... Juli 18—20 . . . i 190 ; 4S

St. Lawrence Bai —Port Clarence. . Juli 21 —22 . . . ; 120 j 30
Port Clarence—Konyam Bai . . .Juli 26—28 . . . | 160 40
Konyam Bai —St. Lawrence 0. . . Juli 30—31 .! 90 23
St. Lawrence o—Beringsøen . . .Aug. 2—14 . . . | 900 \ 225
Beringsoen—Jokohama Aug. 19— Sept. 2 .'■ 17 15 : 429
Jokohama—Kobe Oktbr. 11 —13 . . • 360 90
Kobe —Nagasaki Oktbr. 18—21 . . j 410 103
Nagasaki—Hongkong Oktbr. 27—Nov. 2| 1080 270
Hongkong—Labuan Nov. 9—17 . . A 1040 260
Labuan—Singapore Nov. 21 — 28. . .1 750 ; 188
Singapore—Point de Galle .... Decemb. 4—15 . A 15 10 378
Point de Galle—Aden 22 Decemb. 1879—

7 Januar 1880 . 2200 : 550"•

1880.
Aden —Sues Jannar 9—27 . A 1320 330
Sues—Napoli Februar 3—14 . . 1200 j 300
Napoli—Lisboa Febr. 29—Marts 11 1420 355
Lisboa —Falmouth Marts 16—25 . . 745 186
Falmouth—Vlissingen April s—B5—8 . 345 86
Vlissingen—Kjøbenhavn April 10 —16 . . 632 158
Kjøbenhavn—Stockholm April 20—24 . . 404 , 101

Sum 22189 555 1





Register.

(N efter et Tal viser hen til Koten paa den anførte Side.)

Aagaard, Aage 1 287 N.
Acantostephia Malmgreni 2 55.
Acton, Admiral 2 436, 437.
Adamspiggen 2 424.
Adamstræ 2 204 N.
Adams Mammuthfund 1 392.
Aden 2 430.
Ahlqvist, A. E. 1 96.
Aino-Folket 2 197.
Aitanga, Tschuklscherkvinde 2 63. —

Portræt 2 8.
Aktinia Bai 1 316.
Alasej Floden, opdages 2 162. ■—Mam-

muthfund ved 1 392.
Alaska 2 195.
Alaska Commercial Company 2 252.
Alauda alpestris 1 121 X.
Albertus Magnus 1 149.
Alecto, se Antedon.
Aleutiske Øer 1 152 N., 2 268 N., 269

N. — opdages 2 195.
Alexejew, Feodot 2 165, 166, 169.
Alfred den Store 1 44, 45, 206.
Alger, paa Grønlands Indlandsis 1 170.

— i det Kariske Hav 1 177. —

ved Beringsøen 2 287.
Aliberts Grafitbrud 2 230.
Alke 1 104. — funden under Ekspe-

ditionen 1 331, 336, 337. 2 50.
Alkehornet 1 105.
Alkekonge 1 102.
Almqvist, E. 1 3, 35, 38, 88, 179,

2CC, 304, 305, 326, 419, 426, 446,
459, 486. 2 32, 236, 407, 426,
438. — Udilugt til Beli Ostrow
1 192. — om en paa Tundraen
udlagt død Mand 2 93. — om

Tschuktscbernes Farvesans 2 140.
— Udilugt paa Ceilon 2 419. —

Portræt 2 427.
Alophus (Bille) 2 60.

Altaiske Folkestamme 1 96.
Amerikas Nordve^tkyst, først besøgt af

Europæere 2 207 N. —■ russiske
Reiser til 2 194.

Amerikanske Hvalfangere, nærved Vegas
Vinterkvarter 1 449. — Reiser i det
sibiriske Ishav 1 26. — Opgaver
om Isforholdene nordenfor Berings-
strædet 1 440.

Amezaga, Kaptein 2 431.
Ammoniter, guldglindsende 1 260.
Amoretti, Carlo 2 211.
Amossow, Feodot 2 172.
Amuletter, tschuktsch. 1 484. —2 130,

136. — eskim. 2 234.
Anadyr (Flod) 1 21, 2 166, 169, 194.

—■ opdages 2 164.
Anadyrsk 2 167, 173.
Anauler (Folk) 2 168.
Andersen, Fotograf 2 299.
Andrejew, Sergeant 2 200, 201.
Andrejews Land 2 200.
Androphager 1 73 X. 2 160 N.
Angara-Floden 1 358.
Anian-Strædet 2 212.
Anika, russisk Bonde 2 161.
Anjou, Peter Feodorowitsch 1 22. —

Reise 2 205. — Portræt 2 2c6.
Anjui-Floden, Marked ved 2 13, 123.
Ankudinow, Gerasim 1 21. — 2 166.
Anser bernicla, se Radgaas.

— brachyrhyncus 1 118.
— hyperboreus 2 46.
— leucopsis, se hvidkindet Gans.
— pictus 2 46.
— segetum 1 118.

Antedon Eschrichtii 1 308, 309.
Anziphorow, Kosak 2 175.
Arachnider paa Novaja Semlja 1 138.
Archangel 1 63.
Arctomys 2 49.



458 ARIMASPER — BRUSEWITZ.

Arimasper, Herodots Fortælling om 1
390.

Arnell, Doktor 1 367.
Arvicola obscura 2 48.
Asamajama, Bestigelse af 2 342.
Asia, Forestillinger om dets Geografi i

Begyndelsen af det 18de Aarhun-
drede 2 177.

Astronomiske Stedsbestemmelser, de før-
ste i Sibirien 2 178 X.

Atlassow, Volodomir 2 77, 169, 173 ff.
Avatscha Bai 2 181, 194.
Avril, Ph. 1 384 N..

Bachoff, Ivan 2 198.
Bade i Japan 2 340.
Båer, K. E. von 1 148. 2 182, 270.

— Reise til Novaja Semlja 1 269.
Baikalsøen 1 358.
Balæna mysticetus, se Nordhval.
Balænoptera Sibbaldii 1 161.
Baretieri, Major 2 437.
Barents 1 95, 101 N., 405, 406. —

Reiser 1 221 —222 ff. — Barents
Overvintring 1 237. — Død 1
242. — Opdagelse af Efterladen-
skaber efter 1 286.

Barjatinsky, Ivan Petrowitsch 2 170.
Barrington, D. 1 253.
Barrow, J. 2 212.
Bartlett, W. 1 448.
Bassendine, James 1 219 X.
Baumhauer 2 37.
Bavier, Konsul 2 307.
Bai-Is 1 407.
Beccari 2 431.
Beck-Friis, Gesandt 2 445.
Beechey, F. W. 1 27. 2 224.
Beeren Eiland 1 12, loi, 109, 140.

— opdages 1 237.
Behemoth, Fabeldyr 1 384.
Beli Ostrow 1 179. — Udilugt til

1 192. — Naturbeskaffenbed 1
192. — ældre Besøg paa 1 197.
— kartlagt 2 184.

Bellot, J. R. 2 63 X.
Belmonte. Prins 2 435.
Belsound 1 105, 114, 117, 128, 174 N.
Beluga, se Hvidhval.
Beluga Bai 1 345.
Bennet, Stephen 1 140, 148, 277.
Bentinck, svensk Officer 2 82.
Beresow 2 184.
Bering, Vitus 1 24, 27. 2 186 N..

192, 256. —første Reise 2 179 ff.
— anden Reise 2 194 ff. — Op-
hold paa Beringsøen og Død 2
260.

Bering d. y., Kaptein 2 208.
Beringstrædet, Vegas Reise gjennem

2 216 ff. — Hydrograf! 2 238,
239- —■ Opdagelse 2 181, 182.

Beringsøen, Besøg paa 2 252 ff. —

Opdagelse 2 195, 261.
Bernsten, se Rav.
Beryl 2 414.
Berzelius 2 319.
Besimannaja Bai 1 69, 105, 329.
Biisk 1 358.
Bille, Admiral 2 446.
Biller paa Novaja Semlja 1 138. — i

Nord-Sibirien-1 306. — ved Port
Clarence 2 236.

Billings, J. 2 83, 201, 250 N. —Reise
2 208.

Bisole, se Haloer.
Biva-Søen 2
Bj armer 1 46, 49.
Bjelkow, Fanger 2 202.
Bjørn, Land-, i Tschuktscherlandet 2

49. — cfr. Isbjørn.
Bjorneøerne 2 172 N., 193, 198, 200.

— Vegas Ankomst til 1 404. —

geognostisk Beskaffenhed 1 410.
Blaahval 1 161.
Blischni-Øen, se Ljachows-Ø.
Bludnaja-Floden 2 190.
Blyant, først omtalt 2 230.
Bolschaja Reka 2 194, 196.
Bolschoj Kamen 1 165.
Bolvandyrkelse, Samojedernes 1 75, 81,

89.
Bona Confidentia (Skib) 1 57. — dets

Skjebne 1 216.
Bona Esperanza (Skib) 1 57. — dets

Skjebne 1 216.
Borgemester, se Stormaase.
Borgemesterporten 1 108.
Borneo 2 405. — Udilugt til Kysten

af 2 401.
Borrowdale, Grafitleier ved 2 230 N.
Bosman, Cornelis 1 245.
Boulogne-sur-Mer, Ankomst til 2 442.
Bove, G. 1 3, 35, 38, 182, 303, 483.

2 3, 51, 238. 401, 433, 438. —

Udilugt til Najtskaj 2 20. — til
det indre af Tschuktscherhalvøen
2 30. — Portræt 2 439.

Bragin, Dmitri 2 268.
Brandewijne Bay 1 101, 109.
Brandt, J. F. 2 269, 270.
Bredhalet Rovmaage 1 114.
Brevsendinger fra Vinterkvarteret 1 476,

482. 2 10.
Briochowski-Øerne 1 201, 344, 365.
Browne, Richard 1 219 N.
Brum, Cornelis de 2 78.
Brun, Kaptein 1 345.
Brunei, Oliver 1 224 N.
Brusewitz, E. 1 4, 35, 38, 322, 338.

2 19, 48, 445, 450. — Maalnin-



BRYDERE—DORIA. 459

ger af Istykkelsen 1 446 X. —

Udilugt til Najtskaj 2 7- — Por-
træt 2 439.

Brydere i Japan 2 333.
Bræisblokke i Polarhavene 1 405. —

søndersprængte 1 406.
Brændevin hos Tschuktscherne 1 421.

2 13, 118, 119. — hos Eskimo-
erne 2 232. — ældre Tilvirkning
af Kosakker 2 175 X.

Buache 2 172, 213.
Buckland, John 1 215.
Buckland, William 2 224 X.
Buddhadyrkelsen i Japan 2 371.
Buldakow, Timofej 2 170.
Bulun 1 347, 353.
Burney, James 2 177 X.
Burrough, Stephen 1 57, 94, 161, 216.

— Reise 1 206 ff.
Busa, Elisej 2 163.
Busch, Henrik 2 176.
Buys, N. 1 232.
Bychowske Munding (Lenadeltaet) 1

352. 2 192.
Bægerspongier 1 409.
Bødtker, Generalkonsul 2 431.
Bøger, Indkjøb i Japan 2 357. — paa

Ceilon 2 415.
Bølgeskvalp fra nedfaldende Isstykker

farlige for Skibe 1 174.
Børgen, Doktor 1, 34.

Cabot, Sebastian 1 53, 56, 208. —

Portræt 1 56.
Cadamosto 2 78 N.
Cairoli. Ministerpræsident 2 436, 437.
Capello, Brito 2 438.
Carabus truncaticollis 2 60.
Carlsen, Elling 1 280, 285, 286. —

Portræt 1 280.
Carska Bai 1 164.
Castréns 0 1 124.
Ceilon, Besøg paa 2 406 ff. —de

Indfødte 2 426.
Chabarowa 1 71. — Kirken 1 72.
Chacke, Martin 2 211.
Chamisso, A. von 2 230.
Chancelor, Richard 1 12, 57. — Reise

1 63 ff. — Død 1 216 X.
Chatanga-Bugten 1 19. 2 187, 189,

190.
Chatanga-Floden 1 339.
China, Besøg i 2 391 ff. —■ Kommu-

nikation med Europa 1 359- —

— dets Fremtid 2 396.
Chinesere, i Japan 2 356. —- i Hong-

kong, deres Behandling 2 394. —

paa Borneo 2 405.
Chionectes opilio 2 67, 238.
Cholodilow 2 268.

Chwoinoff, Landmaaler 1 399. — 2
201.

Chydenius, Carl 1 132.
Clarke, Charles 2 208.
Clausen, Konsul 2 434, 437-
Cochrane, John Dundas 2 177 X.
Coleoptera, se Biller.
Colmogro, se Kolmogor.
Colombo (paa Ceilon) 2 419.
Collie, Doktor 2 224 X.
Cook, James 1 12, 24, 27, 424, 426 X.

2 206.
Cooke, Mr. 2 400.
Coughtrie, J. B. 2 393.
Coxe, J. H. 2 209.
Croyére, se LTsle de la Croyére.
Cruys Eylandt 1 223.
Cygnus Bewickii, se Svane.
Cystophora cristata 1 157.

Daab, en Tschutscherynglings 2 14 N.
Daat Island 2 401.
Dagregningen ombord paa Vega 1 433.
Dahl, Kaptein 1 298.
Daibutsu Billeder 2 372, 373.
Dale, Fr. de la 1 229, 232.
Dall, W. H. 1 440. 2 209, 224 N.
Dallia delicatissima 2 64, 236. — pec-

toralis 2 64.
Dallmann, Kaptein 1 298, 345, 440.

— Landgang paa Wrangels Land
1 429 N. 2 210.

Danserinder i Japan 2 364.
Daubrée, A. 2 443, 445.
David, russisk Sendebud 1 51.
Dajaker 2 318 X.
Delisle 2 172.
De Long, Kaptein 1 469.
Dementiew, Abraham 2 195.
Deschnew, Simeon 1 20, 21, 24. 2

181, 193. — Reiser 2 165 ff.
Diamanter 2 41 1 X., 414.
Diastylis Rathkei 1 190, 191.
Diatomaceer, Ferskvands- , paa Havis

1 180.
Dickson, Oscar 1 2, 3. 2 450. —

Portræt 1 1.
Dicksons Havn 1 16. — Ophold i

1 181 ff — Opdagelse 1 296.
Dicksons 0 1 181, 182.
Diomed-Øen 2 215.
Disko-Øen 1 138 X.
Dittmar, C. von 2 84, 123
Dixon, Alexander C. 2 407.
Djinrikischa 2 311, 329.
Djævletemplet ved Ratnapora 2 417.
Dolganer 1 353.
Dolgoi-Øen 1 213, 225. 2 183.
Donis Xic. 1 49 X. 2 156.
Doria, Markis 2 431.



460
DRABA ALPINA—FUGTIGHED.

Draba alpina 1 326, 327. 2 220,
221.

Dragt, paa Polarekspeditioner 1 36 N.
— Vegamændenes 1 455, 456.

Drivtømmer, ved Dicksons Havn 1 190.
— paa Beli Ostrow 1 193.

Dsungariet 1 359.
Dudino 1 344. 2 191. — Takkeguds-

tjeneste i 1 354.
Du Halde, J. B. 2 180 >\

Dun, Indførsel af Edderdun til Tromsø
1 116.

Dunøerne, ved Hornsund 1 115.
Durfoorth, Cornelius 1 57.
Dvina Floden 1 46, 52, 63. 2 160.
Dybowski, Benedikt 2 289.
Dønna, Fanger 285.

Edge, Thomas 1 58 N.
Edward VI af England 1 56.
Edward Bonaventure (Skib) 1 57, 63,

209. — dets Skjebne 1 215 X.
Ehlertz, russisk Embedsmand 1 345 X.
Eisen, G. 1 139.
Elfving, X. A. 1 440.
Elliott, H. W. 1 152. 2 255 X., 275

X., 276 X.
Elpidia glacialis 1 175, 178.
Emberiza lapponica, se Lapspurv.

— nivalis, se Snespurv.
England, Ophold i 2 441 ff. — Ud-

viklingen af dets Søfart 1 55. —

Nordostreiser udgaaede fra 1 56,
207 ff.

Enhydris lutris, se Havoter.
Enontekis Klimat 1 43 N.
Enoshima, Udilugt til 2 310 ff.
Ensomheden (0) 1 167, 320.
Envall A. 1 11, 459.
Erik Røde 2 150.
Ertryn, Tschuktscherby 2 217.
Eschscholtz Bai 2 209, 224.
Eskimoer i Nordamerika 1 86. 2 76

N., 148. — cfr. Grønlændere.
Eskimoer ved Port Clarence, Byttehan-

del med 2 224, 230. —■ Dragt 2
227. — Redskaber 2 225, 229,
230. — Baade 2 224. — Ut-
skjæringer 2 232. 234, 236. —

Kunstfærdighed 2 140. —• Grave
2 234, 235. — Religion 2 234 X.

Eskimoer pr.a St. Lawrence 0 2 245 ff.
Eskimoer i Asia 2 218. — cfr. Xa-

mollo, Onkilon.
Eumetopias Stelleri, se Søløve.
Europæus, E. D. 1 195.
Eurynorhynchus pygmæus 2 47.
Everløf, Generalkonsul 2 445-
Evertebrater levende vekselvis i ferskt

og salt Vand 1 190.

Express (Skib) 1 6, 7, 70, 163, 181,
191. — Reise 1 342.

Faddejew-Øen 2 201, 204.
Falke paa Jalmal 1 199.
Falmouth, Ankomst til 2 441.
Fartøier paa Sibiriens Floder 1 369, 375.
Farveblindhed hos Tschuktscherne 2

141.
Farvestoffer, tschuktschiske 2 140.
Faste Boliger, de nordligste 1 185.
Feodor, Kosak 1 187, 343.
Ferry, Jules 2 443, 444.
Figurin, Kirurg 2 205.
Finmarken bebygges 1 49.
Finner, driver Søfart paa det Murman-

ske Hav 1 216.
Finch, Richard 1 72 X., 164.
Finsch, O. 1 197 X.
Firsøileøen 1 410.
Fjeld, »Jordens høieste« 1 165.
Fjeldlærke 1 121 X.
Fjel dråk, se Fjcldræv.
Fjeld-Rovmaage 1 114, 320.
Fjeldræv paa Novaja Semlja og Spits-

bergen 1 136. — i Tschuktscher-
landet 2 48. — paa Beringsøen 2
263, 264.

Fjæreplyt ( —pist) 1 119. — iagttaget
under Ekspeditionen 1 182, 305.
2 47-

Flawes, Kaptein 1 248.
Fletcher, Giles 1 95.
Floder, deres Løb paavirket af Jordens

Omdreining 1 361 N.
Fomin, Jakut 1 16.
Ford, Charles 2 393.
Forelandsundet 1 128.
Forelæsninger under Overvintringen 2 6.
Forraadnelse, langsom i Polaregnene 1

159-.Forviste i Sibirien 1 370.
Fortmeijer 2 444-
Foulbai 1 99, 171.
Fra Mauros Kart 2 158.
Franklin, Martin 2 434.
Frantz Josefs Land 1 174 X., 248, 287,

405-
Fraser (Dampskib) 1 6, 39, 70, 166,

179, 181, 298. — Reise 1 342 ff.
Fretum Xassovicum (Jugor Schar) 1 13,

164, 232.
Frobisher 1 217.
Frosen Jord i Finland 2 66.
Frostformation, Sibiriens 2 66.
Frostsaar, under Overvintringen 1 455*

— hos Tschuktscherne 2 92.
Fruholmens Klima 1 43 N.
Fugtighed, Luftens under Overvintrin-

gen 1 464.
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FULIGULA GLACIALIS—HOLLAND.

Fuligula glacialis, se Havel.
— Stelleri 2 46.

Fusijama 2 292, 363.
Fusus deformis 2 238.
Fyrstikker, i Pris blandt Tschuktscherne

2 127. — svenske i Japan 2 330.
Fyrtøi, Tschuktschernes 2 125, 126.
Føhn-Vind 1 263. 2 37.
Føyn, Svend 1 161

Gaaselandet 1 68 118.
Gadus novaga 1 461.
Gagarin, Fyrst 2 175.
Gama, Vasco da 2 157.
Gammeldagstroende (russisk Sekt) 1

74. 258.
Gardiner, Charles 1 286.
Garvning, tschuktschisk 2 127.
Geertz, Doktor 2 320, 357.
Gefferson, William 1 57.
Gessner, Conrad 2 230 X.
Gillissy (Jenisej) 1 233.
Giusso, Greve 2 434.
Gmelin 2 197.
Golfstrømsøerne 1 285.
Golowin, Kaptein 2 324.
Golowin, Understyrmand 2 184.
Goltschicha 1 185, 187, 298.
Goreloy, Andrej 2 I7°-
Gorm (Larve af Oestrus tarandi) 1 128.

2 133, 147-
Gosho, Slottet i Kioto 2 366.
Goulden, Kaptein 1 252.
Gourdon, William 1 245.
Graculus bicristatus 1 434.
Grafit 2 234.
Grandidier 2 442.
Granit, smuldrende 2 412.
Grant, U. S. General 2 328.
Grave, i Sibiriens Urskov 1 375, 377-

-— tschuktsch. 1 420. 2 93, 221.
— eskim. 2 234, 235, 248.

Grebnitski, N. 2 285 N., 288.
Green-harbour 1 127.
Grévy, Præsident 2 444.
»Griffekløer« fundne i Sibirien 1 390.
Gruber, fyldes med Is 2 66 N.
Grækernes geografiske Forestillinger 2

152.
Grønland, antaget at hænge sammen med

Norge 1 49. —- Indlandsis I 169.
Grøndlandssæl 1 154, 157.
Grønlændere, Dragt 1 37. — sam-

menlignede med andre Polarfolk 1
86. 2 148. — nedstammer fra
nordiske Kolonister 2 150.

Gubin, Styrmand 1 261.
Guldglindsende Stene paa Novaja Semlja

1 224, 248.
Guldvaskning i Sibirien 1 376 ff.

Gundersen, M. 1 286.
Gundersen, Fører af Expres 1 7.
Gussinaja Semlja, se Gaaselandet.
Gustaf Vasas Plan til en Xordostpassage

1 54-
Guturow, Peter 2 175.
Gwosdarew, Styrmand 1 267.
Gwosdew, Michael 2 80, 207 X.
Gyda-Bugten kartlagt 2 186.
Gygax, Doktor 2 411.
Gøteborg anløbes paa Udreisen 1 35.

Haga-Støvet 1 315.
Haiman, Giuseppe 2 432.
Hakluyt, Richard, eit. 1 54 N.
Hall, Kaptein 2 208.
Haloer, seede af Barents 1 235, 236.

— under Overvintringen 1 496, 500,
501.

Hamy, Doktor 2 442.
Hardy, B. Spence 2 416 X.
Harer, i Tschuktscherlandet 1 487, 488.

2 48. — sneblinde 1 488.
Harelda glacialis, se Havel.
Hartman, Hendrik 1 232.
Havbund, frosen 2 66.
Havedderkop 1 334, 335.
Havel 1 118, 199. — funden under

Ekspeditionen 1 320. 2 46.
Haven, P. von 2 186 X.
Havfrue, seet paa Hudsons Reise 1 244.
Havkcen, se Rhytina.
Havoter 2 261, 265.
Havstrømme, i det sibiriske Ishav 1 17.

— Indflydelse paa Klimatet 1 43 N.
Hccht, 2 443.
Hedenstrom, Mathias 1 22, 134, 391.

— Reiser 2 202 ff. — Liv 1
202 X.

Heemskerk, Jacob 1 232, 235, 242. —

Portræt 1 243.
Hellant, A. om en usædvanlig Kulde i

Torne 2 6 X.
Hennessy, Pope 2 393 ff.
Hens, Jacob 2 80.
Herald Island 2 209.
Herberstein, Sigismund von 1 51

2 159.
Herdebol, Ertsproberer 2 80.
Herodot, om Asias Geografi 2 153. x54-

-*
— om Androphager 1 73 X. 2
160 X.

Heuglin. Baron von 1 287 X.
Hideyoshi Taiko 2 373.
Hinlopen Strait 1 103, 105, 128.
Hiogo 2 358.
Hirosami 2 379.
Histoire genealogique des tartares 2 82.
Histriophora fasciata 2 216, 220, 249.
Holland, Udviklingen af dets Søfart 1

221.



462 HOLLÆNDERNES—ISBJØRN.

Hollændernes første Reise 1 221 ff. —

anden Reise 1 231 ff. — tredde
Reise 1 235 ff.

Holmgren, A. É. 1 139.
Holmgren. Fr. 2 140.
Holsttan-llobteinborr. Greve 2 445.
Homer 2 132.
Hongkong. Ophold i 2 390 ff. — Berg-

slag ved 2 412.Hooper! W. H. 2 84. 133. 217 X.,
21S. 230 X.. 240, 242.

Hoorn. Jan Cornelisz. van 1 245.
Hornsund. 1 102, 103. 11;. 128. 277.Hovgaard, A. 1. 3, 35. 38, 90. 179.

192. 194, 200. 438. 477. 2 49.
116. I2P. 322, 435. — Udfiugi
til Menkas frem 1 481. — Por-
træt 2 439

Hudson, Henry 1 244.
Hugo, Victor 2 445.
Hunde, Samojedernes 1 78. — bugse-

rer Baade paa Jenisej 1 375. —

Tschuktschernes 1 481. 2 100. —

ofres 2 251 X.
Hundefiske 2 64.
Hvalben paa Spitsbergen 1 160. —

subfossile ved Pitlekaj 1 502. —■anvendte som Byggematerial 2 219.
— paa St. Lawrence-Øen 2 248,
250 X.

Hvaler ved Xorges Kyst 1 47 X.,
160. — sjeldne ved Xovaja Semlja
1 160: — Forskrækkelse for i
ældre Tider 1 160. — med euro-
pæiske Harpuner fundne i det Stille
Hav 1 253. 2 177. —cfr. Blaa-
hval, Xordhval, Tandhval.

Hvalfangst, beskrevet af Albertus Mag-
nus 1 149 X. — Ved Spitsbergen
1 161. 277.

«Hvalmumie« ved Pitlekaj 1 502.
Hvalros, seet paa Ekspeditionen 1 320,

329, 336, 339) 4'B- — i det hvide
Hav og ved Xorge 1 46, 149. — ved
Xovaja Semlja 1 140. — ved Be-
ringsstrædet. 1 426 X. — Tæn-
der 1 144. — Fode 1 144. —

Selskabelighed 1 145, 147. 275.
— Aarvaagenhed 1 145. —Kjær-
lighed til Ungen 1 145. — sover
i Våndet 1 145. — Lus 1 152.— Fangstmaade 1 146. — Skyd-
ning af 1 147. — Udryddelse 1
46 X. — i Fangenskab 1 148.
— Værdi 1 14S. — Anvendebg-
hed som Fødemiddel 1 149. —

Hudens Anvendelse til Touge 1
47 X.. 73, 150. — først seet af
Vc-steuropæere 1 150. — omtalt
af Herberstein 2 159. — aftegnet

af Seb. Minister 2 160 X. — af-
tegnet af Japanesere 1 152.

>d kvalros paa Laud« 1 143.
Hvalrcsbanker 1 14^. 2 16S, 169.Hvide Hav 1 206 X.
llvidhval 1 15S. — fanges ved Cha-

barowa 1 74. 159. — seet paa
Ekspeditionen 1 329

Hvidkinciet Gaas 1 117. 11S.
Hvide ø. se Beli G-truw.
Hyacint b Edelsten) 2 414
Ides, Evert Vssbrants 1 388 2 173.Idlidja (0) 2 28.
Idothea entomon 1 190, 398, 400 402.

— Sabinei 1 190, 398, 401.
Ignatiew, Isai 2 165.
Ikaho 2 329, 330.
Ilgin, Styrmand 2 205.
Indhav, Reise gjennem Japans 2 379.

— Kystfjeldene ved 2 412.
Indiere, forslaaede af Storm til Europa

1 50.
Indigirka 2 193. — opdages 2 163.Indlandsis, Xovaja Semljas 1 168. —

Grønlands og Spitsbergens 1 16S
— i XoiaUstasia 2 240' 242.

Ingøen 1 40.
Insekter paa Xovaja Semlja 1 138.

paa Beli Ostrow 1 193. "_ pa a
Kap Tscheljuskin 1 326. 329. —-
ved Pitlekaj 2 59. — ve-d Port
Ciarence 2 236. — stivfrvser 1
E3- 2 59. — i Fuglereder 1 110.

Insula Tazata 2 159.
Irbit 1 74.
Irgunnuk. Tschuktscherbv 1 466. 2 21.
Irkaipij 1 423 ff. 207. '— Ophold ved

1 424-
Irtisch 1 357, 358. 2 160. 162.
Is. forskjellige Slags i Polarhavet 1 404.

— Virkning paa Havbunden 1 179.
•— Tykkelse i Løbet af Overvint-
ringen 1 446 X.

Isaksen, J. X. 1 285. 296.
Isaiid, se Havel.
Isbjerge, sjeldne ved Spitsbergen og Xo-

va--a Seml-i:l 1 J 7- — Størrelse
og Tilolivelsesrnaade 1 404.

Isbjørn, seet paa Eksped. 1 ISI. 322,
335. 2 50. — geografisk Udbre-
delse 1 128. — i Xorge 1 129.— Xæring 1 134. — fortærer
Plantestoller 1 134, 181. — Hun-
nens Dra-gtighed 1 131. — Op-
holdssted om Vinteren 1 131, 132.— samler sig, hvor der er dræbt
Hvalros 1 143. — rumsterer 1

Proviantoplag og Skibe 1 130. - —

Jagt 1 129. — Antallet af dræbte
om Aaret 1 131. — Værdi 1 136.
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fanges levende 1 136. — farlig
for Mennesker 1 133. — Kjødet
spiseligt 1 134. — først bekjendt
i Europa 1 135. — omtales af
Marco Polo 1 135. 2 159. —af
Herberstein 2 160. — af Olaus
Magnus 1 135. — dræbes af Ba-
rents l 222.

Isbræer, forskjellige Slags 1 173. —

tidligere i Nordostasia 2 223, 242.
Isdannelse ved Temperatur over o° 1

404.
Isfjorden 1 101, 128, 329.
Isforholdene i det sibiriske Ishav ial-

mindelighed 1 12 ff. — i det Ka-
riske Hav 1 174. — ved Nord-
kysten af Tschuktscherlandet 2 11,
12. — nordenfor Beringsstrædet 1
440.

Isfosser 1 173.
Ishakker, tschuktsch. 2 128.
Islag, vekslende med Jordlag 1 417 N.

2 224 N,
Isleif, Biskop paa Island 1 135.
Ismasse 1 110. 2 142. — fundenpaa

Ekspeditionen 1 326. 2 46.
lstoma, Gregory 1 51. 2 160.
Italien, Ophold i 2 334 ff-
Ito-Keske 2 320 N. — Portræt 2319-
Ivanow, Rodivan 1 257.
Ivanow, Styrmand 1 265.
Ivan Wasseljewitsch 1 63.
Ivens 2 438.

Jackmans Reiser 1 217, 219 N.
Jakoviewa 1 296.
Jakowlew, Peter 2 269.
Takuter 1 368. 2 163.
Jakutsk 1 18, 21, 23, 25, 356. 2187,

189, 192.
Jalmal, Udilugt til 1 193. — Besøg

paa 1875 1 197- — Befolkning
1 196. — Oprindelsen til Navnet
1 195. — ældre Beretninger om
1 196. — kartlagt 2 186.

Jana-Floden 1 400 N. 2 198. — op-
dages 2 163.

Janszoon, Harman 1 232.
Japan, Ophold i 2 291—388. — Sten-

alder 2 321. —■ Ruslands første
Berøreise med 2 174. — russiske
Søreiser til 2 196.

Japanesere, drevne iland paa Kamtschatka.
2 1744 175, 181.

Japanesiske Reiser rundt Jorden 1 152 X.
Jeanettes Ekspedition 1 429.
Jefremow Kamen 1 361.
Jekargauler 1 478. — cfr. Kargauter.
Jelmert 1 195.
Jelmert Land 1 195.

Jenisej, Frasers og Expres' Reise paa 1
342. — Reise opover 1875 1 360.
— Flodgebet 1 357- — seilbar 1
358. — dens Bredder 1 362. —

Vegetation ved 1 365. — Damp-
baade paa 1 378. — opdages 2
162. — i ældre Tider 1 233. —

russisk Ekspedition tilsøs til 2 184.
— Minins Reise paa 2 185. —

senere Reiser til 1 296.
Jenisejs Munding, Kart over 1 183. —

tidligere beboet 1 185. — Vinte-
ren ved 1 201.

Jenisejsk 1 15, 295, 345 N., 358.
Jensen 2 444.
Jermak, Kosak 2 161, 162.
Jermak (Fartøi) 1 271.
Jermakowa 1 376.
Jernbane, foreslaaet gjennem Sibirien 1

359-
Jernbaner 1 Japan 2 363.
Jettugin, Tschuktscher 2 31, 70, 13°-
Jinretlen, Tshhuktscherby 1 465.
Johannes de Piano Carpini 1 96 N.
Johannesen, Chr., Lenas Fører 1 6,

285, 332, 338, 350- — Portræt
1 35 1-

Johannessen, Edv. H. 1 177, 281. —

omseiler Novaja Semlja 1 283. —

opdager Ensomheden 1 320. —

Portræt 1 281.
Johannessen, Søren 1 285.
Jokohama 2 291. — Ankomst til 2

289. — Afreise fra 2 356.
Jokosuka, Værftet 2 389.
Jordoverfladens Forandringer i de ark-

tiske Strøg 1 419.
Joritomo 2 310 N.
Jovius, Paulus 1 54 N.
Jugaria, gammelt Navn paa Nordostrus-

land 1 164,
Jugor Schar 1 13, 68. — passeres af

Ekspeditionen 1 163, 166. —Reg-
ler for Seilads gjennem det 1 164.
— dets Havne 1 166. — Udle-
delse af Navnet 1 163. — ikke
gjennemseilet af Pet 1 164. 218 N.
— Kart over 1 232.

Jugow, Fanger 2 265 X.
Jukagirer 2 79, 163.
Jukagir-Boliger, Levninger af paa de

Xysibiriske Øer 2 202, 204.
Juschkow, Styrmand 1 261.

Kabook 2 413.
Kadua 2 408 X.
Kaffeplantager paa Ceilon 2 420, 423.
Kago (japanesisk Bærestol) 2 332.
Kairo, Ophold i 2 431.
Kalias, Floden 2 401.



464 KAMAKURA —KOREA.

Kamakura 2 310.
Kammenni Ostrowa 1 303.
Kåmpfer, Engelbert 2 320 N.
Kamtschatka opdages 2 173. — erob-

res 2 174. — første Søreise til 2
175. — Berings første Reise til 2
179. — dets Udstrækning sydover

paa gamle Karter 2 181.
Kamtschatka, Floden 1 21. 2 173, 174.
Kanin-Nos 1 213.
Kanton, Udflugt til 2 391. — Sten-

sliberierne i 2 392.
Kap Baranow 1 23, 411. 2 193, 194,

203.
Kap Borchaja 2 192.
Kap Deschnew 2 74, 181.
Kap Jakan 1 26, 428.
Kap Kammenoj 2 203.
Kap Mattesol 2 185.
Kap Medinski Saworot 1 213 X., 218.
Kap Nassau 1 223, 281, 405.
Kap Olenek 1 347, 351,
Kap Onman 1 437.
Kap Prince of Wales 2 222.

Kap Ruski Saworot 1 213 X.
Kap St, John 1 211.
Kap Schaitanskoj 1 363.
Kap Schelagskoj 1 412.
Kap Thaddæus 119 2 189.
Kap Tscheljuskin 1 12. 19. — - An-

komst til 1 322. — Rener paa 1
124 329. 2 190 X. — Flora 1
326. — opdages 1 16, 19. 2
191.

Kap Woronow 1 211 X.
Kara-Floden, Overvintring ved 2 184.
Karaginsk-Øen 2 251.
Kargauter 1 429.
Kariske Hav, Reise over 1 178. —

dets Xavn 1 164. — Grændser 1
167. — Dybdeforhold 1 14, 175,
179. — Våndets Temperatur 1
177. — Saltholdighed 1 177, 180.
— Fauna 1 175. — Algeflora 1
177. —■ »Iskjælder« 1 174. —

befaret for første Gang af Vesteuro-
pæere 1 218. — norsk Søfart paa
1 277 ff.

Kariske Port 1 13. — gjennemseiles af
Pet 1 217.

Karlskrona, Vegas Afreise fra 1 35.
Karthageniensernes Byttehandel med af-

rikanske Folkeslag 2 78 X.
Karter over Korden, de ældste 1 49.
Kascholong (Xefrit) 2 232.
Kaspiske Hav, Fortidens Meninger om

det 2 154-
Kawamura 2 296, 304, 361. — Por-

træt 2 297.
Kay, E. C. Lister 1 286.
Kegor 1 233.

Kellett 1 429. 2 209.
Kelletts Land 2 209.
Keswick 2 393.
Keulens Atlas 2 78.
Keuto 2 32.
Kilde, varm, i Tschuktscherlandet 2

242.
Kilduin 1 222, 226.
Killingworth, George 1 59.
Kindækow, Landmaaler 2 193-
Kings Bai 1 128.
Kini-Balu-Fjeldet 2 406.
Kioto 2 361, 364. — dets Seværdighe-

der 2 365 ff.
Kirilow, Sekretær 2 183.
Kita-Shira-Kava 2 299, 300, 303.
Kittlitz 2 240.
Kjellman, F. R. 1 2, 3, 35, 38, 177,

181, 188, 192 N., 194 N., 296,
304, 305, 308, 311, 319 N., 326,
418, 432, 450, 485, 500, 502. 2
16, 220, 235, 241, 249. 285, 287,
407, 426, 438. — Skildring afen
Dag under Overvintringen 1 493.
— Portræt 2 427.

Kjærris, lappsk Kjoretøi 1 79.
Kjøbenhavn anløbes paa Udreisen 1 35.

— Modtagelse i 2 445.
Klapmydse 1 157-

-i Klerck, Benedictus 1 253.
Klingstedt, russisk Officer 1 258.
Klokow, Forstmand 1 266.
Knoop, Baron 1 345 X.
Koba-Vaschi 2 361, 375.
Kobbe 1 175. —se Ringsæl.
Kobberøen 2 252, 255, 264, 269, 271.
Kobe, Besøg i 2 357, 358, 376.
Koch, L. 1 138.
Kola 1 209, 242.
Kolesoff, Iwan Platonowitsch 1 346,

349, 356-
Kolgujew-Øen 159 X., 219. — Ko-

loni paa 1 258 N.
Koljutschin Bai 2 223, 242. — Vegas

Ankomst til 1 439. — dens Ud-
strækning 2 32, 33, 81.

Koljutschin-Øen 1 429, 466.
Kolmogor 1 215. 2 160.
Kolmogorzow 1 21.
Kolyma Floden 1 410. 2 165, 166,

167, 193, 199. — opdages 2164.
Kommandørsøerne 2 252.
Kompakowa Floden 2 176.
Kong Karls Land 1 128.
Konungs-Skuggsjå, om Hvalrossen 1 149.
Konyam Bai 2 218, 223, 243. — Ve-

gas Ankomst til 2 240.
Kopai, en Schelag 2 I72-
Korea, Hvaler, med europæiske Harpu-

ner fangede ved 1 252. — japa-
nesisk Krigstog til 2 373.
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Korepowskoj 1 299, 343.
Korjæker 2 85, 169, 173.
Korovin, Fanger 2 268, 270 N.
Korund 2 393, 414.
Koscheleff, Guvernør 2 129 N.
Koschelew, Skibsbygmester 2 185, 186.
Koschevin 2 202.

Kosirewskoj, Ivan 2 175.
Kosmin, Styrmand 2 205.
Kosmisk Stev 1 308, 312 ff.
Kostin Schar 1 225.
Kotelnoj-Øen 1 23. 2 201, 203, 204.
Kotscher (et Slags Fartøier) 1 21.

2 163 N.
Kotschuga 1 359.
Kotzebue, Otto von 1 27. 2 209,. 224

N. — Besøg paa St. Lawrence-
Øen 2 250.

Krascheninnikow 2 85, 169, X., 174 N.
Krasilnikoff, Ivan 2 268.
Krestowski-Øen 2 164.
Krestowskoj-Armen (Lenadeltaet), Sig-

naltaarn ved 2 189.
Krestowskoj, Simovien ved 1 186.
Kroma-Floden 2 170.
Krotow, Løitnant 1 267.
Krusenstern, M. von 1 154 X. 2

129 N.
Krusenstern, Paul von, d. æ. 1 271.
Krusenstern, Paul von, d. y. 1 196,

271 ff. — Portræt 1 271.
Krustaceer, lysende 2 61.
Krykje 1 109. —- seet paa Ekspeditio-

nen 1 320, 326, 337. 2 46.
Krystaller, fundne paa Isen 1 312.
Kiiber, Doktor 2 205.
Kiihn, Franz 2 436.
Kuldepol, den gamle Verdens 1 454 N.
Kurbski, Simeon Theodorowitsch 2 160.
Kurilerne 2 175, 197.
Kuro—Sivo 2 289.
Kusakow, Grigorej 2 171.
Kusatsu, Ophold i 2 336 ff. — Bade-

nes lægende Kraft 2 339.
Kutschum-Kan 2 162.
Kviksølvets Frysning 2 5.
Kvæner, dygtige Harpunerere 1 214 N.
Kvænhavet 1 206.
Kythay Lacus 2 160.

Labuau 2 397 ff.
Lagercrantz, Admiral 2 446, 450.
Lagopus hyperboreus, se Rype.
Lagundannelser ved Sibiriens Nordkyst

1 415-
La Madeléne, de 2 213.
La Martiniére, de 1 246. — hans Kart

1 247.
Laminaria solidungula 1 433. ■

Lamper, Tschuktschernes 2 22, 23.
Landorme paa Xovaja Semlja 1 139.
Languet, Hubert 1 54.
Lapland , russisk, Hollændernes Søfart

paa 1 217 X.
Lapper, Dragt 1 36. — omtales af

Othere 146 N., 49. — sammen-
lignede med andre Polarfolk 1 86.
— dygtige Fangere 1 214 N.

Lapspurv 1 121. 2 69.
Laptew, Charitow 1 19, 352 X. —

Reiser 2 189.
Laptew, Dmitri 1 23. — første.Reise

2 191. — anden Reise 2 193.
La Ronciére le Noury, Admiral 2 443.
Larus eburneus, se Ismaase.

— glaucus, se Stormaase.
— Rossii 1 in, 112. 2. 46.
— Sabinii 1 111, 112, 489.
— tridactylus, se Krykje.

Lasarew, Løitnant 1 265.
Lassinius, Løitnant 1 23. 2 186 N.,

187. — Reise 2 191.
Laxman- 2 324.
Lemæn, paa Novaja Semlja 1 137. —

funden under Ekspeditionen 1 182,
329, 418. 2 48.

I Lena (Flod), »Lenas« Reise opover 1
350. — Flodgebet 1 357 X. —

seilbar 1 359. — dens Naturskjøn-
hed 2 187 X. — opdages 2 163.
— russiske Reiser derfra østover 2
191. — russiske Reiser derfra

vestover 2 187.
Lena (Dampbaad) 1 6, 9, 39, 70, 163,

178, 191. — Skilsmisse fra Vega
1 340. — Reise opover Lenaflo-
den 1 346 ff.

Lenadeltaet 1 352 X.
Leontiew, Landmaaler 2 201.
Lesseps, Ferdinand de 2 432.
Les tris Buffonii, se Fjeld-Rovmaage.

— parasitica, se Tyvjo.
— pomarina , se bredhalet Rov-

maage.
Leuchtenberg , Hertug Xicolaus af 2

436.
Lilljeborg, W. 2 61.
Lindstrand, Gesandt 2 334.
Linnæa borealis 2 235, 249.
Linné, C. von 2 47.
Linschoten, Jan Huyghen van 1 225,

252. — Portræt 1 226.
Lisboa, Ophold i 2 438.
LTsle de la Croyére, Louis de 2 194,

196, 197.
Ljachow 1 401, 402. 2 201.
Ljachows 0 2 164, 198, 202. — Vegas

Ankomst til 1 401. — opdages 1
401. 2 201. — Tegning 2 403,
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Lodjer 1 210 N.
Logan, Josias 1 384.
Lom, funden paa Ekspeditionen 1 182,

326.
Lomme Bai 1 105.
Long, Kaptein 1 25. 2 209.
Long Sund 2 209.
London, Besøg i 2 441.
Loschkin, Sawwa 1 261, 267.
Loshake, russisk Fanger 1 94, 214 ff.
Lotteri Kart 2 82.
Louise (Dampbaad) 1 298, 345 N.
Luiz, "Konge af Portugal 2 438.
Lundstrom, A. X. 1 2, 186, 197. 296.
Lunnefugl 1 105, 106.
Lussow, Landmaaler 2 201.
Liitke, F. B. von 1 13, 265. 2 83,

209, 240. — Portræt 1 266.
Liitkes Bai 1 268.

Maasø, Ophold ved 1 39,67. — Klima
1 43-

Mac Clintock 1 111.
Machimura Masanavo 2 375.
Mack, F. E. 1 284.
Madvig, J. X. 2 446.
Maelson, Franciscus 1 221.
Magdalena Bai 1 102, 159.
Magnetiske Observationer under Over-

vintringen 1 491.
Magnus, Johannes 1 49.
Magnus, Olaus 1 135, 150. — Kart

over Norden 1 50, 54. — Menin-
ger om Nordostpassagen 1 50 N.

Maklin, F. W. 1 138.
Malakkastrædet 2 407.
Malaier paa Labuan og Borneo 2 401,

404.
Maldonado, Lorenzo Ferrer 2 211.
Malgin, Nikifor 2 170.
Malm, A. W. 1 502.
Maloj-Øen 2 201, 202.
Malvano, Kabinetssekretær 2 437.
Malygin 1 194. 2 183.
Malygin Sund 1 194. 2 184.
Mammuth 1 22, 29, 383 ff., 426 N.

— i Europa 1 383. — i Tschuk-
tscherlandet 2 70. — ved Esch-
scholz Bai 2 224 N. — ældre Be-
retninger om 1 388. — Fortællin-
ger om dens Levevis 1 389.

Mammuthmumier, Fund af 1 388 ff.
Mangansei 1 245. 2 162.
Marco Polo, se Polo.
Markeder i .Sibirien og Polar-Amerika

2 13, 123.
Markham, Clemens R. 2 441.
Markova 1 476.
Markow, Alexej 2 171.

Marseille, Indbydelse til 2 438.
Marsh, Anthony 1 164.
Martens, Friedrich 1 102.
Martens 0 1 124.
Martiniére, se La Martiniére.
Martino, Generalkonsul 2 432.
Massa, Isaak 2 245 N. — Kart 1 215

N., 229 N. 2 161 N.
Massage i Japan 2 329.
Matiuschkin, Midshipmand 2 123 N.,

199, 205.
Matotschkin Schar 1 13, 66, 262. —

Fjelde ved det 1 165. — Sten-
volde paa Stranden 1 179. — kart-
lagt 1 261, 269.

Matsiiida 2 349.
Matwejew-Øen 1 259.
Maunoir 2 443.
Mauritius-Øen 1 231.
Maydell, G. von 1 394. 2 84.
Maynod, Washburn 1 440.
Medaljer til Minde om Vegareisen 2

301, 449 N.
Melchior, Etatsraad 2 446.
Melguer, David 2 213
Melkaja Guba 1 270.
Menka 1 475, 482. 2 130. — Por-

træt 1 475.
Menneskeædere i Norden, Sagn om 1

73 N. 2 160 N.
Mercurius (Skib og Flod) l 221, 231.
Mergulus alle 1 102.
Merk, Doktor 1 392. 2 83, 208.
Merret, Doktor 2 230 N.
Mertens 2 240.
Mesen 1 48, 74. 2. 160.
Mesenkin 1 365. — Fund af Mam-

muthlevninger ved 1 394.
Messerschmidt 1 389 N.
Mestni-Øen 1 166, 218, 230, 283.
Meteorologiske lagttagelser under Over-

vintringen 1 462 2. 35.
Metridia armata 2 61.
Metschigme Bai 2 30, 223.
Meyenwaldt, Styrmand 1 204, 302.
Micralymna Dicksoni 1 329.
Middendorff 1 16, 393. 2 246 N.
Mikadoen,~TAudiens hos 2 300.
Miller 1 440.
Mimisuka, Næsernes og Ørenes Grav 2

373-
Minin, Styrmand 1 15. 2 185, 186.
Minusinsk 1 358.
Mirabelli, Antonio 2 435
Moffen-Øen 1 143.
Mogi, Udflugt til 2 382. — Plante-

forsteninger ved 2 384 fl.
Mohn, H. 1 285.
Moisojew, Løitnant 1 270.
Mokattam-Bjergene, Udflugt til 2 432.
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Molconsaj (Flod) 1 233. ■Molin, Ambjørn 2 176.
Mollusker, Land- og Ferskvands, ved

Port Clarence 2 236. — ved Ko-
nyam Bai 2 241. — i Japan 2
355, 364. — nordligste Fund af
246 N.

Moma-Floden 2 170.
Moore, Kaptein 2 84, 209, 240.
Morgenrøden (Fartøi), se Utrennaja

Saria.
Mormon, arcticus 1 106.
Morosco, Lucas 2 173.
Moskusokser, Fund af Levninger af 1

394. 2 224 N. — forment Fore-
komst af paa Wrangels Land 1
430 N.

Moskwa (Dampbaad) 1 345.
Mosselbai 1 121, 132, 254 N.
Motpra, Simeon 2 168.
Moxon, Joseph 1 251.
Mucheron, Balthazar 1 221.
Mtiller, G. P. 1 15 N., 20, 24. 2

165, 166, 168, 171, 172, 183 N.,
197, 263 N.

Mtiller, J. B. 1 389.
Multebær, antiskorbutisk Middel 1 43,

460. — Billede 1 42.
Miinster, Sebastian 2 160 N.
Murawjew, Løitnant 1 260. 2 183.
Murchison Bai 1 111.
Murmanske Hav 1 13.
Murmanski Nos 1 209 N.
Murray, Colin 2 407.
Murmeldyr i Tschuktscherlandet 2 49,

219.
Muscovy Company 1 164, 208, 245.
Mustela vulgaris 2 49.
Mutnaja.-Floden 1 256.
Mutnoj Saliw 2 183.
Myg i Polarlandene 1 138 N.
Myodes obensis 1 137. 2 48.

— torquatus 2 48.
Myrmalmsdannelser i det Kariske Hav

1 175, 177-

Nagasaki, Ankomst til 2 381.
Naitskaj, Brusewitz' Udilugt til 2 7.

Boves Udflugt til 2 20.
Nakasendo-Veien 2 323.
Namollo 2 84, 85, 218.
Napoli, Ophold i 2 434 ff.
Narborough, John 1 249.
Narhval 1 158, 399.
Xarmezay Floden 1 215.
Xarontza-Floden 1 215 X.
Nathorst, A. G. 2 384, 387, 400.
Nay, Cornelis 1 222, 232.
Nearch 1 160.
Nedrevaag, A. O. 1 284.

Nefrit, hos Eskimoerne 2 232. — hos
Chintserne 2 232 N., 392.

Negri, Cristoforo 1 35. 2 434.
Neremskoe (det Kariske Hav) 1 164.
Neumann, Carl von 2 84, 122.
Nierop, Dirck Rembrantsz van 1 195.
Nieuw Walcheren (0) 1 231.
Nikul, Floden 2 169.
Nilson, Kristina 2 444.
Nilsson, Emil 1 6, 70, 88.
Nischni Kamtschatskoj Ostrog 2 180,

182.
Nischni Kolymsk 1 21, 23. 2 164.
Njaskaja 1 356.
Noach Elisej 2 52. — Portræt 2 57.
Noatræ 1 29, 198, 365. 2 204.
Nobel, A. 2 443.
Xordenskiold, Karl 1 313. 2 398 X.
Xordenskiold (Dampbaad) 2 295, 296.
Xordhval ved Spitsbergen 1 140, 161.
Xordkap, første Omseiling af 1 44. —

faar sit Navn 1 208.
Nordkap (Irkaipij) 1 423.
Xordlys 2 37 ff.
Xordostlandets Indlandsis 1 168.
Xordostpassagen, Grunden til at man

har søgt den 1 55,217. —Præmie
for at finde den 1 235.

Xordpolen siges at være bleven naaet
1 252.

Nordqvist.O. 1 3,35, 38, 179, 192, 193,
304, 306, 311, 426, 427 N., 469,
470. 2 11, 46, 86, 116, 310,355,
361, 364, 426, 438. — Udflugt
til Menkas Hjem 1 477. — Besøg
i Pidlin 1 473. — Udflugt til Nut-
schoitjin 2 18. — om de overvin-
trede Dyr 2 48. — Portræt 2 427.

Nordvik 2 189.
Noril-Bj ergene 1 344.
Norskøerne 1 102.
Xorthbrook, Earl af 2 441.
Notti, Tschuktscher 2 7, 18, 22, 134.

— Portræt 2 8.
Novaja .Semlja, Dyrliv 1 98 ff. — først

bekjendt for Vesteuropæer 1 206.
— dets Navn 1 207. — russiske
Sømærker paa 1 218. — Nord-
pynten passeres for første Gang 1
238. — Forsøg paa at kolonisere
1 258 N. — formodet Metalrig-
dom 1 260. — russiske Reiser til
1 261 ff. — norske Reiser til 1
280 ff. — Omseilinger af 1 261,
283.

Novaja Sibir 2 202, 203, 204.
Novara Elliya 2 423.
Nummelin, G. A. 1 201, 202 ff , 298.

— Portræt 1 300.
Nunamo, Tschuktscherby 2 218, 220.
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Nutschoitjin, Udflugt til 2 18.
Nysibiriske Øer 1 22, 123, 396. 2172

N. — Maal for kommende Forsker-
reiser 1 397. — først betraadte af
Europæere 2 171. — Reiser til 2
200 ff.

Xæringsplanter, Tschuktschernes 2 115.
Xæsehorn, fossilt Fund af 1 390, 394.

Ob, Flodgebet 1 357 N. — seilbar 1
358. — først omtalt 2i6oN. —

ældre russisk Søfart til 1 216, 233.
— engels ; Skib strandet ved 1
219 N., 245. — Skib strandet
østenfor 1 259. — russisk Ekspe-
dition til 2 183. — senere Reiser
til 1 298.

Obdorsk 1 196, 276. 2 185.
Obeuchow, Kosak 2 268.
Obiske Bugt, Owzyns Reiser i 2 184.

— kartlagt 2 186.
Observatoriet ved Pitlekaj 1 454, 494.
Ochotsk 2 175.
Ochotske Hav, froset paa Bunden 2 66

N. — Søfart paa 2 175, 176.
Offerhouge, samojediske 1 87, 198.
Offerhule paa Waigatsch 1 90.
Oiwake 2 346.
Okuschi 2 357.
Olaus Magnus, se Magnus.
Olenek-Floden 1 19, 25. 2 163, 187,

188, 189.
Olutorsk-Floden 2 167.
Onkilon-Folket 2 85, 218. — Grav-

ninger paa gamle Hustomter 1 425.
— Redskaber 1 425, 426. —

Wrangels Beretning om 1 427.
(Jorn, Lamberts Gerritsz 1 232.
Oordt, van, Konsul 2 295.
Ophiacantha bidentata 1 331.
Ophioglypha nodosa 2 55.
Oranien-Øen i 231.
Oraniens Øerne 1 224, 237.
Orca gladiator 1 161.
Orosius, Paulus 1 44 X.
Osaka 2 357, 358.
Oscar, Kong 1 2, 3. 2 449, 450. —

Portræt 1 Titelbillede.
Oscar, Hertug af Gotland 2 444, 450.
Osche 1 27 r.
Oshima 2 292.
Osmerus eperlanus 1 474.
Ostatiof, Michael 2 78.
Ostjaker 1 368, 375. — Sprog 1 97.

Telt 1 372.
Ostkap, se Kap Deschnjw.
Otaria Stelleri, se Søløve.

— Ursina, se Søbjørn.
Oter i Tschuktscherlandet 2 49.

Othere 1 135, 149. — Reise 1 44.
Otter, F. W. von 1 2. 2 450.
Overisning, Skibes 1 432 X.
Owzyn, Løitnant 1 16. 2 184.
Pachtussow, Reiser 1 265. — Død 1

269.
Paget, A. B. 2 437.
Paj-Koi, Bjerget 1 70.
Palander, L. 1 4, 7, 10, 35, 38, 128,

132, 164, 168, 181,182, 304,333,
411, 436, 454, 459, 490. 2 73,
136, 222, 251, 292, 393,401,405,
434, 436, 438, 441. N., 453. —

Udflugt til en Rentschuktscher-Leir
215. — Portræt 2 XIV.

Pallas 2 208, 268, 269,
Pallavicini, Prins 2 436.
Palliser, John 1 282.
Palmieri, Professor 2 436.
Panelapoetsky, russisk Maler 1 250.
Panser af Elfenben, tschuktschisk 2 112.
Pantsch, Doktor 1 134 X.
Pappan Island 2 401.
Paradeniya, den botaniske Have ved 2

420.
Parent, Eugenio 2 437-
Paris, Fester i 2 443.
Parositi (asiatisk Folkestamme) 1 96 X.
Parry, Edvard 2 148, 205.
Parrys 0 1 105, 124.
Paulow, Løitnant 1 259. 2 183.
Paulutski, Dmitri 2 80, 218.
Payer 1 254, 405.
Pedrotalagalla 2 407, 423.
Pekarski 2 269.
Pelikan, Konsul 2 295.
Pentschina-Bugten 2 80.
Pentschina-Floden 2 168.
Permakow, Jakob 2 171.
Perry, Commodore 2 291.
Pet, Arthur 1 57,164. — Reise 1 217.

— hans Dagbog 1 217 N.
Peter den Store 2 175, 179.
Petermann, A., om det aabne Polarhav

1 253-
Petersen, C. 1 134, 405.
Petropaulowsk 2 194, 262, 288.
Pets Sound (Jugor Schar) 1 164.
Petschora, Floden 1 52, 209, 213. 2

160, 183.
Phalaropus, se Svømmesneppe.
Philip and Mary (Skib) dets Skjæbne 1

216 N.
Phipps 0 1 124.
Phoca barbata, se Havert.

— Groenlandica 1 157.
— hispida, se Ringsæl.

Pidlin, Tschuktscherby 1 465. —Xord-
qvist Udflugt til 1 483.
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Pinto, Serpa 2 441.
Piper, Greve 2 441.
Piphare 2 219.
Pitlekaj, Tschuktscherby 1 465. —

Flora 1 449. — Egnens Udseende
2 65.

Pjæsina, Floden 1 184. 2 187. —op
dages 2 163.

Plancius, hollandsk Geograf 1 221.
Planteforsteninger ved Mogi 2 384. —

paa Labuan 2 399. — i Ægypten
2 432.

Plantefortegnelser 1 188, 192 Kb, 194
Kb, 304 Kb, 319 N., 326, 339 X.
2 58 X.

Pleuropogon, Sabini 1 317.
Plinius d. æ. 2 155.
Plover-Ekspeditionen 2 84, 240.
Podurider paa Novaja Semlja 1 138.
Poesi, japanesisk 2 375.
Pogytscha, Floden 2 164, 167.
Point de Galle, Ankomst til 2 406.

Afreise fra 2 429.
Politi i Japan 2 326.
Polo, Marco 1 55, 135. 2 157, 159,

411. — hans Levnetsbeskrivele 2
157 N.

Polynier 1 447.
Pompeiji, Udflugt til 2 435.
Pontchartrin, Grev de 2 213.
Poole, James 1 277.
Popow, Peter Rim Sin 2 83, 86.
Porcellænsfabrikation i Japan 2 374,
Port Clarence, Besøg til 2 222 ff.
Porthan, IL G. 1 45.
Portugal, Ophold i 2 438. — dets

Overmagt tilsøs 1 55, 221
Pospjelow 1 265.
Posteis 2 240.
Postnik, Ivanow 2 163.
Potetes, antiskorbutisk Middel 1 10.

— Dyrkning i det nordligste Xorge
1 40.

Preobraschenie Øen 1 337.
Prybilow 2 209 Kb
Prybilows Øer 2 255 X., 275 X.
Priluschnoj 1 187.
Procellaria glacialis 1 101.
Promontorium Scythicum 2 155. 159.

— Tabin, se Tabin.
Prontschischew 1 16, 18, 19, 31. 2

186 N., 187. — Ded 2 188.
Protodiakonoff, Zaitai 1 402.
Proviantoplag iland under Overvintrin-

gen 1 453.
Prøven (Fangstskude) 1 1. 296. —

Tegning 1 278.
Pschenizyn 2 203, 204.
Ptolemæus 2 157.
Purchas, Samuel, eit. 1 63 N.

Puschkarcw 2 201.
Pustosersk 1 71. 72, 73, 245, 259 Kb

2 183.
Pyramiderne, Besøg til 2 431.

Quatrefage 2 443.
Qvale, P. 1 254.

Raaker i Isen under Overvintringen 1
446.

Radgaas 1 117, 237 X. — seet paa
Ekspeditionen 1 305, 320, 326. —

Sagn om dens Forplantning 1 237.
Rabaut, A. 2 438.
Rambodde 2 423.
Ratnapora 2 407.
Rav i China 2 392
Ravn i Tschuktscherlandet 2 50, 134.
■jßecherches'. Overvintring 2 38 X.

Reiseplan 1 11 ff.
Reitinaeka, Tschuktscherpige 2 63

Portræt 2 62.
Renat, svensk Officer 2 232.
Ren, tam, hos Samojederne 1 73

hos Tschuktscherne 2 17. — Syg-
domme 1 74, 128. — Snvltedyr
1 128.

Ren. vild, Udbredelse mod Kord 1 124.
sjelden paa Xovaja Semlja 1 125.
126 X. — formodet Udvancbing
til Spitsbergen 1 126. — Antallet
a f der dræbte Dyr 1 125. — Paa
Kap Tscheljuskin 1 329. 2 190
X. — i Tschuktscherlandet 2 20,

48 — Levevis 1 127. — Fedme
1 12c. — omtalt af Marco Polo
1 135-

Renmavens Indhold fortæres af lsehuk-
tscherne 1 416. 2 115.

Renskindets Brugbarhed til Kbrde--
-1 36.

Renøen 1 41.
Rhinoceros antiquitatis 1 390.

— Merehii 1 394,
Rhytina 2 250 X. — dens geografiske

Udbredelse 2 269 X- — Udseende
og Levevis 2 266. — Uddøen 2
270. — Originalberetninger om 2
267. — Indsamling af Ben af 2

Riccio, Cavaiiere 2 435.
Richter, Generalkonsul 2 441.
Rigsdagen understøtter Ekspeditioiiet!

1 4-
Ringsæl 1 157- 320. 329. 2 50.
Rinck 2 419.
Rio-San 2 375.
Rijp, Jan Cornelis? 1 242. '135

Reise 1 242.
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Rifaitinop, Tschuktscherby 1 466.
Robeck, Doktor 2 208.
Rodgers, John 1 24, 440. 463. 2 209
Rokuriga Hara 2 342.
Romanzow, russisk Kantslor 2 202.
Rondes (Sobel) b.os Marco Polo 1 13^,
Rookery, Skildring af 2 276 ff. — Be-

seg til 2 282.
Rossmuislow 1 261.
>; Rot gans«. se Radgaas.
vKotgeS", se Alkekonge.
Rotschitlen, Tschuktscher 2 16, 30.

Portræt 2 89.
Roule, Cornelis 1 248.
Rubiner 2 411, 415.
Ruggieri, Professor 2 435.
Ruinlignende Klippedannelser paa Sibi-

riens Nordkyst 1 410. 2 74.
Runeberg, R. 1 6.
Ruspoli, Prins 2 436.
Rype 1 121, 182, 204, 319. — i

Tschuktscherlandet 1 489. 2 50.
Rypevingev som Handelsvare 1 72.
Russer i Chabarowa 1 71. — i Sibi-

rien 1 365. — Fangstreiscr til
Spitsbergen 1 278. — Søfart paa
Xovaja Semlja 1 163. — den op-
hører 1 259.

Ræv, almindelig, i Tschuktscherlandet
2 48. — paa Beringsøen 2 263,
264. — jfr. Fjeldræv.

Røde Hav 2 431.
Rødkridt 2 230, 230 X.

Sabinea Septemcarinata 2 54.
Sachanich-Bai 1 225 Kb
Safirer 2 411, 415.
Saigø Kichinosuke 2 298,
Saisan-Søen 1 359-
Salix arctica 2 71.
Samojeder, ved Chabarowa 1 71 u. —

paa Jalmal 1 199. — paa Taimur-
landet 1 233 X. — sammenlignede
med andre Polar folk 1 86. 2 150.
Tuskhandel med 1 79. — Dragt
1 84. -- Vaaben 1 93. — Teite
1 85. 375. — Grave 1 92. —

Afguder 1 81, 89, 94, 196, 230.
— Sprog 1 96. — Sæder 1 292. —

Xavnets Udledning 1 73 Kb. 95,
2 160. — ældre Beretninger om
1 34. — første Møde med Euro-
pæerne 1 213. — Møde med Hob
lændcrne 1 230, 233.

Samurai 2 369.
Sandaaser i Skandinavien 2 413.
Sandman, Kaptein 2 288.
Sanjo Sanitomi 2 298.
Sankin, Grigorej 2 172.

Sannikow 1 23. 2 202 ff.
St. James Øer 1 214.
St, Lanrent.s Bav (paa Xovaj.; Scniljaf

1 225. 242.
Sl. Lawrence-Bay 2 30, 208, 21 223.

242. — Vegas Ankomst til 2 216.
St. Lawrence-Øen 1 145. 2 208 X.

218. — opdages 2 ISO, 249.
Sa.otrowskoj 1 296. 344.
Sapetto, Professor 2 430.
Sarvtschew 1 302, 2 83. 208,
Satow, E. M. 2 317
Sauer, Maitiu 1 401. 2 83. 200.
Savavatari 2 331, 332.
Sawina-FJoden 1 267.
Schalaurow 2 19S.
Schamaner blandt Tschuktscherne 2 133.
Schamantrommer. Tschuktsch. 2 24.

132.
Sehelage-r (Folkestamme) 2 172.
Scbelechow, Grigovi 2 264 X.. 269.
Scheltinga. Midschipmand 2 196.
Schesta.kow, Affanassej 2 80, 172, 21S.
Sehigansk 1 355.
Schmidt, Friederich 1 393.
Schmidt, Helwig 1 345 X.
Schrenck, k. von 1 394, 395.
Schtinnikow, Andreas 2 181.
Schwanenberg, D. 1 7 Kb, 179, 197.

— Reise 1 298. —Portræt 1 299.
Scoresby 1 134, 144.
Searchthrift (Skib) 1 208.
Seebom, Mr. 1 298.
Seilklub, svenske 1 5.
Selenetz-Oerne 1 218.
Selenga-Floden 1 358.
Selennoe-Søen 1 356.
Selifontow. Landmaaler 1 196. 2 '84.
Sebvaniiiskoj, Skopt-Køloiii i Sibirien 1

371-
Selivestrow 2 168 X., 169.
Selvdøde Dyr 1 308. 2 285 N.
Semenoffski-Øen 1 397.
Semipalatinsk 1 358.
Senjavin-Sund 2 240.
Senkiti San 2 330.
Serapoa Koska 1 257-
Serdzekamen 1 448. 2 25, 74, 81,

166.
Serebrenikoff, S. J. 1 39, 73, 342, 343.
Sewernoe Sianie (Skib) 1 202.
Shimonoseki 2 380.
Sibbern, Gesandt 2 443.
Sibir 2 160 X.
Sibiriakoff 1 2. 3, 6, 22, 25. 298, 346,

421. 2 296. — Portræt 1 1.
Sibiriakoff-0 1 297. 361.
Sibirien. Flodgebeter 1 355. — Flo-

dernes Seilbarhed 1 358. — Skov-
forhold 1 365. — Blomsterstep-
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per 1 368. — Dyrkbarhed 1 368.
— Nødvendigheden af Søfartsfor-
bindelse med Europa 1 359. —

Befolkning 1 368. — Dets Nord-
kyst for Størstedelen übeboet, Aar-
sager dertil 2 76. — Erobring af
Russerne 2 161.

Sibiriske Ishav, Dyr- og Planteliv 1 28.
— Isforhold 1 12 ff.

Sibiriske Pest 1 74.
Sidoroff, Michael 1 202, 272, 284 N.

— Portræt 1 273.
Sidoroffs Grafitbrud 2 230 N.
Siebold, Ph. F. von 2 320.
Siebold, H. v. 2 321.
Sieversia glacialis 1 189.
Sik, fanges af Tschuktscherne 1 474.

2 19-
Simonsen, Fanger 1 285.
Simovier, Ordets Forklaring 1 185 N.

— ved Jenisejs Munding 1 185.
Simpson, John 2 123 N., 148, 225.
Singalesere 2 416.
Singapore 2 406.
Sinto-Læren i Japan 2 371.
Sirowatskoj 2 202, 258.
Skarv (Fugl) 1 434.
Skensneppe 2 47.
Ski, se Snesko.
Skibe, de gamle Nordboers 1 48. —

russiske i Ishavet 1 22, 210 N.
Skjørbug 1 43, 204, 264, 267, 270. —

Midler mod 1 10, 43.
Skrabninger zoologiske 1 166, 190, 308,

330, 334, 402, 408, 414, 432,
436. 2. 51, 74- 236, 238, 355,
430.

Skopter i Sibirien 1 371.
Skov i Sibirien 1 365.
Skuespillere, japanesiske 2 349, 350.
Skuratow 1 195, 260. 2 183.
Slaver blandt Tschuktscherne 2 130.
Slæder, Samojedernes 1 77. —Tschuk-

tschernes 1 483. 2 98.
Smaragder 2 414.
Smitt, F. A. 2 64.
Sneblindhed 1 458. — hos Tschuk-

tscherne 2 10. — hos Harer 1
488. 2 10.

Snebriller 1 457. 2 10.
Snedrev (yrsno) 1 463.
Snefok (snøyra) under Overvintringen

1 463.
Snegle, se Mollusker.
Snemus 2 49.
Snesko, Tschuktsch. 2 106.
Snesmeltning ved Vinterkvarteret 2 36.

— i Lapland 2 37 N.
Snespurv 1 120, 182, 305, 319. 2 45.

Sneugle 1 123. — seet paa Ekspeditionen
1 319. 329, 338.

Snups, Michael 2 160. N.
Snobberger, Cornelis Piersz 1 248.
Sobelskind, fordums Værdi i Sibirien 1

422.
Sokolow, Kosak 2 177.
Solowits 2 160.
Somateria mollisima, se Ærfugl.

■— spectabilis, se Ærkonge.
— V-nigrum 2 46.

Sorokaumow, Ivan 2 175.
Sorte Irtysch 1 359.
Soswa 2 184.
Sotnikoff, Kjøbmand 1 344.
Spangberg, Martin 2 179, 182. —

Reise 2 196, 197.
Spaniens Overmagt tilsøs 1 55, 220.
Spedalske i Japan 2 340.
Spinel 2 414.
Spisereglement under Overvintringen 1

459-
Spitsbergen, dets Opdagelse tilskreven

Willoughby 1 58 N. — opda-
ges af Barents 1 235. — rus-
siske Fangsreiser til 1 279. —

norske Fangstreiser til 279.
Spitsbergensfangstens Historie 1 277.
Spindler, Christoffel 1 226.
Spottiswood, Mr. 2 442.
Staduchin, Michael 1 21. 2 164, 167.
Staduchin Wasilej 2 172.
Starodubzow, Sawa 2 262.
Staten Eiland, se Mestni-Øen.
Stegocephalus Kessleri 2 54.
Steller, G. W. 2 85, 186 N. -- 194,

197, 256, 262,264, 271, 273, 275.
— Ophold paa Beringsøen 2 259 ff.
— Død 2 263.

Stenkul, i Sibirien 1 355, 379. — i
Japan 2 382. — paa Labuan 2
397 ff.

Stensliberier i Kanton 2 391.
Stepper, Sibiriens 1 368.
Sterlegow, Styrmand 1 15. 2 186.
Sterna macroura, se Terne.
Stockholm, Ankomst til 2 449.
Stoetwegen, Minister 2 296, 300, 356.
Stolbowoj-Øen 2 202. — Vegas An-

komst til 1 397.
Stone Pascha 2 431.
Store nordiske Ekspedition 1 260. 2

179—197.
Stormfugl 1 101.
Stormaase (Borgermesteren) 1 106. ■—truffen under Ekspeditionen 1 182,

320, 338. 2 46-
Storsæl 1 149 N., 157, 320.
Strabo 2 152, 154.
Strahlenberg 1 389 N. 2 166 N.,
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168 X , 17^, 174 X., 177 N..
208 X.

Strix nyetea, se Sneugle.
Stroganow, russisk Handelshus 1 224

X. 2 161.
Stroganow, Maxim 2 161.
Strømforhold i det Sibiriske Ishav 1 17.
Studenzow, Fanger 2 268.
Stuxberg, A. 1 3. 35, 38. 138, 139,

186, 190, 197, 296, 306, 308, 419,
432. 2 221, 285, 310. 426, 438.■— Beskrivelse over Tschuktscher-
grave 2 93. — Udllugt til Bor-
neos Kyst 2 401. — Portræt 2
427.

Suchoinos 1 165.
Suchotin 1 260. 2 IS3.
Sues, Ankomst til 2 431.
Sues-Kanalen 2 432.
Siijeff, Student 1 178, 196.
Stindhedstilstanden under Overvintringen

1 459-
Svane (Cygnus Bewickii) 1 nB. —■dens Rede 1 68.
Svanen, Skib 1 222. — Flod 1 231.
Svenske Ekspedition 1875 1 I, 11. —

Besøg paa Jalmal 1 197. — nåar

Jenisei 1 296.
Svenske Ekspedition 1876 1 1, 11,

296.
Svenske Krigsfanger i Sibirien 2 175.
Sverevo 1 187.
Sværdbærende i Japan 2 369.
Svommesneppe 1 120, 182, 305. —

— iagttagen under Ekspeditionen 1
397, 418. 2 46.

Swjatoinos (Kola-Halvøen) 1 ;2, 149.
Swjatoinos (østre Sibirien) 1 401. 402.

404. 2 170, 171, 192. 198.
Sykobatka 1 375.
Sylvia Ewersmanni 2 45, 47.
Sylvius, Aeneas 1 50 X.
Synd, Løitnant 2 208 X.
Synkvervinger, sædvanlige 1 Polartrak-

terne 1 236 X. — foraarsagede
af Taage 1 333. 2 34.

Syvøerne lm. 2 190 X.
Sæl ved Vinterkvarteret 1 454 — jfr.

Storsæk Kobbe.
Sælskinds Anvendelse til Klæcler 1 36 X.
Sobjørne 2 261. — Levevis 2 275 ff.

— Antal dræbte 2 256 Kb, 275 X,
Søløve 1 427 Kb 2 261, 266, 285.
Sømærker, russiske, paa Xovaja Semlja

1 21S.
Sopindsvin i Havet omkring Xovaja

Semlja 1 139 Kb

Taage, foraarsager Synkvervinger 1 333.
- 2 34.

Tabin, Promontorium 1 12, 230. 2 157,
159-

Tafelbjerget ved Vinterkvarteret 2 33, 65.
Tagil-Floden 2 162.
Taimur-Floden 1 393. 2 191.
Taimur-Landet, beboet af Samojeder 1

233 X. — Beliggenheden af dets
Østkyst 1 337. — Minins Reker
langs Kysten 2 186.

Taimnr-Søen 2 191.
Taimur-Bugten 1 16.
Taimur-Øen 1 316, 321.
Takasaki 2 325, 352.
Takasima, Kulgrube 2 382.
Tamiler 2 416.
Tandhval fanget ved Tromsø 1 161.
Tas-Ary 1 347; 353.
Tas-Bugten kartlagt 2 186.
Tas-Floden 2 158, 162.
Tasiusak 1 185 Kb
Tatarinow, Feodor 2 200.
Tatarinow. Kosak 2 203.
Tatuering, Tschuktschernes 1 479. 2

103. — Eskimoernes ved Port
Clarence 2 227. — Eskimoernes
ved St. Lawrence-Øen 2 246, 247.

Tazata insula 2 159.
Teano, Prins 2 414, 436, 437.
Teiste 1 105, 182. — truffen under

Ekspeditionen 1 336, 338. 2 50,
Templer i Japan 2 305, 310, 367 \T.

paa Ceilon 2 415.
Tennents, E. 2 407 X., 411. 416.
Terfinner 1 46 Kb
Terne 1 115. — truffen under Ekspe-

ditionen 1 305, 397.
Tetgales, Brandt Vsbrandtsz 1 222, 232.
Thalassiophyllum Clathrtis 2 257.
Theatre i Japan 2 359.
Théeb H. 1 2, 134, 296.
Thorne, Robert 1 54 X.
Thunberg, C. P. 2 47, 320 X.
Thwaites, Doktor 2 420.
Tietgen, Etatsraad 2 446.
Tintinjaranga 1 490.
Tjapka, Tschuktscherby 2 26.
Tjulanaja Duba 1 262.
Tjumen 2 160, 162, 263.
Tobak, dens Brug blandt Tschuktscherne

2 120. — i Japan 2 317.
Tobiesen, S. K. 1 101 Kb 2 132,. 134,

143,285. —Spitsbergensreise 1864
1 288. — Overvintring paa Beeren
Eiland 1 289. — Død l 290. —

Portræt 1 288.
Tobiesens Ledsagere 1 T26 X. — de-

res Hændelser 1 290 ti".
Tobol-Floden 2 162.
Tobolsk 1 15, 298. 2 IS4, 185.
Tokaido-Veien 2 310,
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Tokio, Besøg i 2 299 ff. — Shoguner-

nes Grave i 2 304.
Tolstojnos 1 344.
Tolstyk, Kjøbmand 2 268.
Topas 2 414.
Toporkoff Øen 2 285.
Torkildsen, T. 1 284 X.
Torosser 1 408, 444. 22.
Torsk, fanges af Tschuktscherne 1 461,

474- 2 26.
Toxar-Øen 1 229.
Trapeznikoff, iNikifor 2265 X.
Trauernicht, D^ro fei 2 175.
Treacher, Guvernør 2 400.
Tringa maritima, se Fjæreplyt.
Trofimows Mammuth 1 393.
Trommer, Tschuktschernes, se Schaman-

trommer.
Tromsø, Vegas Ophold i 1 36. — Kli-

matet der 1 43 N.
»Træbjerge« paa de Nysibiriske Øer 1

396. 2 202.
Trækfugle i Vintérkvarteret 2 45.Trægrændsen mod Nord i Europa og

Asia 1 40, 41. — ved Jenisej 1
365. — ved Lena 1 41 X.

Træsorternes Udbredelse i lenisei-Dalen
1 367.

Iræstauimer, fossile, i Sibirien 2 204 N.
i Ægypten 2 432.

Tschaun-Bai 1 25.
Tschekin, Landmaaler 1 19. 2 189.

190.
Tscheljuskin 1 16, 19. 2 188, 189.

— opdager Asias nordligste Pynt
2 191. — denne Opdagelse be-
tvivlet 1 330 X. 2 186 X.

Tschemokssin 2 194 N.
Tschepurin, Tschuktsch. 1 430. 2 129.Tscherbinin, Løitnant 2 192.
Tschikanow-ki 1 25. 2 242.
Tschirakin 1 261, 264.
Tschirikow, Alexei 2 179, 182, 194 |

fschitsehagow 1 252 N.
fschit-cherin. Guvernør 2 200.
rschukotska-Floden 2 164.
fschukotskojnos 1 21. 2 80, 166, 209.rschuktscherne, sammenlignede med an-

dre Polarfolk 1 86. 2 148. —

første Møde med 1 412. — ved
Kap Jakan 1 415 — Tuskhandel
med 1 420. — ved Irkaipij 1
430. —■ besøger Vega 1 466, 494.
— ved Kap Deschnew 2 217. —

ved Konyam-Bai 2 218, 240, 241. i
— paa amerikansk Side af Berings-
strædet 2 84, 225. — Inddeling i
Ren-Tschuktschere og Kyst-Tschuk-
tschere 2 85. — Antal 2 86. — |

Flytninger 2 97- — bcørger Vare-
omsætningen mellem Amerika og
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Uddrag
af Pressens TJdt a lei ser om

Vegas Reise.
Aftenposten : «Dette saa længe med spændt Forventning imødeseede

Reiseværk, der nu udkommer samtidig paa omtrent alle europæiske Sprog, skal
vi paa et senere Trin af dets Udgivelse komme tilbage til, idet vi forøvrigt hen-
vise til tidligere Anbefalinger i nærværende Blad.«

Almuevennen : »Vi har tidligere omtalt det hos Mallings Boghandel ud-
komne Værk af Nordenskiold om «Vegas « Reise, og bringer Værket atter i
Erindring. Det er naturligvis af sjelden Interesse, og da det omhandler en Op-
dagelse, som er epokegjørende i Geografiens Historie, saa har Værket fundet en
Udbredelse, som kun bliver faa Bøger tildel.«

Menneskevennen: «Dette Værk, hvoraf nu 3 Hefter foreligger, er
i alle Henseender et Arbeide, der er den store Opdager værdigt. Rigt illustreret
fører det Læseren ved en oplysende, høist interessant Tekst i et let og behageligt
Sprog gjennem disse arktiske Egne, som ved de sidste Aars Opdagelser er blevne
i saa høi Grad interessante for hele den civiliserede Verden, men mest for os
Nordboere. Det er ikke alene Billeder af Sne og Is, som Læseren faar gjøre Be-
kjendtskab med, det er meget mere Skildringer af disse Landes Folkeslag, man
føres md i, deres Geografi, Naturhistorie osv. Ved Gjennemlæsning af det for-
træffelige Værk lever man en Stund med hos disse Folkeslag, om hvem man før
har vist saa saare lidet; man faar et Indblik i deres Liv og Færden, Handel og
Vandel, deres religiøse Begreber og Tankesæt. Dyr og Planteliv paa Land og i
Hav skildres paa en høist tiltalende Maade, videnskabeligt, men dog fuldstændigt
populært, alt omgivet af den Ramme, som Vegaekspeditionen selv danner om det
hele. Kommer hertil, at Bogen vil indeholde en historisk Oversigt over de merke-
ligste tidligere Ekspeditioner i disse Trakter, er det en Selvfølge, at det bliver et
Verk, vel værd at eie for den, som har den mindste Sans for den Slags Læsning. «

Morgenbladet: » — —De Anstrengelser og den Omhu, som P. T. Mal-
lings Boghandel ved denne Leilighed har udfoldet, først ved at sikre dette Fore-
tagende for Norge og dernæst for at udstyre det paa en værdig Maade, fortjene
al Anerkjendelse og ville rimeligvis finde praktiksk Paaskjønnelse hos det bog-
kjøbende Publikum. — — Selve Reisebeskrivelsen,- der i Hr. Ingeniør B. Geel-
muyden har fundet en dygtig og øvet Oversætter, adskiller sig meget fra andre
Arbeider af lignende Art. Ligesom Nordenskiolds hele Foretagende var bygget
paa meget omfattende Forarbeider og Studier af alle ældre Reiser i de samme
Strøg, saaledes omfatter ogsaa det literære Arbeide, hvori han bagefter har ned-
lagt Udbyttet af sin berømte Reise, en Skildring af hans Forgjængeres, der giver
det en forøget Interesse. En Opdagelsesreisende er sjelden gaaet til sin Gjerning
efter en saa omhyggelig Forberedelse som Nordenskiold. Frugterne af denne med-
deles nu ogsaa i hans Reisebeskrivelse, der formodentlig vil blive den mest om-
fattende Oversigt over alle arktiske Reiser paa den Kant, som haves «

Aalesunds Handels- og Søfartstidende: »
— —Vi have her for os

et Værk af saa ganske særegen Interesse, at vi antage, ret mange vil benytte An-
ledningen til straks at tegne Subskription derpaa. — — Forfatterens Stil er ren,
klar og anskuelig, saa at vi ved Læsningen sættes fuldstændig md i Situationen
og ligesom gjøre Reisen med. — — Paa dette Pragtværk, som vi tidligere have
givet vor bedste Anbefaling, ville vi paany henlede Opmærksomheden.»

Bergens Adresseicontors Efterretninger: «Der er neppe nogen
Tvivl om, at et et Værk som dette kan paaregne almindelig Støtte og Tilslutning
inden den dannede norske Læseverden. Medens den lykkelige Løsning af det
stoie Problem Nordostpassagens Opdagelse af den svenske Ekspedition under Pro-
fessor Nordenskiolds Ledelse og den begeistrede Hyldest, som blev «Veganiændenc
til Del ved Tilbagekomsten til Europa, endnu er i friskt Minde, vil en Fremstil-
ling af dette betydningsfulde Foretagende, dets Kampe og Farer, dets Vanskelig-
heder og seirrige Udgang, forfattet af Ekspeditionens Øverstbefalende, være af den.



største Interesse og byde den høieste Garanti for Troværdighed og videnskabelig
Nøiagtighed.«

Bergens Tidende: » — — Den varme Interesse, hvormed Vegaekspeditio-
nen omfattedes, vil skaffe dette Værk en stor Udbredelse, og man maa yde For-
læggeren al Anerkjendelse, fordi det fremtræder i et saa smukt og nitid Udstyr,
baade i Henseende til Tryk og Papir. -

Drammens Blad : » — ■*— Dette interessante og smukt udstyrede Værk
maa vi anbefale vore Læsere som velskikket til at øge Kjendskabet til de arktiske
Egne, og Reiserne der.«

Finmarkens Amtstidende: «Ligesom vi tidligere har omtalt og anbefa-
let dette Værk, saa henleder vi atter Opmærksomheden paa det, da det fortjener
Udbredelse ikke alene for sit interessante Indhold, men og for sit smukke Udstyr. «

Fredriksstads Ugeblad : »— — Der er ingen Tvivl om, at dette Værk
vil faa den Udbredelse, det fortjener, og det saameget mere, som Forlæggeren har
givet det et meget vakkert Udstyr. «

Hedemarkens Amtstidende: »— — Vi anbefaler dette Værk til An-
skaffelse for enhver og fremhæver, at i Krone maanedlig omtrent maa være en
Bagatel at afse ligeoverfor Anledningen til at skaffe sig en underholdende og rig-
holdig Læsning om Begivenheder, der har kastet saamegen Glands over Norden
og aabnet os saa mange rige Udsigter paa Samferdselens og Verdenshandelens
Omraade.«

Norsk Skoletidende: «Ligesom den hele dannede Verden med spændt
Interesse fulgte Nordenskiold paa hans Reise og navnlig med Ængstelse imdde-
vaa nye Efterretninger fra ham, siden han ufrivillig blev holdt fast af Isen i
Polarhavet, saaledes vil den samme dannede Verden, og blandt den ikke mindst
Lærerne, med megen Interesse læse den tiltrækkende, livlige og sandru Skildring

f denne Reise, som bydes Læserne i dette Skrift. «

Ny illustreret Tidende: »— — Det vil blive ei Pragtværk i Udstyr
som det bliver et Hovedværk i den samtidige geografiske Literatur.«

Romsdalsposten : » — — Paa dette ypperlige Værk skal vi gjentagende
henlede vore Læseres Opmærksomhed.«

Søndre Bergenhus Amtstidende :»— — Idet vi anbefaler Værket ti[
enhver Ven af Reisebeskrivelser, agter vi senere igjen at komme tilbage til det og
omhandle det udførligere, nåar Udgivelsen er skredet noget længere frem.«

Throndhjems Adressekontors Efterretninger: «Dette Værk, som
samtidig udkommer paa de fleste europæiske Sprog, vil efter Begyndelsen at
dømme foreligge i en Skikkelse, der saavel i interessant Emne, klar Fremstilling
om i typografisk Udstyr vil tilføre den geografiske Verdensliteratur en værdifuld

Tilvækst. — — Man faar en paa omfattende Kildestudium grundet Fremstil-
ling af Engelskmændenes, Hollændernes, Russernes og Nordmændenes Nordost-
reiser. Af speciel Interesse for os er naturligvis de sidstes Polarreiser, og Forfat-
teren har da ogsaa her medtaget de Mænd, der paa en eller anden Maade har
bidraget til et mere udbredt Kjendskab til Polarhavets og Polarlandenes uhyre
Vidder. «

Throndhjems Stiftsavis : «Vi behøve visnok bare at nævne et Værk
som det foranstaaende for at sikre det den varmeste Modtagelse hos vort bog-
clskende Publikum. — — Vi kunne i nærværende meget smukt skrevne Arbeide
belave es paa en ligesaa behagelig som belærende Bog, der heldigen vil fremstille
alle denne allerede verdensberømte Omseilings Tildragelser. Karter og Billeder
tr udført med den for P. T. Mal lings Forlagsboghandel sjeldne Spendabilitet,
der gjør at vore Værker nu godt kan konkurrere med Udlandets bedste.«

Ude og Hjemme : «Den ualmindelige Interesse, hvormed man overalt i
den civiliserede Verden, og selvfølgelig ikke mindst i Norden, fulgte N orden
skiolds Opdagelse af Nordostpassagen, vil sikkert ogsaa blive det Værk til Del,
som Ekspeditionens Leder nu har paabegyndt. Af B. Geelmuydens for Dan-
mark og Norge autoriserede Oversættelse bringer «Ude og Hjemme* to Billeder
af et Par af Verdens nordligste Byer som Illustrationer, og vi benytte Leiligheden
til at henlede vore Læseres Opmærksomhed paa selve det betydningsfulde Værk.«
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